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 مقاله اول 

 

 جایگاه شاه امان هللا در

 تاریخ معاصرافغانستان
 

 

 
استقالل افغانستان  یگانه پادشاهی درافغانستان بود که:شاه امان هللا،

 (.1919را از کام استعمار انگلیس حاصل نمود)

یگانه رهبری درافغانستان بود که برای تساوی حقوق  شاه امان هللا،

زنان با مردان وتساوی حقوق احاد افراد این کشورعمالً دست بکار 

شد و برسرعملی کردن این برنامه ها، تاج وتخت خود را از دست 

 داد.
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، یگانه شاهی درافغانستان بود که  برای نخستین بار  شاه امان هللا 

درافغانستان  قانون اساسی را با عالی ترین مبانی حقوقی  آن برای 

 مردم کشور وضع وتصویب نمود و در راه تطبیق آن عمالً گام نهاد.

نخستین شاهی درافغانستان بود که در طول دورۀ  شاه امان هللا،

ادی طلبان و منتقدین خود را به زندان زعامتش ، هیچ فردی از آز

 نسپرد و جان کسی از آزادی خواهان را نگرفت.

نخستین پاشاهی درافغانستان بود که دست به تعمیم  شاه امان هللا،

معارف در سراسر کشور زد و بازهم نخستین شاهی بود که خود به 

ن تفتیش مکاتب می پرداخت واز پیشرفت تعلیم وتدریس معلما

 مینمود. ن خود را آگاهوشاگردا

ن کالن ساالن ادشدباسو نخستین شاهی است که برای ،شاه امان هللا

پرداخت و روش خاصی را برای سواد تدریس کالن ساالن خود به 

 روز  وضع نمود. 1۰آموزی کالن ساالن درمدت 

نخستین پادشاهی درافغانستان است که درمدت ده سال  شاه امان هللا،

کشور خارجی کمک پولی نگرفت  ومستقالنه  زعامت خود،از هیچ

 حکومت کرد.

در پغمان؛ 192۸،یگانه شاهی است که در لویۀ جرگۀ شاه امان هللا

آزادی زن افغان را با برداشتن چادری )این نماد تحقیر ونابرابری( 

اعالم نمود ویک گام انقالبی دیگر بر گام های اصالحی دولت خود به 

رگه ملکه ثریا وخواهرشاه  زینب جان با جلو گذاشت ودرهمان لویه ج

 روی برهنه در جرگه ظاهرشدند.

یگانه شاهی درافغانستان بود که برای نخستین  بار،  شاه امان هللا، 

در نماز های جمعه، محراب و منبررا از اختیار مال  بدست خود 

گرفت وخطبه  ونماز را خود قرائت میکرد و پیش از او وبعد از او 

شاهان و رهبران افغانستان جرئت گرفتن منبر ومحراب هیچ یک از 

 نماز را از مالیان وخطیبان مساجد نداشتند.
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نخستین شاهی درافغانستان بود که عدالت را از خانواده  شاه امان هللا،

سلطنتی آغاز کرد ومعاش وامتیازات نسبی ونان راتبه و پخته ازمطبخ 

 ارگ را به آنان منع کرد.

نخستین شاهی بود که امتیازات پیرها و روحانیون  ، شاه امان هللا

وخوانین وملکان متنفذ را از بیت المال قطع نمود وکارکردن را شرط 

 گرفتن این امتیازات  دانست.

، اولین شاه افغانستان بود که بدون بادی گارد به میان شاه امان هللا

 ملت میرفت و با مردم ملحق میشد وخود را از غم ودرد مردم با

 خبرمیساخت و حتی الوسع در رفع این غم ودرد میکوشید.

ماهرى بود که شاعر، اولین شاه سخنور و ادیب  هللاشاه امان 

 احساسات وطن پرستى اش را چنین بیان میکند:

 شــدم یکبارگى با جان و سر از دل گرفتارش

 دهم خون عــزیز خویش تا سازم چو گلزارش
 

مهندسان جرمنی وفرانسوی را اولین شاهی بود که شاه امان هللا،

دعوت کرد تا برای کشیدن خط ریل ازچمن تا کوشک )تورغندی( 

هرات وکابل مطالعاتی انجام دهند وبا اینکاراومیخواست کشور 

درشاهراه ترقی قرارگیرد.  اوخط ریل را ازداراالمان تا شاه 

 دوشمشیره کابل کشید .

ید کابل را درتپۀ ی بودکه طرح شهر جدنخستین شاه، شاه امان هللا

ساختمان مدرن برای دوایر  2۰تاجبیک بنیاد نهاد و قصرداراالمان و 

 دولتی در باالباغ پغمان بحیث مرکز تابستانی کابل اعمارنمود .

نخستین پادشاهی است که در صدد تهیه آب آشامیدنی  شاه امان هللا،

 صحی برای مردم کابل افتاد و آب پغمان را توسط نل آب به مردم

 کابل رسانید.
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شاه امان هللا، اولین شاهی است  که در اولین روز اعالم پادشاهی اش 

خطاب به مامورین وشهریان کابل  دم از استقالل عام و تام افغانستان 

زد و سلطنت خود را مشروط به کسب استقالل کامل کشور اعالن 

 نمود و گفت: 

رون نمی کنم تا ملت عزیز من ! من این لباس سربازی را از تن بي»

من این شمشير را   که لباس استقالل را برای مادر وطن تهيه نسازم! 

در غالف نمی کنم تا که غاصبان حقوق ملتم را به جای خود]شان[ 

ننشانم ! ای ملت عزیز و ای سربازان فداکار من ! بياورید آخرین 

هستی خود را برای نجات وطن ، بيائيد تا که سرهای پرغيرت خود 

فیض محمدکاتب،سراج  )"  برای خالصی وطن فدا سازیم ! را

  (هللا خان ، اعالمیه اشتهار امان  ۶۶9بخش سوم،ص ۴التواریخ،جلد

 این سخنان شاه آزادیخواه از جانب  سپاه و شهریان کابل با غریو و 

های هللا اکبر و زنده باد امیر امان هللا! بدرقه شد.  پیامد این   نعره 

هنین زعامت جدید با پشتیبانی قاطبۀ ملت افغان منتج به اراده  وعزم آ

 کسب  استقالل کامل سیاسی افغانستان گردید .

غازی امان هللا خان پس از کسب استقالل کشور دست به یک سلسله 

از جمله میتوان تدوین وتصویب اصالحات اجتماعی وفرهنگی زد که 

ن معیارهای نخستین قانون اساسی را درتاریخ کشور با عالی تری

 حقوقی وانسانی وتساوی حقوقی احادافرادجامعه  نام برد.

ماده تنظيم و تصويب شده بود، در فصل  ٧٣اين قانون اساسى که در

حقوق عمومى: اصول برابرى و آزادى شخصى و لغو اسارت و 

بردگى ، آزادى مطبوعات و شغل و پيشه و تدريس و حق ملکيت 

دره دارائى و لغو بيگار و شخصى و مصئونيت مسکن و منع مصا

شکنجه و مجازات غيرقانونى و غيره نکات برجسته و اساسى 

( افزون برين مزايا، در ٢٤، ٢٢، ١٠و  ٩بازتاب يافته بود. ) مواد: 

تمام اتباع افغانستان برطبق شريعت » ماده شانزدهم درج شده بودکه: 
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 ١١ ماده« .و قوانين دولت از حقوق و وجايب مساوى برخوردارند

در افغانستان اصول اسارت و بردگى » قانون اساسى حکم ميکرد: 

بنابر حکم اين ماده، درحدود هفتصد تن غالم « بالکل موقوف است.

و کنيز هزاره در شهرکابل از منازل اربابان خود برآمدند. روح اين 

موادقانونى آن بود که در عمل تطبيق ميشدو از لوث کذب و ريا 

چنانکه مراسم مذهبى و تکيه گاه هاى پيروان  .دوفريبکارى مبرا بو

مذهب اماميه عمالً آزاد شد. در مجالس مشوره واليات قندهار و 

غزنى و جالل آباد و انجمن معارف کابل ، يک يک نفر نمايندگان 

انتخابى هندوهاى افغانستان شامل و در امور اداره سهيم گرديدندو قيد 

ا باقيات پول جزيه )طبق فرمان رنگ زرد از دستار ومعجر هندوها ب

خان( مرفوع گرديد. و اوالد هللاشاه امان  ١٩٢٠ش =١٢٩٩حمل 

هندو در مدارس ملکى و نظامى )ليسه هاى حبيبه و حربيه ( و 

افسرى اردو قبول شد و ديگر تبعيض و تفريق از نظر نژاد و زبان 

و مذهب و قبيله وجود نداشت ، معاش مستمرى و نسبى عشيره محمد 

ى و خوانين و امتيازات روحانيون لغو گرديد و ملت در حقوق با زائ

  (793ص افغانستان درمسیرتاریخ،غبار ،  ).هم مساوى شد

بدستيارى فقهاى متجدد که در رأس آن مولوى هللا شاه امان 

تمسک »عبدالواسع قندهارى قرار داشت، دوجلد کتاب موسوم به 

ارات وسيع قاضى را اختيتصنيف کرد وبدين وسيله « القضات امانيه

يعنى تمسک القضات  .مبدل نمود« تقدير»را به « تعزير»محدود و 

را به شکل قانون مستقل و مدون جزائى در آوردکه مجازات هر 

روابط باکشورهای  .جرمى در مواد آن تصريح و معين شده بود

خارجی، ومبارزه  عليه فساد و قطع معاشات مستمری به سران 

سرداران ودرباريان واعضای فاميل شاهی قانوناً قبايل، روحانيون و

منع شد. معاش تقاعد برای مامورين تعيين وپرچم ملی مشخص 

 گرديد.
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نظام مکلفيت عسکری بصورت هشت نفری بعد از شورش منگل در 

تغييريافت، پروگرام تعليمی ومعاشات اردوتزئيد گرديد. آگاهی ١٩٢٤

حتساب از ميان برداشته نظام ا نظامی به کمک ترکها افزايش يافت.

مکتبی تاسيس ونصاب  درسی شان وضع گرديد.  ها شد.برای مال

فعاليت مالهای تحصيل کرده در مدرسه ديوبند هند به صفت رهبران 

مذهبی  منع گرديد. جهت تربيت قضات مکتب حقوق تاسيس گرديد. 

  (206آتش درافغانستان، ص )سيستم پيری ومريدی در اردو ممنوع شد.

یک افغانستان مترقی وآزاد را درکنار هند تحمل  که استعماراما       

روحانیون وابسته با استعمار در سال ضدیت نداشت، بوسیلۀ مستعمره 

 رژیم امانی شورش های را سازماندهی کرد و 192۸و  1924های 

 با سقوط مواجه کرد.1929در آغاز سال را 

 

از « فصل ناتمام»وانزيرعن لیون بی پوالدا نویسنده امریکائی،  

وسقوط او را برای امان هللا خان با بهترين جمالت توصيف کرده 

 افغانستان يک فاجعه دانسته است.

 

هللا خان از جنگ  بیرون آمدن پیروزمندانه امان:»پوالدا نوشته ميکند

سوم افغان و انگلیس که منجر به استقالل افغانستان شد او را به 

طبقه روحانیون افغانستان؛ بل به عنوان چهره مجاهد نه تنها بین 

هایی که در بقیه کشورهای اسالمی علیه  الگو میان ناسیونالیست

جنگیدند مبدل ساخت. میان مسلمانان خارج از افغانستان  انگلیس می

تواند  هللا خان می امان حتی این امیدواری را به وجود آورد که 

 .جانشین خالفت عثمانی از دست رفته شود

ها را دوست داشت و معتقد بود که او هيچ تفاوتی  هللا خان افغان ناما

خاطر سفر اروپايی خود  با هيچ فرد ديگری ندارد و زمانی که به

ها با آن روحيه خود برتربينی استعماری  وارد ممبی شد، انگليس



 11 مقاله در بارۀ شاه امان هللا واستقالل20

هللا  تشريفات خاص دولتی را برای او در نظر گرفته بودند که امان

نکرد و اين کار باعث ناراحتی ميزبانان انگليس خان با آن موافقت 

 شد.

او به عنوان کسی که استقالل خود را از يک قدرت بزرگ 

ست آورده بود مورد پذيرايی گرم تقريبا تمام سران مهم  استعماری بد

دول اروپايی قرار گرفت. بعد از سفر اروپا و مالقات با کمال 

توان  خان متقاعد شد که می هللا اتاترک و رضا شاه، شاه ايران، امان

افغانستان را که از کاروان تجدد کامال عقب مانده بود با سرعت 

 بيشتر در مسير توسعه قرار داد.

کنند امير آدم ترسو بود، بايد گفت که  هايی که گمان می برخالف آن

هللا خان آدم شجاع و نترسی بود. او حتی در جرگه و نشست  امان

های او مخالف بودند  با سياست  رش کرده وهايی که عليه او شو آن

در حالی که  ،پرداخت شد و به ايراد سخنرانی می باکانه حاضر می بی

 رفت که آنها امير را هدف قرار بدهند. بيم آن می

طرف کابل روان بود  باری زمانی که از پغمان تنها با موتر خود به

ها  کننده د حملهکه او بدان مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. بدون اين

کننده را که تنها يک نفر بود  چند نفر هستند موتر را توقف داده حمله

کند. فلسفه  دستگير نموده و در مسير راه به پوسته پوليس تسليم می

سياست او، تا حد ممکن عدم به کارگيری خشونت در مقابل 

شهروندان کشور خودش بود، سياستی که به هيچ وجه با سياست 

 ر عبدالرحمن خان همخوانی نداشت.جدش، امي

توان بدون شک آغازگر فصل نو و تجددخواهی  هللا خان را می امان»

های را که او برداشت، در صورتی  در تاریخ افغانستان دانست. گام

شد، ساختارهای سیاسی و اجتماعی افغانستان را  که عملی می

افتخار و  های با دگرگون ساخته، افغانستان را امروز در زمره ملت

 «داد. متمدن منطقه قرار می
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توان به سه دوره  های تجددخواهانه او را می پوالدا ميگويد:برنامه

بر تغيير  ١٩٢٣الی  ١٩١٩های  تقسيم کرد. دوره اول بين سال

بنيادی در ساختارهای حقوقی، قضايی و اداری حکومتداری متمرکز 

 بود.

دانست که بعد  ١٩٢۸ی ال ١٩٢۴های  توان بين سال مرحله دوم را می

رفت و در حقيقت تطبيق  از شورش قبايل منگل با آهستگی پيش می

های دوره قبلی بود. او که بعد از برگشت از سفر  تدريجی برنامه

ماندگی ملت  اروپايی و بازديد از کشورهای اسالمی شديدا از عقب

های  خود متاثر شده بود درصدد آن شد تا با سرعت ممکن برنامه

توان دوره سوم مدرنيته  خواهانه خود را تطبيق کند و آن را میتجدد

 او خواند که فقط شش ماه ادامه يافت.

های تجددخواهانه دوره سوم در آگست و همچنان ماه اکتوبر  برنامه

هللا خان با جزئيات در مدت چهار  توسط شخص امان ١٩٢۸سال 

ز تطبيق با روز به اعضای لويه جرگه ارايه شد که متاسفانه پيش ا

هللا کلکانی متوقف گرديد و بسياری آنها فقط در حد  شورش حبيب

گردی برای آينده سياسی  انداز باقی ماندند. چنين عقب پيشنهاد و چشم

لیون بی پوالدا،فصل ناتمام،ترجمه:  )«بار بود. و اجتماعی افغانستان فاجعه

  (1398اسد  الرحمن اتل، راه مدنیت، مجیب

خان در معامله بامردم هللا مجددى ميگويدکه : امان فضل غنى       

بسيار با ادب بود و مانند زعماى شرقى شخص مضر و ديکتاتور 

خان در جريان محاکمه محمدصادق مجددى هللا نبود. برخورد امان 

که دشمن شاه به حساب مى آمد ، بسيار مؤدبانه بود. جريان تحقيقات 

خان هللا که امان  و محاکمه محمدصادق مجددى و نيز نامه هايى

عنوانى شمس المشايخ و حضرت نورالمشايخ بقلم خويش نوشته گواه 

صادقى براين ادعاست.) اين نامه ها در پايان کتاب افغانستان در 

خان، بچاپ رسيده اند( مولف مى افزايد: هللا عهد اعليحضرت امان 
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خان را در بسيارى هللا تاريخ معاصر افغانستان، اعلحضرت امان 

ظلم قرار داده است.مورخين و محققين افغانى در نوشتن موارد مورد 

تاريخ عصر امانى از وثايق عصر استفاده نکرده کوشش نموده اند 

خان را مورد تحقيق قرار بدهند. تاريخ هللا نقاط ضعف امان 

خان از عدالت کار نگرفته و هللا افغانستان در حکم خود باالى امان 

ين واقع شده ازخود دفاع خان مورد هجوم مخالفهللا گذاشته تا امان 

افغانستان درعصراعلیحضرت امان هللا خان، چاپ فضل غنى مجددى، )کرده نتواند.

  ( 331ص  امریکا،

داکتر سید عبدهللا کاظم مینویسدکه شاه در مقابله با شورشیان شینواری 

وکوهدامنی برهبری حبیب هللا کلکانی طرف دار شدت عمل نبود، 

 ومينويسد:   از قلم ومنطق استفاده کند.بلکه میخواست بجای شمشیر

شاه امان هللا در برابر مخالفان بجای استفاده از شمشيربه استفاده از »

زبان و قلم تأکيد ميکرد و درحل مشکالت به اصل مفاهمه، مصالحه 

و آشتی بيشتر معتقد بود که مشاوران ارشد و حتی سفير انگليس 

ميکردند. به گفته غبار:  هميشه او را در اينکار تشويق و ستايش

اين نصايح داخلی و خارجی بود که شاه را حتی المقدور از »

استعمال قوه بازداشت و برای جان گرفتن شورشيان درهر کنج و 

کنار کشور راه را باز گذاشت که باالخره منجر به سقوط دولت 

چنانيکه رؤسای تنظيمه ننگرهار و »غبار می افزايد: «. گرديد

راحمد خان و والی علی احمد خان و احمد علی خان( همه کاپيسا )شي

از اين پاليسی منفی پيروی کردند، وگرنه دولت ميتوانست با قوت 

اغتشاش کوچک را اول در شينوار و بعد در کوهدامن خاموش 

نمايد، درحاليکه دولت تا آخر به وضع دفاعی باقی ماند و حتی به 

؛ آنوقت دولت دارای يازده استعمال قوه هوائی خود نيز متوسل نشد

م محمد: افغانستان در مسير تاريخ، جلد اول، چاپ غبار، ميرغال«.)طياره بود

 [6٧٧]داکترکاظم، آرشيف مقاالت، مقاله (۸١٩،صفحه  ١٣٧۸چهارم، ايران، 
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وقتی امان هللا خان از سلطنت استعفا داد و ارگ کابل را بقصد          

ودلیر هزاره مثل مردم شجاع قندهار ترک  نمود، مردم شریف 

وقندهار وغیره ، مدت  وزیرستانوردک ومیدان وغوربند وتگاب و

هفت ماه تمام به حمایت وسپاس از آزاد منشی وعدالت گستری رژیم 

امانی ،از قربانی دادن سر ومال خود، در راه اعادۀ تاج وتخت 

که سلطنت به شاه امان هللا دریغ نکردند. اما آن شاه مردم دوست، 

نمیخواست سلطنت را با خونریزی بدست آورد، برای جلوگیری از 

جنگ میان افغانها کشور را ترک گفت،درحالی که بیشترین مردم قدر 

که ( 13۰۸میزان 23=1929اکتوبر13شناس افغانستان تا روز )

سپهساالر نادرخان، خود را نادرشاه اعالن کرد، همچنان امیدوار 

انبازی ها برای بازگشت شاه امان هللا بودند که این همه جنگها وج

 غازی  صورت گرفته است، نه برای به اقتدار رساندن نادرخان. 

بخاطر اعادۀ قدرت به شاه امان هللا،  این ازجان گذشتگی         

بیانگر این واقعیت است که هنوز در دره ها و وادیهای کابل وقندهار 

جود داشته اند که قدر  یلیمان وسپین غر، مردمانواطراف کوه های س

آن شاه  ترقیخواه و معارف دوست را میدانستند و از رژیم چپاول 

وتاراج وتجاوز سقوی نفرت داشتند. برای یک رهبر سیاسی ،چه شاه 

وچه امیر وچه رئیس جمهور ، افتخاری بزرگتر ازاین نیست که وقتی 

م به ، از قدرت کنار زده شود، ولی مردوتوطئهبراثر توطئه ودسایس 

دفاع از او برخیزند و برای اعادۀ قدرت یا سلطنتش،  بدون 

ماه تمام سر 7چشمداشت یک حبه]یک دانه گندم ،جو، لوبیا[ ودیناری،

بدهند ولی سنگر ندهند. وکسی که چنین افتخاری را از جانب ملتش 

 پایان    نصیب گردید، شاه امان هللا غازی بود.
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 مقاله دوم

 

 

 مان هللا، دو ناماستقالل و شاه ا

 ماجدائی ناپذیر تاریخ کشور
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 (1919فبروری  28) تاج پوشی امان هللا در روز
 

 هــرسطرزدیوان توآزاده گی آمـوخت

 نفرت زغالمی وسرافگنده گی آموخت

 درمکتـب افکـار توهـــرمسئـله آمـوز

 فارغ ز اسارت، هنر زنده گی آموخت !
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 )زرنجی(

ش، مصادف با روزاعالم استراداد استقالل  ١٢٩۸اسد ٢۸روز 

کشوراست. اين روز،برای افغانهای آزاديخواه ، وطنپرست وحريت 

پسند ، يک روز ميمون و بس عزيز است. و گرامی داشت از اين 

روز، يک وظيفه ويک فريضۀ ملی بشمارميرود. اعالم استرداد 

ا افغانها سال قبل از امروز، نه تنها برای م ٩٩استقالل کشور،در

بسيار با ارزش است، بلکه برای برخی از کشورهای آسيائی نيز 

الهام بخش بود و جنبش های آزادی طلبی را در مستعمرات آسيائی 

 انگليس مهميز زد. 

مردم حق شناس افغانستان، بمناسبت بزرگداشت از سالروز 

استرداد استقالل کشور، نام اين شخصيت بزرگ ملى و فداکار را با 

يم و احترام عميق بر زبان مى آورند. مقام واالى اين قهرمان تکر

سياسى و رهبر وطنپرست افغان، را همين حاال پس از گذشت 

سال از روز اعالم استرداد استقالل ميهن، ميتوان در رسانه های ٩٩

اجتماعی  ودر مقاالت کوتاه وبلند هموطنان حق شناس وطرفدار 

ودرک کرد و به محبوبيت روز تعالی وترقی وطن  به وضاحت ديد 

 افزون او در ميان جوانان وقشرچيز فهم وآگاه ملت پى برد. 

در تحت رهبری زعامت  جوان  1919مردم افغانستان درسال 

ودلیرخود شاه امان هللا،نخستین مردمی بودند که باقوی ترین قدرت 

استعماری وقت، یعنی انگلیسها قهرمانانه رزمیدند و سرانجام انگلیس 

را وادار به قبول متارکه جنگ و مذاکره برای استرداد استقالل کشور 

 1۸خود ساختند. نتیجۀ منطقی این مذاکرات پیمان صلحی بود که در 

ش( به توشیح شاه جوان وبیدار 129۸اسد  2۸م مطابق )1919اگست 

را بحیث روز  اسد 2۸همین روز افغان رسید و افغانها از آن پس 

 د شناختند و آن را هرساله گرامی میدارند.استرداد استقالل خو
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سردار علی احمد »استادعزيزالدين وکيلی پوپلزائی مينويسد: 

خان بارکزائی ناظرامورداخليه و سرهملتن گرانت بتاريخ دوشنبه 

ذيقعدة الحرام  ١٤هجری شمسی مطا بق  ١٢٩۸برج اسد سال  ١۸

ميالدی در  ١٩١٩آگست  ١٠هجری قمری موافق  ١٣٣٧سنه 

اولپندی معاهدۀ استرداد استقالل افغانستان را امضاء کردند. ر

اسد سال مذکور بحث و  ٢٧و چهارشنبه  ٢6بروزهای سه شنبه 

مباحثه در قصر زرافشان )مقام مؤقت نظارت امورخارجيه( کابل 

بحضور سرقهرمان ملی افغانستان اعليحضرت امان هللا شاه ادامه 

مواد معاهده مطابق به شان و چون » داشت . پوپلزائی می نويسد:

شرف افغانستان بطور دلخواه تمام شد، اعليحضرت امان هللا شاه آن 

 ١٢٩۸اسد سال  ٢۸سند مهم را درکابل در قصر زرافشان بتاريخ 

ن قلم خود م[ بقلم خود امضاء نمود. اي١٩١٩ آگست ١۸شمسی ]

( رنگ يادگاری در الماری دارالتحرير شاهی )ارگ دارالسلطنه کابل

اعليحضرت غازی بعد از مراسم امضاء، حاضرين  .حفظ گرديد

دربار سلطنت را مخاطب قرار داده گفت: "بعد ازين اگر امان هللا 

زنده باشد و يا مرده، شما ملت نجيب و غيورافغانستان اين روز 

خجسته را همه ساله بنام عيدملی وخاطرۀ شريف استرداد استقالل 

ائی: "فرهنگ کابل باستان، نشرات وزارت )پوپلز« کشور جشن بگيريد."

]قصر (۸٧٣ش، جلد دوم، صفحه ١٣۸٧اطالعات و فرهنگ، چاپ اول 

زرافشان عمارتی بود که در زمان اميرحبب هللا خان سراج الملت در 

مقابل هوتل کابل و در جوار دا فغانستان بانک فعلی اعمار شده بود 

بوعات درآن و زمانی وزارت دربار و بعدا رياست مستقل مط

جاگزين بود و در دهه اخير سلطنت در ضمن تخريب سينمای قديمی 

کابل و وزارت معارف و احداث پارک زرنگار اين قصر که در 

  .حالت زار قرار داشت، نيز تخريب شد.داکترکاظم[ 
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در روند گرامیداشت از استرداد استقالل کشور، نامى که با 

هیچ افغان . غازى استهللا اه امان استقالل پیوند ناگسستنی دارد، نام ش

با وقوف ، آزادى خواه و وطنپرستى پیدا نخواهد شد که از استقالل 

کشور یاد نماید و همزمان با آن، به یاد غازیمرد نامدار اعلیحضرت 

خان ، رهبر وطندوست و سر بکف افغان که استقالل کشور هللا امان 

د آن قهرمان واقعی را به ملت شریف ودلیر خود تقدیم کرد، نیفتد و یا

  .                                                  ملت را در بدست آوردن  استقالل سیاسی کشورگرامى نشمارد

 شهزاده امان هللا همانګونه که یک جوان دراک وتیز هوش بود،

یک عنصرآزادیخواه وضد استعمار نیزبود، و تمام ویژه گیها 

او در لحظات بسیار . ساز را داشتومختصات یک شخصیت تاریخ 

که درشب ) حساس ،درمیان غم و سوگ قتل پدرش امیرحبیب هللا خان

درشکارگاه کله گوش لغمان [ 1297اول حوت ]1919فبروری2۰

بر اعالم امارت عمویش نصرهللا خان، شجاعانه ( کشته شده بود

تصمیم می گیرد و امارت عمویش را رد واعالم میکند که تا انتقام 

خون پدر خود را نگیرد و استقالل از دست رفته کشور را اعاده نکند، 

   .شمشیر در نیام نخواهد گذاشت

فبروری مردم کابل  وقشون پایتخت  2۴روز :» غبارميگوید

امیرامان هللا خان سواره  . درمیدان مرادخانی اجتماع بزرگی نمودند

در کمر  وتنها در بین جمعیت داخل شد ودرحالی که شمشیر برهنه

درهمین جا بود که او نطق مشهور وتاریخی خود را  آویخته بود، 

در داخل کشور  او استقالل خارجی افغانستان وآزادی فردی را . نمود

و از مساوات وبرابری، آزادی ملت وتأمین عدالت و . اعالن کرد 

غریو شادی وتهنیت از جمعیت . حرف زد صداقت دولت جدید 

 (۷۵۳-۷۵2، ص 1فغانستان در مسيرتاریخ، جغبار، ا ) . «برخاست

اقدامات جسورانه امان هللا خان باعث شد تا عمویش نصرهللا 

امان هللا خان . خان از امارت استعفا بدهد  و سلطنت رابه او واگذارد
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، در حالى که لباس (م1919فبروری 2۸/ش1297حوت9)در روز 

عساکر و    داشت ، درمسجد عیدګاه کابل خطاب به سربازی به تن 

  :      شهریان کابل گفت

ملت نجيبه خود این را اعالن و  رعایاى صدیق  اول برهمه » 

استقالل وحاکميت  افغانيه را بنام  بشارت ميدهم که من تاج سلطنت 

: » وعالوه نموده گفت .« نهاده ام داخلى و خارجى افغانستان بسر 

بيرون نمى کنم تا  من این لباس سربازى را از تن ! ملت عزیز من 

من این « »   ! لباس استقالل را براى مادر وطن تهيه نسازم  که 

را به جاى  غاصبان حقوق ملتم  شمشير را در غالف نمى کنم تا که 

بياورید !   اى ملت عزیز و اى سربازان فداکار من »  !«خود ننشانم 

 سرهاى پر آخرین هستى خود را براى نجات وطن ، بيائيد تا که 

فیض محمدکاتب،سراج  )!«غيرت خود را براى خالصى وطن فدا سازیم 

  (هللا خان ، اعالمیه اشتهار امیرامان  ۶۶9بخش سوم،ص ۴التواریخ،جلد

طى نطقى در دربار  1919اپریل  13شاه امان هللا به تاریخ 

من » : کابل در حالى که سفیر انگلیس در آن محفل حاضر بود گفت 

را از لحاظ داخلى و خارجى کامالً آزاد و خودم و مملکت خودم 

بعد از این کشورما، مانند سایر دول و  .مستقل اعالن نمودم 

قدرتهاى جهان ، آزاد است و به هيچ نيروى ، به اندازه یک سر 

موى اجازه داده نمى شودکه در امور داخلى و خارجى افغانستان 

، گردنش را با این مداخله نماید و اگر کسى به چنين امرى اقدام نماید

»  :و سپس رو بجانب سفیر انگلیس نموده پرسید« .شمشير خواهم زد

 :»سفیر انگلیس با حترام و تعظیم جواب داد! « آنچه گفتم فهميدى 

دبليو ادمک، تاریخ روابط سياسى افغانستان ،ترجه عليمحمد زهما ، چاپ  )!«بلی فهميدم

  (1۳5پشاور ، ص

ف امریکائی درربع سوم قرن آدمک افغانستان شناس معرو

افغانستان در نیمه اول قرن )سال قبل درکتاب خود ۶۰بیستم،یعنی  
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 :، از امان هللا خان به عنوان قهرمان ملی یاد کرده نوشته است(بیستم 

بحيث قهرمان ملی افغانستان شناخته ( 1۹2۹-1۹1۹)امان هللا »  

و . را شکست داد خاصتاً هنگاميکه موفقانه امپراطوری بریتانيا . شد

مطلق افغانستان را بدست آورد و به جهان برسميت شناخته  آزادی 

صاحب  لودویک آدمک،افغانستان در نيمه اول قرن بيستم،ترجمه پوهاند محمدفاضل  )«.شد 

  (196،ص 1377زاده، چاپ دوم، پشاور،

شاه امان هللا در خطابۀ اعالم استقالل افغانستان، در قصر 

در قدم اول من زندگى ام را در :»اسد گفت 2۸در روز زرافشان کابل 

اگر ناکام مي . مقابل دشمن براى حصول استقالل شما فدا ميکردم

شدم، باز هم از تصميم خود نگشته، خودم را مي کشتم، اما زندگى 

اگر شما مردم از من . تحت حمایت کشور دیگرى را قبول نمي کردم

ر خود را به پيش نمي بردید، پشتيبانى نمي کردید، و با شجاعت کا

من به مقصدم کامياب نمي شدم و بيش ازین زندگى را بر خود حرام 

لذا شما به من زندگى نوى را داده اید و من به شما . مي دانستم

برادران اطمينان مي دهم که من باز هم به خاطر شما زندگى خود را 

  (کشور، آرشيف مقاالت نویسندهاسد روز استرداد استقالل  28مقاله  ).«فدا خواهم کرد

بدینسان  این باور درذهن ما زنده واحیا میگردد که در میان 

رهبران سیاسی افغانستان،از نادرشاه تا ظاهرشاه، واز رؤسای 

جمهور مورد حمایت شوروی تا رؤسای جمهور تنظیمها ورئیس 

جمهورانتخابی مورد حمایت غرب،  چهره ای را سراغ نداریم که 

نان جذبۀ ملی و مقام ارجمندی مثل  شاه امان هللا غازی باشد دارای چ

که پس ازسقوطش،اکثریت مردم افسوس او را بخورند وبخاطر 

بازگشت واعادۀ قدرت به او حاضر به دادن سرو جان ومال خود 

شوند. به خاطر رهبران سیاسی دیگر، ماحتی شاهد یک مظاهرۀ 

دادن قربانی سر و مال  خشک خیابانی هم  نبوده ایم تا چی رسد به
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خود. ازاین جامیتوان به مقام شامخ شاه امان هللا غازی پی برد و مقام 

 ومنزلتش را باید گرامی خواست. 

 

 گل گذاری  اشرف غنی،  در پای منار استقالل

سال قبل از امروز ،مردم  افغانستان تحت زعامت شاه شاه  ٩٩

ان سرباز وطن اعم امان هللا با فداکاری واز جان گذشتگی هزار

ازپشتون و تاجيک و بلوچ وهزاره و اوزبک وغيره در جبهات 

جنگ سوم افغان وانگليس؛ استقالل خود را  بدست آوردند. پس 

حرمت به استقالل کشور، حرمت به خونهای ريخته شده پدران 

واجداد دلير وآزادی دوست ما است و بی احترامی به استقالل کشور، 

 عت وجان بازيهای نياکان ما خواهد بود.بی احترامی به شجا
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 اسد 2۸مراسم تجليل از سالگرد استقالل درهلمند در روز

 
 دختران شاه امان دافغانستان، هندیه وناجیه

 درصدمین جشن استقالل افغانستان
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 مقاله سوم

 

 میهن پرستی  شاه امان هللا نماد

 !ومردم دوستی

  

بران و شاهان افغانستان از لحاظ خان در میان ره  هللا  امان شاه 

 انگلیس ویژهاستعماردوستی و روحیه استقالل طلبی وضدیت با   مردم

گی های خاصی دارد.بخاطرهمین روحیه بود که  بیش از تمام 

 اسی مورد سوء قصد قرارگرفته است.یرهبران س  

او که شاه و شاهزاده بود و در ناز و نعمت پادشاهی بزرگ 

های زندگی برای عیش و آرامی و تنعم او فتح شده  قلهشده بود و تمام 

آمد، ممکن بود تا آخر عمر به عنوان  ها کنار می بود، هرگاه با انگلیس

پادشاه افغانستان بر تخت کابل باقی بماند. ولی او که آزادی و 

داد و  سربلندی وطنش را بر زندگی در ناز و نعمت سلطنت ترجیح می

بر ضد انگلیس  نبرددشاهی خود، پای روز اعالن پا در نخستین

بخاطر استرداد استقالل وطن را بجلو گذاشت و از ملت افغان خواست 

 تا در این راه نیروی افغانی و اسالمی خود را بکار گیرند.

 ملت با شهامت افغان هم این ندای بر حق امیر جوان افغان را 

ل را های پاک خویش آزادی و استقال لبیک گفت و با ریختن خون

 برای وطن خود از کام استعمار انگلیس بدست آوردند.

 خان با وجود آنکه همراهی و  هللا  امان اعلیحضرت غازی

همیاری کشورهای بزرگ جهان را با خود نداشت و رجال کار فهم و 
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های  مجرب در کشور نیز اندک بودند، پس از حصول استقالل برنامه

در محل اجرا گذاشت. در اصالحی فراوانی طرح کرد و برخی را 

ها تشویق و  عین حال آشکارا قبایل سرحدی را در مبارزه با انگلیس

ها را واداشت تا بر ضد امیرافغان  حمایت میکرد. همین مساله انگلیس

ها که بخوبی با روحیات و  دست به تحریکات و تفتین بزنند. انگلیس

برد سالح خصوصیات مذهبی و ملی افغانها آشنایی داشتند، با کار

خان، بزودی ذهنیت مردم را علیه  هللا  امان تبلیغ و توطئه بر ضد شاه 

هایی در شینوار ننگرهار و  او تغییر دادند و با سازمان دادن شورش

که   ودر منطقه شمالی برهبری دزد مشهوری معروف به بچه سقا

الطریقی بود، چنان عرصه را بر او تنگ  مصروف رهزنی و قطاع

های مترقی اصالحی خود چشم  مجبور شد از آن همه پالن ساختند که

راهی دیار غربت شود. این حادثه قبل  از قدرت استعفی بدهد وپوشد و

  از همه، قوت تفتین استعمار انگلیس و اثر بخشی آن را بر مردم ساده

 دل افغان آشکار میسازد.

 دوست وطنمرد  آنهللا،  شاه امان از مردم دوستیمثالی 

 مثال است: های شرق و غرب بی م که در تاریخ فرمانفرماییآور می

 هللا به قندهار مواصلت کرد، مردم قندهار  امان هنگامی که شاه

بدور او جمع شدند و حمایت خود را با جان و مال از رهبری و 

پادشاهی او اعالم داشتند و او را مجبور کردند تا بسوی کابل برای 

 . استرداد تاج و تخت حرکت کند 

در » پوهاند حبيبى از چشم ديد خود در اين مورد مى نويسد: 

هزار لشکر قومی قندهاری و هزاره تحت قیادت شاه  ده ش١٣٠۸بهار 

خان بسوی کابل حرکت نمود. سپاه زابل و مقر را عبور کرد و  هللا امان

بسوی غزنی پیش آمد. در مسیر راه بنا بر دسایس انگلیس بوسیله 

انگیزش و   ک و روحانی نمایان داخلی به غرضبرخی عناصر مشکو
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داران کشاف  تن از طالیه 2۰آویزش قبایل درانی و غلجائی 

  های پاره درانی در منطقه سکونت غلجائیان کشته شده و نعش فراهی

های کج شده تلفون انداخته بودند و بر کاغذی  گان را بر پایه شده کشته

مانی از جانب اقوام غلجائی این مه» با خط بد مالیی نوشته بودند:

 « هللا است. امان برای درانيان و شاه

شاه با مشاهده این وضع اسفناک و فجیع، لشکریان را بدور 

خواهند در بين  اکنون ثابت شد که دشمنان می» :خود خواند و گفت

قبایل ما فساد و جنگ اندازند تا ما با دست خود یکدیگر را بکشيم و 

من خواهم بود که برای باز گرفتن تخت و  مسبب این عمل ناجایز

تاج، کشت و خونریزی روی خواهد داد. پس ای مردم عزیز من! 

شکن جنگ داخلی و قبيلوی را تحمل  یقين بدانيد که من این مناظر دل

خواهم شما برای بازگشت تخت و تاج من به  کرده نميتوانم. و نمی

ا بروم تا موجب چنين کارها دست یازید. پس باید من از ميان شم

 چنين کشتار و خونریزی نباشم.

 شما ملت عزیزم، زنده و افغانستان باقی خواهد ماند، ولی 

روسياهی ابدی و مسئوليت این هنگامه ناشایست بنام من ثبت 

ميشود. در حاليکه من از روز اول شاهی خود تعهد سپرده بودم، که 

ت شما مردم برای حفظ استقالل و تماميت مملکت و سعادت و وحد

 افغانستان کار کنم.

 های سابق تاریخ این  ببينيد! علت بدبختی مردم ما در دوره

ها  بود که شهزادگان برای بدست آوردن مقام شاهی با همدیگر جنگ

ها و  اند و در این بين شما مردم را با یکدیگر بجنگ و دشمنی داشته

شاهی من  اند. من ميخواستم دوره های قبيلوی برانگيخته  عداوت

چنين نباشد و بجای اینکه مردم را به جنگ یک دیگر سوق دهم، 

باید منادی دوستی و وحدت و سعادت و اخوت تمام مردم افغانستان 
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بينم که شما بجنگ داخلی قبيلوی گرفتار  باشم. چون اکنون می

آئيد، اینک من ميخواهم ميدان را به مردم خود افغانستان اعم از  می

لفان خود، بگذارم. شما با همدیگر جور بيایيد. من موافقان و مخا

مسئوليت جنگ خانگی شما را برای باز ستانی تخت شاهی بدوش 

خود گرفته نميتوانم. یک او درزاده من درپاره چنار رسيده و دیگر 

برادر روحانی من در همين جا نشسته و جنگ خانگی را در ميدهند. 

بشما این است که با  ولی من مرد این کار نيستم و توصيه من

همدیگر کنار بيایيد، اتفاق کنيد، استقالل خود را نگهدارید، و وطن 

خود را بدشمنان خارجی مسپارید! من فردی از شما هستم، اگر شما 

مندید، عين سعادت و مسرت منست. ولی اگر اینچنين بخاک و  سعادت

اه خون بغلتيد، موجب بدبختی و مالل دایمی من خواهد بود.سپس ش

دوست این دو بيت واقف الهوری  خواه و مردم نيکدل و حساس و خير

 ریزان خواند: را اشک

  وطن!

 جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است

 چه نيــرنگ است  من بقـربــانت این

  ا تـو نشنــوی نــــامـــمــــــروم تی م 

 اگــــر از نام من  تـــرا ننـــگ است!

 .«هللا امان و بعد گفت : فی 
  

 (170، ص1363پوهاند حبیبى ، جنبش مشروطیت ، کابل )

 حبیبی از چشم دید خود در مورد  این  واقعه را مرحوم عالمه

روشنفکر و وطن دوست در کتاب جنبش مشروطیت در   آن شاه

افغانستان  نوشته است و صادقانه شهادت میدهد که مردم بسیار به او 

هی را بدو باز گردانند،اما شاه با ارادت و باور داشتند و میخواستند شا

روبرو شدن آن حادثه دلخراش، با لشکر آماده پیکار از حوالی غزنی 
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واپس به قندهار برگشت و از آنجا راهی دیار غربت شد تا مرگ 

 هموطنان خود را نبیند.

 

 خاطره یی از سردار کبیرسراج:

سردار احمدکبير سراج پسر سردار محمد کبير سراج، برادر 

غازى خاطراتى از شاه غازى را در هللا ه اعليحضرت شاه امان زاد

روزهاى اخير عمرش در غربت بازگو کرده که مطالعه آن هرانسان 

وطنخواه و با احساس را تحت تاثير قرار ميدهد . او مينويسد: درست 

ميالدى در معيت اعليحضرت  ١٩٥١بخاطر دارم که در خزان 

مرحومم )سردار محمدکبير( خان، ملکه ثريا و پدر هللا غازى امان 

از سويس به فرانسه رفتيم. چند ساعت ازاين سفر را براى تماشاى 

کوه مونت بالن بخاطر مناظرطبيعى و چشم انداز هاى زيباى آن 

اختصاص داديم. هنگام گردش در اطراف و نواحى مونت بالن ، 

خان در يک محل چند لحظه ايستاد و به کوه هللا اعليحضرت امان 

کشيده نگريستند، آنگاه بياد کوهستانهاى وطن، اندوهگين سر بفلک 

 شده در حالى که اشک در چشمانشان حلقه بسته بود، گفتند: 

احمد جان هرگز فکر نميکردم براى هميشه از کشور عزيزم » 

افغانستان دورمانده و در خاک اجنبى زندگى کنم . آرزوهاى بزرگى 

دن در سرداشتم که نسبت براى اعمار يک افغانستان پيشرفته و متم

بعد از « حوادث و پيش آمدهاى مختلف به انجام آن موفق نگرديدم.

اين سخنان ايشان سکوت نموده بفکردورى فرو رفتند. درين موقع 

کاکاى محترم و عزيزم ! در حيرتم که با وجود کينه »مؤدبانه گفتم:

توزى ها، توطئه ها و اتهاماتى که دشمنان و مخالفان بر شما 

واداشته اند، و بدتر از همه آنکه خدمات شايسته شمارا از قبيل ر

استرداد استقالل افغانستان، تصويب ]نخستين[ قانون اساسى، تاسيس 

مکاتب ذکور و اناث، مطبوعات آزاد، الغاى بردگى و غيره و غيره، 
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ناديده گرفته شد وحتى اين کارنامه هاى بزرگ را بنام خود رقم 

فکر رفتن به افغانستان هستيد؟ اعليحضرت  زدند، بازهم چطوربه

بچه جانم ! از چشمى که » دست شانرا روى شانه ام گذاشته گفتند: 

من افغانستان را مى بينم و به آن عشق ميورزم ، تصور آن براى تو 

غير ممکن است ، من عاشق افغانستان هستم، افغانها را دوست دارم 

غانستان خدمت نمايد وبراى و هر فردى را که بخواهد صادقانه به اف

بهبود و پيشرفت آن سرزمين بکوشد، و مردمش را دوست داشته 

باشد، من هم اورا دوست خواهم داشت. اين فرد چه نادرشاه باشد يا 

ظاهرشاه و يا حتى بچه سقاو، تفاوتى برايم ندارد. آرزو دارم در 

اين « افغانستان زندگى کنم و جسدم زير خاک افغانستان دفن گردد.

سخنان تاثير عميقى برمن گذاشت ، چنانکه بالفاصله دستان ايشان را 

بوسيدم و از وفادارى ايشان به مردم و وطن ستايش کردم . مرحوم 

من هرگز خاندانم را نخواهم بخشيد اگر » رويم را بوسيده گفتند:

هفته ) «خدمتى به افغانستان عزيزم نکنند، و از فکر آن غافل باشند.

283،شمارۀ نامه امید
)  

 

خواهی و مردم دوستی یک رهبر  این بود چند نمونه ازوطن

دلسوز و مردم دوست که تاج و تخت و قدرت را بر مرگ هموطنان 

ترجیح نداد و مردانه از آن در گذشت تا تاریخ از او به عنوان یک 

 ریز نام نبرد. حقا که تاریخ وطن  طلب، خودخواه و خون رهبر قدرت

 باد. ه نیکویی یاد میکند. روانش شاد و یادش گرامیاز او امروز ب
 

 پيشنهادات لویه جرگه به شاه 

 امان  حضرتیاعل ه" ب 13۰3جرگه دارالسلطنه  هیلو دادیدرکتاب "رو

حسن  اقدامات بزرگ و خدمات  جهیدر نت»... آمده است:  یغازهللا 

جرگه چهار مقصد  هیمعظم لو یغاز حضرتیسترگ که ذات اعل
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آنرا بدرگاه  یقبول دیو ام کندیم میرا بحضور مبارک تقد یآت یعال

 دارد .  یغاز اریشهر حضرتیاعل یخداوند

 یکه اله یمالو دولت اس نید انیدعاست از طرف ما داع ه  : تحف1

 نییخود و حرمت روح پرفتوح حضرت خاتم النب یبعزت بزرگ

 یراغ عتیشر یلوا ریافغانستان را بز ورهیغ هیصلعم، سلطنت اسالم

امان  یهللا الغاز لیسب یاالمرمعظم مان المجاهد ف یو امراول هیمحمد

حوادث اجانب و اغتشاشات و اضطرابات  رددست ب عیهللا خان از جم

 صون و مامون داشته همه وقت مشفق و متحدمان بدارد.م یداخل

نشان  کیجرگه  هیلو هیعال هیمجلس اسالم نیانعقاد ا ادگاری: ب2

حسن خدمت  یجرگه" را برا هیاست موسوم به "لو عهد قیتوث شانیذ

اند مان ابراز فرموده  یاالمر غاز یو مملکت که اول عتیدر راه شر

 کیجرگه  هیعالوتا لواز طرف ملت صادقه شاهانه تقدیم میشود...

تا  دینمایم میبحضور مبارک تقد شمشیرراقبضه ً  کیتفنگ و  لیم

بمقابل  هیت مقدسه اسالمو منافع مملک نیحفظ د یذات شاهانه برا

و  تیبه استعمال آن شرف اسالم تیو انسان تیحقوق بشر نیغاصب

 .  ندیرا ابراز نما تیشجاعت افغان

 رحکمیز کهیشخص یو درعرف گاه برا عتیدر شر ری: چون لفظ ام3

و گاه درباره  هیرالسریو ام شیرالجیو ام رعسکریپادشاه باشد مثل ام

 استعمال نیرالمؤمنینباشد، مثل ام رگید رحکمیپادشاه کالن که ز

حکم است، خدا نخواهد  ریدولت ما ز ایکه آمیشودجهت رفع این تََوُهم 

 کیبوده  یو خارج یاستقالل داخل یالحمدهللا سلطنت افغانستان دارا

که  میوار دیدولت معظم و مستقل آزاد است ، لهذا ما ملت افغانستان ام

 لیواک( که پادشاه گفته شود ، تبد ولټ)نیرالمؤمنیبلفظ ام ریلفظ ام

 یامان هللا ، الغاز ریام یعموم ملت افغانستان بعوض الغاز افتهی

 .... ندیامان هللا بگو ولواکټ نیرالمومنیام
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جد امجد  حضرتیو اعل دیسع دیپدر شه حضرتی: چونکه اعل4

 اءیو ض نیمرحوم شما از طرف ملت به القاب سراج الملت و الد

 حضرتیکه اعل کندیجرگه" تمنا م هیلقب بودند، "لوم نیالملت والد

لقب را از طرف  نی" شوند و ا نیالملت والد فیمان ملقب "س یغاز

 «. ندیجرگه قبول فرما هیلو
 

 شاه امان هللا  حضرتياعلپاسخ 

شامل باشد ، خوب است و بدان  یبنام من عاجز اسم حضرت اله ایآ

من طفل بودم و  کهیوقت "؟ درفیبه "س ایخورسند و ممنون باشم و 

فکرم به امن و امان نبود، نامم از زبان جد امجدم "امان هللا "  چیه

را که خداوند از لطف و مرحمت خود به  یلقب گرینهاده شده است ، د

بقبول  زی" است. در اول سلطنت ، من نی" غاز ودهفرم یمن مهربان

شدم،  فیتکل"  نیالملت و الد فی" و "سنینمودن " شمس الملت و الد

که  کنمی. خدمت شما صادقانه عرض متوانمیاما گفتم که قبول کرده نم

دوست دارم  یلی"امان هللا " خدمتگذار شما و خادم اسالم است! و خ

شوم و در خاک "هللا ،  ادیعاجز هللا "  ە که تا آخرعمر خود بنام " بند 

 یو ارزانرا که خدا بمن اعطا  یلقب غاز نیهللا" گفته بروم. تنها ا

 ریام حضرتیکه اعل دیئ گوی. اگر شما مکندیم تی، کفا دیفرموده ا

چرا القاب را قبول کرده بودند، عرض  دیشه حضرتیمرحوم و اعل

نکرده ام  یخدمت کیچیخودم ه شند،با دهی: البته آنها او را الزم دکنمیم

کرده  ینام باشم. باز اگر خدمت نیسزاوار ا ایکرده شود و  ریکه تقد

ملتم که از هر گوشه و کنار  یصدا ها نیاشم بمقابل آن امروز اب

بار گران را بگردنم  نیا کنمی. تشکر م کندیم تی، کفا رسدیبگوشم م

بتو  گرهایشو که د خترعنگردد حاصل م دی. جوهر مرد به تقل دیندازین

 دیتقل تیکنم، فقط در اسالم دیکه درهرکار تقل خواهمیکنند من نم دیتقل

است. آنچه در باب  یکاف دیقدر که گفت نیبس! هم و کنمیم
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که  دانمیخوب م د،یفرمود ولواکټامان هللا  یغاز نیرالمؤمنیام

 یزبان افغان کهی. هر وقتندیگویرا م اریکل اخت ولواکټ یدرافغان

 افت،یما رواج  نیمامور نی]پشتو[ بهمه نقاط مملکت افغانستان و درب

! شوندیم شوند؟یگفته نم ریاضرم. امبقبول کردن آن ح زیالبته خودم ن

 ای: آنیرالمؤمنیبودند؟)رض( ام یاحد هیحما ریآنحضرات بز ایآ

 دیشده اند. حاال شما مختار ادی ریام نی! خاندان ما بهمیراشده ن یخلفا

 ری"ام ای" نیالمجاهد ری"ام ای دیگوئی" مریخادم اسالم را "ام نیکه ا

 یپروائ چیخوب است. ه دی"خادم اسالم" هر چه بگوئ ای"  یغاز

از محبت شما است ، لکن خودم خود را نسبت بشما  نهمهیندارم. ا

خوب است تا  دیئامان هللا " بگو ریاگر مرا "ام المی. بخشناسمیخوب م

شما ملت و عالم  یبرا نیو قابل تحس ریتقد انیشاخدمت  کی کهیزمان

 اسالم ابراز کنم.

 شمیپ است در یدارم که عقب یغم اینه از دن

 پس کوچه ها دورم نیاز شم،یجنون خدمت خو

شما است و بس در خصوص  یو بهبود یفقط وقار و عزتم در آباد 

ً و عقالً شما را مالمت مریشمش و قبول کرده  کنمی: قانونا ، و شرعا

 یدانه ها یشما از طالست و بعض ریشمش ًنی. چرا که ا توانمینم

تفنگ را  نیتان هم یخوشنودپاس خاطر و  یالماس هم دارد. فقط برا

محاربه اگر سرم برود،  یکه در اثنا کنمیو با شما عهد م کنمیقبول م

تفنگ خواهد بود. تا اوالً سر خود را در راه خدمات  نیا یدر پهلو

شما  یزهایچ یتفنگ را بدشمنان نخواهم داد. باق نیشما ملت ندهم، ا

، قبول کرده که عرض کردم یلکن بنابر دالئل کردم،یرا منظور م

عالم اسالم  یو تعال یترق یکالم خود را بدعا ی. باقتوانمینم

هللا اکبر هللا ً اکبر ال اله   ) میگویومخصوصاً افغانستان  خاتمه نموده م

 (االهللا  هللا اکبر هللا اکبر و هلل الحمد 
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و متعهد به  یپادشاه با وجدان، فارغ از خودخواه کینمونه  نستیا

 (دربارۀ شاه امان هللا توضيح دونکته آرشيف مقاالت،داکترکاظم،)«ن!وط یخدمت برا

 روان شاه امان هللا رهبرمردم دوست ووطن پرست شاد باد!

 پایان
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 مقاله چهارم

 

 شاه امان هللا از چشم دپلوماتان وصاحب نظران

 

د همه "شاه امان هللا، در شیفتگی به استقالل و آزادی این میهن، سرآم

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 

 (ان درعهدکرزیداکترسپنتا،سابق وزیرامورخارجه افغانست ")مردم.

 

درکودکی از ريش سفيدان 

محل خود در نيمروز راجع به شاه 

امان هللا  وعزم راسخ اوبرای کسب  

استقالل کشور تعريف های شنيده 

بودم ولی در دوران مکتب تا 

فاکولته درهيچ کتاب درسی 

وغيردرسی  و در هيچ کنفرانس 

وسخنرانی من چيزی در مورد 

ن نخواندم کارنامه های امان هللا خا

ونشنيدم. در دوره جمهوريت نام 

امان هللا خان بمناسبت استقالل 

افغانستان در روزنامه ها برزبان قلمها جاری شد. پس ازکودتای ثور 

نام  شاه امان هللا در سخنرانيها بيشترياد ميشد و رهبران  ١٣۵٧در 

جناح پرچم خود را ادامه دهندگان راه  مشروطيت دوم وانمود 
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، شايد ميخواستند از محبوبيت آن شاه  بحيث بنيان گذار ميکردند

برای حضور قشون سرخ در ١٩٢١دوستی افغان و شوروی در

 کشور استفاده کنند.

با چاپ مجدد تاريخ غبار)افغانستان درمسيرتاريخ( در خارج 

از کشور و ورود آن به کابل مردم با خواندن آن به کارنامه ها 

ان هللا آشنائی پيدا کردند وکم کم در دل وبرنامه های اصالحی شاه ام

تحول طلبان وترقی پسندان مهرومحبت آن شاه متجدد وآزادی خواه 

جا گرفته رفت. در دهه هشتاد قرن بيستم بود که من با کارنامه های 

شاه امان هللا وعشق آتشين او به استقالل وتعالی مردم افغانستان آشنا 

مار انگليس  را درک ومحبت شدم  ونفرت شديد او نسبت به استع

 واحترام او را دردلم جادادم  وسعی نمودم بيشتر او را ارج بگزارم . 

سلطنت خود، تالش کردند تا ۴٠نادرشاه و برادرانش درمدت 

نام ونشان شاه امان هللا غازی را از صفحات تاريخ محو و نابود 

در آنها کنند، ولی با وجود سوختاندن تمام کتب درسی عهد امانی  که 

نام وکارنامه های آن زعيم ملی وجود داشت،يکجا با قصر زرنگار 

که در آن اعالميه برسميت شناختن استقالل افغانستان قرائت شده بود 

در آتش سوختند، اما نتوانستند که نام آن شاه ميهن پرست را از ذهن 

 وقلب مردم افغانستان پاک کنند. زيرا نام امان هللا  با نام استقالل

کشورعجين شده است و تا استقالل پا برجا باشد، نام او نيز پابر جا 

خواهد بود. وهيچکسی نميتواند ذره يی از محبوبيت آن شخصيت 

 ملی را از قلب و ذهن  مردم حق شناس افغان کم کند.

ناگفته نگذريم که يکی از مهمترين کتب تاريخی عهد حکومت نه 

 ب" نوشته مورخ شهيرماهه حبيب هللا کلکانی "تذکراالنقال

کشورفيض محمدکاتب است که وقايع وسوانح نه ماهه بچۀ سقو را 
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از سوی آقای اميری  ٢٠١٣بطور روزمره نگاشته است و درسال 

 در آلمان به چاپ رسيده است.

داکتر سید عبدهللا کاظم در تازه ترین مقاله اش در باره شامان هللا 

م ملیگرا و ترقیخواه در تاریخ اینکه شاه امان هللا یک زعی»مینویسد:

کشور بود، جای شک نیست. اصالحات عمیقی را که او در مدت 

کوتاه رویدست گرفت، تا امروز ادامه دارد و هنوز بسا آرزوهای او 

برآورده نشده است. شاه امان هللا بعد ازحصول استقالل کوشید تا 

رمبنای برخرابه های نظام کهنه قبایلی شالوده یک دولت عصری را ب

قانون ونظم به وجود آورد و برای تحقق این هدف با عزم راسخ دست 

به اصالحات و نوآوریهای عمیق در ساحات مختلف زد، از جمله 

مهمترین آن: اصالحات اداری درداخل ارگان حکومت، انفاذ قانون 

اساسی، احترام به آزادیهای فردی، وضع قوانین ونظامنامه ها 

نظامنامه(، رجوع به نظرمردم  5۰ز درساحات مختلف )بیش ا

وفراخواندن لویه جرگه به حیث یک مرجع عالی تقنینی، اصالحات 

امورمالی، توجه به امورمعارف وبرای اولین بار افتتاح مکاتب 

نسوان وتساوی حقوق زن ومرد، ازبین بردن امتیازات ومعاشات 

 مستمری بعضی خانواده ها والقاب شان که این ها همه از جمله

داکتر کاظم، شاه امان هللا غازی  )«نوآوریهای مهم و بسیاربحث انگیز بودند.

  (201۹مارچ  2۳پورتال افغان جرمن آنالین،  ـ بانی تحول در زندگی زن افغان(

سابق وزيرامورخارجه افغانستان،به  مناسبت داکتر سپنتا، 

پنجاهمين سال درگذشت شاه امان هللا در سخنرانی خود با بهترين 

:" او پیشگام ایجاد نظام الفاظ وکلمات از شاه امان هللا، يادکرده گفت

حقوقی مدرن در سرزمین ماست...اگر چه شاه، به دلیل مقاومت 

های نخبگان سنتی و مداخالت گسترده استعمار همواره ناگزیر می 

شد، تا از برد و ژرفای اصالحات خود بکاهد، اما با این هم، آنچه 
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ام حقوقی و فرهنگ اصالحات در افغانستان نمود، را که او وارد نظ

آغاز همه آغاز ها به سوی تجدد و روشنگری بود.... شاه با 

فرزانگی و شهامت بی نظیری در دیباچه همه قوانین بر این امر 

تأکید می کرد، که چگونه روح زمانه او با روح زمانه پیش 

ون شک کسوتانش متفاوت است و باید روح زمان را دریافت. بد

این بدین معنا بود که او پیام و ایجابات زمان خود را و نیاز مردم 

افغانستان را برای رسیدن به یک زندگی بهتر، درک کرده بود  واز 

همین رو بود که با التهاب بی مانند و شیفتگی بی نظیری خواهان 

 تغییر و دگرگونی در این سرزمین بود."

افغانستان در تالش آزادی مردم :"… اقای اسپنتا می  افزاید 

قربانی های بيشماری داده اند. شاه امان هللا بزرگترين فرزند برومند، 

آزاديخواه شوريده و اصالح طلب پی گير کشور ما می باشد. بررسی 

برنامه های اصالحی شاه بايد در همان متن تاريخی و اجتماعی آغاز 

ظر داشت همان قرن بيستم صورت بگيرد و در حيرتم که حتا با در ن

متن تاريخی هم، اصالحات وی و شخص وی در باور و تفکرش، 

دهه ها از جانيشنانش جلو اند. مضمون گسترده و پيام فراگير 

اصالحات شاه برای غلبه بر خلسه و بی حرکتی قرون و ترقی 

ستيزی را نميتوان با تقليل گفتمان اصالحات وی به تعطيل اعالن 

غييرکاله و لباس کارمندان دولت، مورد کردن روز پنجشنبه و يا ت

سوال قرار داد؛ با اينکه در همين حرکت های نمادين و ظاهراً بی 

."مفهوم نيز رويکردی مبتنی بر عقالنيت اقتصادی نهفته بود
 (

 -افغان

جرمن آنالین،سخنرانی داکتراسپنتا به مناسبت پنجاه سالگی درگذشت شاه امان هللا
)

  

معروف  امريکائی به يک نکته بسيار  افغانستان شناس آدمک،

 ١٩١٩امان هللا خان در اگست »مهم اشاره کرده می نويسد: 

ش( به کسب آزادی افغانستان موفق گرديد. برای حصول ١٢٩۸)

آزادی واقعی بايد آزادی افغانستان توسط ملل جهان شناخته شود و 
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ند، نمايندگان کشورها در پايتخت افغانستان هرقدريکه خواسته باش

حضور بهم رسانند تا روابط دپلوماسی افغانستان با ممالک خارج 

برقرار گردد. تثبيت اين امردر آنوقت مشکل به نظر ميرسيد، زيرا 

تعداد زياد ممالک جهان شک داشتند که برتانيه دست از افغانستان 

بردارد و آن را به خود مردم واگذار شود. بنابرآن تنها ممالک 

که ضد برتانيه بوده و به افغانستان همدردی همسايه و همجواري

داشتند چون شوروی، ترکيه و ايران به کمال ميل آزادی افغانستان را 

به رسميت شناختند و خود را با افغانستان متحد ساختند. معيار 

موفقيت افغانستان نخست از همه درمساعی  اش در صحنه دپلوماسی 

و آزاد قابليت تثبيت روابط بين المللی بود که اين کشور نو خاسته 

دپلوماتيک را با کشورهای دور و به خصوص قدرتهای اروپائی 

"روابط خارجی افغانستان درنیمه اول قرن بیست"، ترجمه )داکترکاظم: .«حاصل کند

 (8۴،ص 1377پوهاند محمد فاضل صاحبزاده، پشاور، 

 

چنان دلبسته شخصيت و محقق امریکائی )ریه تالی ستوارت ( 

رشاه  امان هللا  شده بود که  برای تحقيق در احوال وافکاراو از کرکت

امريکا تا لندن واز لندن تا ايتاليا وتا کابل و سپس از کابل تا جالل 

آباد رنج سفر را برخود قبول کرد ودر مراسم بخاک سپاری آن شاه 

حضور يافت و از ميدان هوائی تا محل بخاک سپاری  ١٩۶٠درسال

ردم را از نزديک مشاهده نمود واخالص مردم را جنازه احساسات م

نسبت به آن شاه مرحوم به چشم خود ديد و باربار به زيارت قبر او 

قدم رنجه کرد تا مقام ارجمند او را درميان هموطنانش بهتر درک 

کند. همچنان اودرمراسم تدفين ملکه آن شاه مترقی تاجالل آباد 

اکار گل گذاشت، وچشم سفرنمود و برقبر آن خانم هوشيار و فد

 نمود.« آتش در افغانستان»ديدهای خودرا ثبت کتابی بنام 
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او درکتاب خود)آتش در افغانستان( درمورد امان هللا خان  مى 

با امیران سابقه افغانستان متکبرو مغروربودند و تماس »  نويسد:

خان برعکس شخصیت دموکرات هللا ایشان دشواربود، اما امان 

رون الرشید اکثراًبدون ]گارد[ محافظ دربازارهاى داشت و مانند ها

شهرگردش میکرد و بامردم مخلوط و محشورمیگردید. از تشریفات 

بدش مى آمد و خود را مانند افغانهاى دیگرحساب میکرد و احساس 

خان یک ملى گراى وطن دوست و پشتى هللا برترى نمى نمود. امان 

حافظه کاران را به بان آزادى شرق بود و خیلى ها شهرت یافت و م

وحشت انداخت. او صادق بود و در عصرى ساختن کشورش خیلى 

ها جدى گردید. درختم سلطنت خود گفت: چون تمرد علیه شخص 

وى است، لهذا نمی خواهد خون بریزد وبنابرین ازسلطنت دست 

خان واگذاشت. درباریان بى هللا کشید وآنرا به برادرش عنایت ا

ودند. همچنان حربه کفر راعلیه وى به کفایت به دورش حلقه زده ب

کار بردند و او را ضد اسالم دانستند، در حالى که وى یک مسلمان 

(205ریه تالی استوارت، آتش در افغانستان ، ص  ).«صادق بود
 

 

آقای پيکار پامير درکتاب) ظهور وسقوط اعليحضرت امان هللا 

 ينگارد :از قول " مويس پرنو" م الداوخان( خود بحوالۀ ليون پ

درظرف سه ساعت از امان هللا خان  192۵آنچه من در سال »

راجع به سیاست افغانستان آموختم، بیشتراز مطالعات حیاتی من در 

باره  افغانستان بود. امان هللا خان مرا با حقایق آن سرزمین آشنا 

ساخت. امان هللا خان پادشاهی جوان و ترقیخواه افغانستان بود . . . 

رم وقتی ازکابل دیدن کردم و جویا شدم که بانی آنهمه بنا بخاطر دا

های جالب و گیرنده مانند مکاتب، فابریکه ها ، موزیم، مطبعه و 

بنای شهر عصری و بزرگ داراالمان کی بود؟ جواب همیشه 

 یکنواخت بود: ) امان هللا خان ( !" 

 " امان  نويسنده می افزايد:"جوزف کستنی" نوشته ميکند:
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، تشنۀ آزادی مردم خویش. ان شخصی است وطنپرست، فعالهللا خ

وم  حبیب هللا خان که اکنون سی سال دارد از نعمت قوای ساین پسر

معنوی بزرگی بر خوردار است. شخصی است شجاع و دوربین . 

اکنون مشغولیتی خیلی بزرگ که عبارت از اتحاد مسلمین است 

  (همان اثر، فصل سوم )"روی دست دارد. 

، سفيرفرانسه درافغانستان درعهد امانی، در س فوشهموری

کلمات نمیتواند بزرگی وعظمت  باره  شاه امان هللا می نويسد:"

شخصیت او را بیان کند.این جوان درمقایسه با عمر خود در امور 

سیاسی شعور عجیب وحیرت آوری دارد.با شجاعت اهداف مشخص 

مالقات کردم،لباس خود را به پیش می برد. هنگامی که من او را 

جنرالی بتن داشت .جلد سفید، چشمان سیاه ودرشت دارد. درچشمان 

او 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 

باط همسایگان )روس وانگلیس( را با اطمینان کامل مطرح کند ارت

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 

ایت بینوا ،تیمورشاه یوسفزی،مقالۀ  ملی س )"به تمام جهان معرفی کرده است. 

  (تاریخ

همه محققان براين نکته متفق اند که علياحضرت )مادر امان 

ً شخصيت هللا  خان( درتربيت فرزندش نقش برازنده داشت. عالوتا

 هاى چون محمود طرزى، مفکر و نويسنده و سياستمدار مدبر که 

 دان نظامى او خان ميشد و محمود سامى معلم و قومانهللا ُخسر امان 

هللا خان نقش مهم بازى کردند. امان هللا نيز در تکوين شخصيت امان 

خان در دوران جنگ جهانى اول با ديپلوماتان آلمانى و ترکى و 
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اطريشى و هندى نشست وبرخاست ميکرد و از نظريات شان بهره 

مند ميشد. همچنان او با ديپلوماتان مقيم کابل نيز روابط دوستانه 

ً اشتراک ميکرد. امان داشت و در مح خان در هللا افل آنان شخصا

دعوتهاى رجال سياسى ازطرز زندگى وفرهنگ خارجى ها و از 

معاشرت زنان با مردان در دعوتها و از پوشيدن لباس آنها 

خان تربيت هللا تاثيرپذيرفت و در تکوين شخصيتش اثر گذاشت. امان 

به هللا امان نظامى ديده بود و به شکار و تينس عالقه فروان داشت. 

حرف هاى طرف بادقت گوش ميداد و با مالها در امور دينى و 

مذهبى مباحثات طوالنى انجام ميداد و درسن پانزده سالگى گفته 

بودکه: از عقب ماندن کشورش واقعاً خجالت ميکشد و از نادانى و نا 

 فضل غنی مجددی،افغانستان درعهداعلیحضرت امان هللا )فهمى مردمش رنج مى برد."

  (327شاه،ص

شاه امان :»با اين گفتۀ  اقای سپنتا مقاله را پايان می بيخشم که

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،  

د نگه خواهد داشت. او فرزند راستین این آب و خاک بود، بلن

."عاشقی سینه چاک به میهن و مردم
 (

جرمن آنالین،سخنرانی  -افغان

داکتراسپنتا به مناسبت پنجاه سالگی درگذشت شاه امان هللا
)

  

امان هللا از نظر بقول همزه واعظی پژوهشگرافغان شاه 

 رینسبت به سا منحصر به فرد یسه برجستگ یو فکر یتيشخص

 زمامداران افغانستان داشته است:

با مردم و سران  شیاارهها و گفت ی. همواره در سخنران1»

و « شاه»داند نه  یم ایو رعا« خدمتگزار مردم»ممالک، خود را 

مخلوق  یکه خدمت برا دیگفته آ دیبا قیحقا نیا»...ها.  آن« حاکم»
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ن محسوب م یفرض و موهبت برا نیزتریعز از،ين یخالق ب

ها  و من خدمتگزار آن منبرادر  ایاز رعا یشود... هر فرد یم

 «هستم.

 یو مذهب یرا بدون در نظر گرفتن خاستگاه قوم ای. همه رعا2

و  ضيداند و هرگونه ظلم و تبع یم« برابر»شان،  یو قشر اجتماع

المقام اند و  ینگاه من همه مساو از»کند: یم یرا نف ییجو یبرتر

روشن بر اصل محکم  یها خوانم... ، ملت یخود م همه را برادر

ها  یو برابر یحقوق و برادر یها و تساو و متحد شدن وندهايپ

هندو و  ایحدود سلطنت من هر شخص خواه مسلمان  در. شندیاند یم

همرفته حقوق  یهمه رو ،یگریو تبار د لهيهمچنان قوم و قب

گون  گونه یها یدارند و خودم شخصا از لحاظ وابستگ انهیمساو

را در  یو برتر تيو ارجح یاندک تفوق طلب ،یو لسان یو نژاد یقوم

 «.کنم یو جدا رد م یجامعه نف

  یتبر ن،يسالط ریسا ی. از اعمال ظالمانه و روش استبداد۳

شده که کشورها در رنج و الم  ی... آن عصر و زمان سپر»:دیجو یم

مملکت و امرا و  انیگرفتار بوده و فرمانروا ضياز تبع یاستبداد ناش

صاحب عزت و راحت بودند و  لیقبا یو ملک و روسا نيخان و خوان

 یبضاعت، صرف برا یپناه و ب یو مردمان ب نيغربا و مساک

بردند... تمام اهل  ین به سر ميفرمانبردن و اطاعت به مثابه محکوم

 یدارند. احد یحق مساو یو قانون یکشور ما از نگاه مراتب اصول

و اقتدار را  تیو برتر لتيآن را ندارد که هر نوع فض ازيحق و امت

 ییکه گو اندیبنما یقدرت خود حفظ و طور طهيبدون استحقاق در ح

در  نیو تصاحب دارند... و ا تيهمه را به ارث آورده و در آن ملک

در  عتيها با قانون فطرت و طب ییکه زورگو دهيجهان به تجربه رس

 امان هللا یو روش زمامدار یفکر تياخصوص نیا هب.«تضاد است..
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افغانستان و  یاسياستقالل س نينقش بزرگش را در تأم اگر، خان

و عقب  ريکشور فق نیا یو نوساز شرفتيرا در پ رشیناپذ اراده خلل

مسلمانان هند، احترام  یفتگيش ليآشکارا دل م،یيمانده اضافه نما

پرعظمت  ليو تجل انیياروپابزرگان مصر، استقبال پرشکوه  قيعم

« .ميابی یخواه درم یشاه ترق نیسفر، از ا نیرا در ا رانیو ا هيترک
             )نقدی برکتاب: گزارش سفرامان هللا خان به کشورهای اروپایی،از قلم سیدعزیزهللا مرموز(

 

 بدینسان دیده میشودکه شاه امان هللا از جانب بیشتر صاحب نظران 

 قدر نگریسته شده است وشخصیت  تاریخ فهم داخل وخارج به چشم 

      او را ستوده اند.  یادش گرامی باد!
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 مقاله پنجم

 

 سخنرانی مهم شاه امان هللا درکراچی

 (1927دسمبر11)

 

شاه امان هللا در سفر اروپائی خود 

از راه قندهار وچمن 1927درسال 

 9)داخل خاک هند برتانوی گردید 

 دسمبر( وبسواری قطار به تاریخ

 130۶قوس19)1927دسمبر11

( به شهر کراچی رسید و از  شمسی

طرف مردم وشهریان کراچی مورد 

استقبال گرم قرار گرفت. شاه در پاسخ 

به نطق خیرمقدم شاروال کراچی و نمایندگان پارسیان هندوستان 

هرافغان  براینه تنها بیانیه جذابی ایراد کرد که متن و محتوایش 

، بلکه بیانگر جهان بینی و برجسته گی چیز فهم غرورآفرین است 

 های او نسبت به سایر رهبران وشاهان قبل وبعد از خود است.

این بیانیه را داکتر سید عبدهللا کاظم از روی ترجمه سید عزیز هللا 

مرموز با تبصره خود در پورتال افغان جرمن به نشر رسانده اند که 

سفرهای غازی امان هللا شاه »از متنی است که در کتاب  متفاوت تر

 تالیف پوپلزائی آمده است. اینک آن سخنرانی:...« 
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 سخنرانی شاه امان هللا در کراچی:

 

من از همه برادران هندوستانی نهایت شکرگزارم که آنها بسیار با »

خلوص و محبت تمام از من خیر مقدم بعمل آوردند. از وقتیکه به 

ن هند قدم نهاده ام، تا همین لحظه ملت هند از حد زیاد سرزمی

اظهار لطف و محبت کرده اند، بخصوص از تمام هندوها و سیکها 

و فارسی ها که با احساسات پرشور و جذبات مفرط از من خیر 

 مقدم انجام داده اند، از صمیم قلب اظهار تشکر و امتنان دارم.

 

ذکر شده اید که گویا من حضرات! شما در متن سپاسنامه خویش مت

با رعایا پیش آمد و برخورد منصفانه و سلوک مربیانه انجام 

میدهم. من به ارتباط این مهم میخواهم اکیداً به شما گوشزد و تفهیم 

کنم که: من همواره وقتاً فوقتاً و بدون شک به آنها گوشزد و ذهن 

اری من نشین کرده ام که بنده خدمتگذار رعایا هستم و این خدمتگذ

کدام گفتۀ فریبنده تشریفاتی نه، بلکه یک حقیقت منطقی است، فی 

)نعره های تحسین و الواقع من خویشتن را خدمگار ملت می پندارم. 

 مرحبا(
 

 عزیزان من!

این حقیقت باید به شما روشن شود: در زندگی من مهمترین و 

ارزشمندترین مقصد و هدف صرف این است تا بتوانم رعایا را تا 

سرحد فوز و فالح، اعتال و ترقی و سعادت برسانم. سعی و تالشم 

جریان دارد تا حتی الوسع منافع ملی شانرا در پرتو آزادی و 

 استقالل تأمین کنم.

هرگاه اطمینان و اعتماد ملت در زمینه حاصل گردد و به آن منزل و 

هدف نهائی که نهضت و ترقی کامل است، قریب گردند، آنگاه من 
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آرامی روحی و مسرت قلبی خواهم کردو سپاس خداوندگار احساس 

 را بجا خواهم آورد.

 

واقعیت این است که تکلیف رعایا، تکلیف من و آرامی آنها، آرامی 

درونی و روانی مرا فراهم میدارد. این جزء کرکتر و سجایای من 

ً فریاد رعایا را با تعمق و توجه،  گردیده که آواز و صدا و احیانا

گوش سمع نموده با درنظر داشت توقعات و خواهشات  باهوش و

مطلوب و منطقی ایشان میکوشم ترتیب اثر داده شود. هرگاه من 

کار و عمل مفید و مؤثری انجام میدهم که در آن رضا و رغبت 

رعایا نیز محسوس میشود، بدون شک برای من نیز خوشی و 

و سرور زایدالوصف دست میدهد. باهمه احساس قلبی که همچ

موهبت وجودم را فرا گرفته است، از درگاه خدای بی نیاز با عجز 

التماس می نمایم و مساعدت می طلبم که در راه خدمت صادقانه 

 )نعره های تحسین(ملت توفیق عطا فرماید. 

 

 برادران من !

در حدود سلطنت من هر شخص، خواه مسلمان یا هندو و همچنان 

دارند « مساویانه»همرفته حقوق قوم و قبیله و تبار دیگر، همه روی

ً از لحاظ وابستگی های گوناگون قومی و نژادی و  و خودم شخصا

لسانی اندک تفوق طلبی و ارجحیت و برتری را در جامعه نفی و 

 جداً رد میکنم.

 

« استبداد»آن عصر و زمان سپری شده که کشورها در رنج و الم 

کت و امرا و خان و ناشی از تبعیض گرفتار بوده و فرمانروایان ممل

خوانین و ملک و رؤسای قبائل صاحب عزت و راحت بودن و غربا 
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و مساکین و مردمان بی پناه و بی بضاعت، صرف برای فرمان 

بردن و اطاعت به مثابه محکومین بسر می بردند. ما شاهد تغییر و 

تحول زمان خود هستیم، این تغییرات سریع و چشمگیر بنا به حکم 

وق و عدالت و مساوات جوامع بشری را درساحات زمان حق و حق

ملی و بین المللی نیز درقفا دارد، علی الرغم لجاجت ها و سرشخی 

ها، غالمی و بندگی و بردگی و به زنجیر کشیدن ها رنگ باخته و 

 دارد تحویل انزوا و اضمحالل و به گونۀ رو بزوال میرود.

 

نی و حقوقی، حق تمام اهل کشورما از نگاه مراتب اصولی و قانو

مساوی دارند، احدی حق و امتیاز آنرا ندارد که هرنوع فضیلت و 

برتریت و اقتدار را بدون استحقاق در حیطه قدرت خود حفظ و 

طوری بنمایاند که گوئی همه را به ارث آورده و درآن ملکیت و 

تصاحب دارند. این در جهان به تجربه رسیده که زورگوئی ها با 

بیعت درتضاد است، چه من باین امر باور و ایمان قانون فطرت و ط

دارم که تمام انسانها دریک مقام مساوی قرار دارند و تنها فضیلت 

 و تقوا ما را ازهم تفکیک میتواند. )نعره های تحسین(

 

 عزیزان!

اگر احساسات بعضی ها جریحه دار نشود، یک سخن را باید 

و مذهب ما را وضاحت دهم: درعصر کنونی مالهای متعصب دین 

درید خود بطوری آورده اند که به آن وضع اسفناک و تأثر آور 

بخشیده اند. مالهای تنگ نظر و پرطمع و نفس پرست پیش چشمان 

همۀ ما مذاهب را بدنام و رسوا کرده، درضمن بندگان ساده دل 

را در گمراهی آماده میسازند و جوامع اسالمی را به « ج»خداوند

منظور از اتخاذ دین و مذهب میان جوامع  خطر روبرو میکنند.
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بشری بندگی و خداپرستی است، بندگان خالق متعال باین امر نیز 

مکلفیت دارند تا میان خود حسن سلوک و زیست باهمی داشته، 

تجاوز را گناه بشمارند و یکی از اهداف اسالم در جامعه انسانی نیز 

گونه ای مخلوق همین شیوه است و هر مسلمان وظیفه دارد تا به 

خدا به خداپرستی و تقوا رهنمود باشندو با درنظر داشت مذاهب 

مختلف سلوک و برخورد انسانی را اتخاذ و ترویج بدارند. چون 

پروردگار خالق عالمیان است و این واقعیت درنظر باشد و تفهیم 

گردد که درقبال این عالم فانی یک عالم باقی وجود دارد و کسانیکه 

و مخلوقات خدا و خالق بی نیاز به نحوی از انحأ و رنگی  با بندگان

از رنگها و نامی از نامها و عنوان ها جفا روا میدارند، گوئی با 

 دین و آیین جفا روا میدارند.

 

 برادران!

دراینصورت انسانهای که باجرس قافله جهان و حیات بشری روان 

ی از حسنات اند، در سفری که پیش رو دارند باید ذخیره و توشه ا

داشته با خود حمل بدارند. باقبول این اصل مسلم به منظور تزکیه 

بهترین راه رستگاری تأکید شده و به « ج»نفس، عبادت خداوند

ارتباط مسائل دنیوی، جهت فوز و فالح معامالت درمیان آمده و 

دستورالعمل های مطرح و تدوین و ترویج و مرتب گردیده که یکی 

ذ شیوه جهان بینی وسیع و روابط نیک با از مهمات آن اتخا

کشورهای و اقوام عالم بوده ایجاب دوستی ها و محبت ها دارد که 

 مطابق با دستورالعمل ها و میثاق ها صورت پذیرد.

محبت با انسانها و هموطنان از تعلیمات بزرگ دینی و مذهبی است 

ای و نمیشود درچوکات آشیانه و النه خود منجمد بمانیم. لیکن ج

بسیار تأسف و تأثر است که برخی از مال های بی اطالع از اصل 
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مزایای دین و مذهب، پیرو نفس و خواهشات نفسانی خود گردیده 

از راه صفا و هموار دین انحراف و انصراف نموده مورد استعمال 

اغیار قرار میگیرند و ناگزیر میشوند دین را تحریف کنند که این 

 ک دارد.اعمال آنها انجام خطرنا

قرون ماضیه که علمای حقیقی و حقیقت جو بسیار داشته حق 

پرستی و حق جوئی شعار شان بود، باذهن و ضمیر روشن و قلوب 

پاک عمل میکردند که راه منصفانه شان همواره روشن و تابناک 

مینماید. بنا به شهادت اسناد تاریخی آنها آنقدر به احکام الهی و 

ند بودند که در پرتوفهم و دانش و شرعیت غرای محمدی)ص( پاب

تعالیم اسالمی از جاه طلبی و نفس پرستی جداً احتراز داشتند، چون 

پرهیزگار واقعی بودند و پروردگار در پاداش به آنها حرمت و عزت 

 و شهرت جاودان عطا فرموده است.

 

درعصر موجود، عده ای بنام و عنوان علمای دین، خصوصیات 

دینی و مذهبی را رها کرده، ظاهرداری را به اصیل و ممتاز فضیلت 

منظور نفس پرستی اختیار نموده اند و به همین لحاظ کسی به 

اعمال آنها به حیث رهنما ها وقعی نمی گذارند، درهرجا خوار و 

ذلیل شناخته میشوند، سخنان وسوسه کننده شان درنهایت مضار 

ا پریشان و جامعه را فراهم و دولت های صالح و غمخوار جامعه ر

 ناآرام ساخته به آسیاب بیگانه آب میریزند.

 قماش دیگری که بجای مفاد درجامعه، مضار شان محسوس است، 

پیرهای نامقدس و صوفی نماهای کاذب و شیخ های نفس پرست 

سرباری های جامعه ای غرق در جهل اند که اکثر این گداهای 

ستان نازل شده متکبر ازخارج بخصوص از هند برتانوی بخاک افغان

اند ولی ریشه و رشته به بیرون از سرحدات دارند و دروطن ما 
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جال های از فریب و خدعه گسترانیده ، ریشه ها و رشته حساس 

وظریف اجتماعی ما را با دندان متأثر میسازند و مخلوق خدا را به 

 گمراهی و خرافات میبرند.

ا از افغانستان به من واضح معلوم است که به همین منوال فقیرنماه

به هندوستان داخل میشوند و عاطل و باطل و کاهل در مسیر راه ها 

ً با مهارت مردم را به هیجان می آورند. من با  میخزند و بعضا

عبارت صاف و پوست کنده و بدون حاشیه روی میگویم که چنین 

پیران کاذب تشنه مریدان جاهل و امثال آنها مایه بدنامی و احیاناً 

وطن و مردم و ملک و مملکت اند، چون از خدا دور اند و بربادی 

همچنان اینها اند که برپیکر پاک و پاکیزه دین و مذهب مقدس لطمه 

و آسیب میرسانند، به تعلیمات مذهبی صدمه میزنند و انواع بدنامی 

ها را مهیا میکنند و درنهایت دین مقدس و عالیجاه و عالی مقام 

ان منحط و خرافاتی جلوه میدهند. مسلمانان را درمحضر جهانی

دراینصورت من به صراحت میگویم که چنین مالها و صوفی نماها 

و پیران تجارت پیشه و طرزالعمل شان در جامعه منزجر هستم و 

 حتی اظهار نفرت دارم )نعره های تحسین(

 

برعلما و مشایخ و پیران که خویشتن را رهنمایان دین قلمداد 

ر دست دارند تا به اعمال خود تجدید نظر میکنند، هنوز موقع د

اصالحی بعمل آورند و پیرامون آن خواسته های زشت خویش که 

در عصر امروز و فردا بازار گرم ندارد و چسپ و صدق آن در 

جامعه دشواریها بار می اورد، قهر و غضب خود را حفظ و سرکوب 

رزند کنند و عکس آن اگر در راه سعادت جامعه سعی و تالش نمی و

و یا نمی توانند، الاقل از سنگ اندازی های متواتر ونفس پرستی 

های افراطی و سیرنشدنی و مبالغه آمیز بکاهند و در برابر مردم 
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ساده دل و بی بضاعت از فشارهای غیر مرئی و روانی کم کنند تا 

مبادا مقام و احترام شان درجامعه از ریشه و کن وبن ویراننگردد. 

سؤ استفاده بردن نزد خالق متعال گناه کبیره از دین و مذهب 

 محسوب میشود.

اجازه بفرمائیدچند سخن مختصر در موضوع دیگری بعرض    

برسانم: درسپاسنامه برادران پارسی سندی چنین جمله تذکر 

 «افغانستان فرزند ایران است!»رفت:

من با این گپ وقوف و باور ندارم که افغانستان باستان و کهن که 

خ درخشان چهار هزار ساله دارد، فرزند کشوری باشد، تاری

 درحالیکه خودش از نگاه تاریخی در مقام پدر کهن قرار دارد.

بهرحال میخواهم باین اصل تأکید کنم که زمان و عصر ما حاال زیاد 

سر مسائلی که کی پدر و کدام فرزند است، فکر نمیکنند. بلی! ملت 

تحد شدن ها و تساوی حقوق های روشن براصل محکم پیوندها و م

برادری و برابری ها می اندیشند و اصل اسالم بنا به امر خداوند 

متعال مشوق و رهنمود برادری ها و برابری ها است. )نعره های 

 تحسین(

من وقتی از کابل حرکت میکردم، متجاوز از سی هزار نفر برای 

ر و اقوام وداع جمع شده و این ازدحام را مردمانی از مذاهب و اقشا

مختلف تشکیل داده بودند. من آنجا نیز به نحوی و گونه ای تفهیم 

از نگاه من همه مساوی المقام اند و همه را و خاطرنشان کردم که 

برادر خود میخوانم. من برای سنی ها و شیعه ها این نکته را 

گوشزد میکنم که من پابند قانون اسالم هستم و گاهی از اندیشه 

جداگانه شیعه ها و سنی ها متأثر نبوده و نیستم، چون های احیاناً 

من بال استثنا خدمتگار تمام رعایا میباشم و من به اصل این گفته 

 باور و ایمان دارم و سخت معتقد باین گفته جاودانه هستم:
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 که در آفرینش ز یک جوهر اند      بنی آدم اعضای یک دیگراند    

 دگـــر عضوها را نماند قــــرار    چو عضوی بدرد آورد روزگار    

باتوجه باین اصل وقتی برای شخصی تکلیف عاید میگردد، من نیز 

احساس تکلیف و بیقراری میکنم. التماس دارم هرفرد باین حقیقت 

غور و تعمق کرده با بندگان خدا)ج( حسن سلوک را دریغ نکنند و 

 در زمینه سخاوتمند باشید.

نان میرسانم که با همدیگر و هموطن من به شما برداران نصیحت ک

تا منصفانه معامله داشته به حق و حقوق مقابل تان احترام بگذارید 

و بیش ازین اختالفات بی مایه و بی پایه را دفن کرده بجای آن 

روابط بردارانه و دوستانه را در روح و ذهن و ضمیر تان پرورش 

ر سيدعبدهللا کاظم داکت.«) بدهید و باخوشی و سرور زندگی بسررسانید

 (٢٠١٢دسمبر ٢۴:يک بيانيه مهم تاريخی،افغان جرمن آنالين،

شاه امان هللا از مخالفت وممانعت روحانیون ریاکار وابسته          

به استعمار در راه ریفورم های اجتماعی وفرهنگی خود دل پرخون 

داشت و تجربه شورش منگل را در مقابل ریفورمهای خود به 

ا این فشر مفتخوار تنیون متنفذ داشت و میدانست که حاتحریک رو

در کشور حرف اول را بزند هیچگونه پیشرفتی را نباید انتظار 

داشت به همین خاطر شاه تالش میکرد تا مردم فرزندان خود را به 

مکتب بفرستند. زیرا فکرمیکرد تنها با کسب علم میتوان از دست 

ا جامعه چنان در جال این دشمنان تمدن وترقی نجات یافت. ام

که هرقدر برای نجاتش تالش  مال و پیر روحانی گیر افتاده  تبلیغات

نجات پیدا کند  بدبختی و میگیرد نمیتواند از این جال هصورت گرفت

 و با کاروان تمدن همگام شود. 

متاسفانه هرقدر که برتعداد مدارس دینی وبنیادگرائی افزوده شده به 

واد وکمسواد  زیرتاثیرمالهای دیوبندی همان اندازه مردم  بیس
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پاکستانی رفته اند و دولت های افغانستان وقتی بخواهند گامی در 

راه انکشافی مدنی وفرهنگی واقتصادی بردارند، از سوی پیروان 

روحانیون بنیادگرا تخریب می گردند. نه مکتب از دست بنیادگرایان 

سواد وتعلیمات  سالم میماند تا فرزندان مردم درآنجا از نعمت

عصری برخوردار گردند ونه کلنیک صحیحی سالم میماند تا محلی 

برای تداوی مریضان  وطن گردد. نه جاده وپل وپچک وبند آبی را 

  میگذارند تا سبب اسایش ورفاه مردم گردد.

 2019/ 10/ 11پایان 
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 مقاله ششم

 

 !از نظرشاه امان هللا سه چیز خیلی ضروری بود
 

 )استقالل، علم، وحدت ملی( 
 

 

 
 
 

بزرگترین دغدغه شاه پس از حصول استقالل سياسی افغانستان ،  

لهذا اولين .رفع جهالت و بيسوادی اکثریت مردم کشور بود امان هللا ،

کاری که بدان توجه نمود، تاسيس مکاتب وتعميم معارف در سرتاسر 
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ز تا والیات وتدریس مکتب از مرک 300اوباتاسيس   .افغانستان بود

علوم عصری در آنها، چراغ علم ومعرفت را درکشور روشن 

ساخت، و زمينه رفتن به مکتب و بهره ورشدن ازعلم ودانش را 

بمنظور تأمين . برای همه اوالد وطناز دختر وپسر ميسرساخت

حقوق زنان به تعليم وتحصيل آنها توجه نمود ومکاتب زنانه 

ا تاسيس کرد و مردان وزنان را برای ر[ مستورات]وشفاخان زنانه

 . فراگيری علم ودانش تشویق نمود

شاه غازی در نطق تاريخی شان هنگام اعالم روز استقالل افغانستان 

(  در قصر زرافشان کابل ١٩١٩اگست  ١۸)١٢٩۸اسد  ٢۸در

 خطاب به حضار گفت:

"اى ملت مصمم من! شما شاید بخاطر داشته باشید که من در آغاز 

خود تاج پادشاهى شما را بدلیل استقالل و آزادى خارجى  سلطنت

 وداخلى افغانستان بسر گذاشتم...

من شکر خداوند را بجا مى آورم که امروز به هدف خود رسیدم، و 

امروز حکومت هاى ترکیه، آلمان، برتانیه، روسیه، اتریش و بخارا 

فقیت استقالل کامل ما را به رسمیت شناخته اند، و من این همه مؤ

 .)تحسين و شادى حاضرين : زنده باد شاه(را به شما تبریک میگویم

درعین حال، به نمایندگى از ملتم از تمام قدرت هاى بزرگى که 

استقالل افغانستان را به رسمیت شناخته اند تشکرمیکنم. بعد ازین 

ما با کشورهاى روابط دوستانه خواهیم داشت که در امور تجارتى و 

مک کنند. در واقع کشورهاى همسایه باید به دوستى سیاسى با ما ک

 ما فخر کنند، چون افغانستان یک کشور شجاع و نیرومند است. 

در وقت تصمیم تأمین استقالل من آنقدر راسخ بودم که در صورت 

ناکامى ازین بیشتر خواهان زنده ماندن نمي بودم.در قدم اول من 

تقالل شما فدا میکردم. زندگى ام را در مقابل دشمن براى حصول اس

اگر ناکام مي شدم، باز هم از تصمیم خود نگشته، خودم را مي 
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کشتم، اما زندگى تحت حمایت کشور دیگرى را قبول نمي کردم. اگر 

شما مردم از من پشتیبانى نمي کردید، و با شجاعت کار خود را به 

پیش نمي بردید، من به مقصدم کامیاب نمي شدم و بیش ازین 

را بر خود حرام مي دانستم. لذا شما به من زندگى نوى را زندگى 

داده اید و من به شما برادران اطمینان مي دهم که من باز هم به 

 خاطر شما زندگى خود را فدا خواهم کرد.

شاه افزود:اگرچه عمر من کمتر از شماست، اما به شما یک مشورۀ 

ش کنید. شما پدرانه مي دهم که براى خدا باید براى آموزش علم تال

باید اطفال خود را به مکتب بفرستید، شما باید از آنها جدا شده، 

آنان را براى آموزش تعلیم به کشور هاى خارجى بفرستید، تا با 

کسب علم شاید بتوانند قابلیت خدمت به کشور عزیز شما را پیدا 

 نموده و نام شما را در تأریخ جهان زنده نگهدارند.

شما باید اطفال خود . اى آموزش علم تالش کنيدبراى خدا باید بر» 

را به مکتب بفرستيد، شما باید از آنها جدا شده، آنان را براى 

آموزش تعليم به کشورهاى خارجى بفرستيد، تا با کسب علم شاید 

بتوانند قابليت خدمت به کشور عزیز شما را پيدا نموده و نام شما را 

به خاطر وطن و به خاطر ! تاى مل.در تأریخ جهان زنده نگهدارند

خدا در کسب علم تالش کنيد، زیرا تنها از طریق علم است که مي 

یک شخص بى ." توان به کاميابى هاى دینى و دنيوى دست یافت

اسد روز استرداد استقالل کشور،  28مقاله  ). "علم نمي تواند خدا را بشناسد

  (آرشيف مقاالت نویسنده

وعيد، همواره براتحاد افغانها و شاه درخطبه های نماز جمعه 

تحصيل علم تاکيد ميکرد. اتحاد را برای حفظ استقالل وعلم را برای 

»  شناختن خدا وقابليت خدمت به وطن ضروری ميدانست وميفرمود:

از برای خدا چرا اوالد های خود را در مکاتب داخل نمی کنید و در 

را تنبلی و مقابل اینهمه زحمات و دلسوزی حکومت خویش، شما چ
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کاهلی نموده بر حیات و زندگانی آینده پسران خویش حسرت 

نمیخورید و دلسوزی نمیکنید که بی علم، جاهل و بی کمال میمانند. 

)وهللا( اگر شما بمکاتب نرفتید، خود را بدست خود خراب می 

نماز سیستانی، به آرشیف مقاالت من در پورتال افغان جرمن به مقاله خطبه های  )نمائید."

 (عید وجمعه شاه رجوع شود.
 

 

 اعزام پرشأن وشوکت نخستين گروپ طالب افغانی به اروپا
 

عشق بيکرانى به تعليم و تعميم سواد در مملکت هللا شاه امان 

من هرقدر در باب ترقى : » داشت، در یکى از بيانيه هاى خودگفت 

و  و بهبودى شما ملت تفکر نموده ام بدون علم دیگر راهى نيافته ام

چون چنين است نيک بدانيدکه ... پایه اول علم ، مکتب است 

ميخواهم با کمال سویه از عالم باخبر شوید و ترقى کنيد، تاکى از 

  (3، ص17امان افغان،شماره  ).«عالم بيخبر وازعلم محروم باشيد

پس از انکه کشورهای فرانسه وجرمنی وایتالیا یکتعداد بورسیه های 

تعدادی از شاگردان 13۰۰ن قبول کردند،درسال تحصیلی به افغانستا

 مکتب حبیبیه،وحربیه به اروپا اعزام گردیدند.

داکتر سید عبدهللا کاظم دراین باره با استناد به تاریخ پوپلزائی   مقاله 

بعد از انکه توافقاتی بين »مفصل وممتعی دارد  ودریکجامینویسند: 

رسمی فرانسه،جرمنی، هيئت سفارت فوق العاده افغانستان و مقامات 

ايتاليا و ترکيه مبنی بر قبولی شاگردان افغان جهت تحصيل در آن 

کشور ها صورت گرفت و دولت افغانستان از آن مطمئن گرديد، شاه 

امان هللا در مورد انتخاب جوانان از مکتب حبيبيه و اعزام شان 

بخصوص درجرمنی و فرانسه اقدام نمود. درآنوقت اکثر والدين به 

زام پسران خود رضائيت نداشتند. شاه امان هللا در انتخاب اين اع

 جوانان و جلب رضايت فاميلها تالش کرد تا آنها را قناعت دهد. 
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نفر از ٣6( به تعداد ١٩٢١ش )١٣٠٠پوپلزائی ميگويد: در ماه سنبله 

شاگردان مکتب حبيبيه و مکتب حربيه به موافقت اوليای شان انتخاب 

دو گروپ تقسيم و يکی بعد ديگرآماده حرکت ميزان به ١١و بروز

بصوب فرانسه وسپس جرمنی شدند. شاه امان هللا در مراسم وداع 

ً حضور بهم رسانيدو در بارۀ اهميت علوم وفنون درحيات  شخصا

ملت و پابندی به امور شريعت اسالم و حفظ  وقار و حيثيت ملی 

 افغانی سخن گفت و خطاب به پدران شاگردان فرمود: 

از سبب مسافرت پسران خود که به ممالک دور فرستاده ميشوند، »

متأثر و غمگين نباشيد. من از باعث اطمينان شما اولتر پسر خود و 

برادران خود و از وابستگان خود چند نفر را می فرستم، تا 

شاه  درادامه  «اگرتکاليفی مدنظر باشد، اولتر بخودم عائد شود.

 چيزيکه به»راوليای طالب گفت:سخنان خود برای اطمينان خاط

گفته ام همين است که پسر خودم و پسرکاکايم و  بشیراحمد خان سفیر

برادارن و ديگر اقربای من را با ديگر بچه های افغان بيک درجه 

وکیلی  «)مالحظه کنيد که تفاوت در بين هيچ يک شان ديده نشود.

  (379پوپلزائی، سلطنت امان هللا شاه و...، جلداول، ص
 

دربرج سنبلۀ سال » گزارش پوپلزائی نیز قابل توجه است که مینویسد:

نفر انتخاب  3۶شمسی از طالب مکتب حبیبیه ومکتب حربیه  13۰۰

برج میزان 11شدند و حسب االمراعلیحضرت غازی روز سه شنبه 

م[ روز وداع و حرکت از کابل قرار داده شد. دراین 1921اکتوبر 3]

ران، مدیران، منصبداران نظامی و ملکی روز هیأت وزیران، مستشا

صبح روز 1۰و پدران و اولیاء طالب حربیه، حبیبیه، حکام بساعت 

 مذکور در محفل وداعیه واقع باغ قصر ستور حاضر گردیدند.

اعلیحضرت امان هللا شاه در بارۀ استفاده از علوم و فنون امروزۀ دنیا 

ظ  وقار و حیثیت و هم در حفظ پابندی امور شرع مقدس اسالم و حف
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افغانی بیش از بیش سخن گفت.وبرای اطمینان خاطر اولیای طالب 

فرمود:شما از سبب مسافرت پسران خود متاثر و غمگین نباشید، 

میدانم خواهید گفت: بچه های ما را به ملک اروپا میفرستد، واز 

دوری راه و ملک خارج اندیشه هایی بخاطر راه خواهید داد. من 

شما میگویم که از اعزام پسران خود در راه تحصیل   غرض اطمینان

علوم وفنون به ممالک خارج ابراز تأثر و اندیشه ننمایند، اینک اولتر 

من پسرخود و برادران خود و از وابستگان خود چند نفر را اعزام 

 «میدارم تا اگر تکالیفی مدنظر باشد اولتر بخودم عائد شود. 

 

 ی از اوليای شاگردان :سخنان محمودطرزی به نمایندگ

محمود طرزی وزیرامورخارجه اراده شاه را برای تحصیالت عالی 

فرزندان کشوردرخارج جهاد اکبردر برابر جهل ونادانی تعبیرکرده  

گفت: "این بندۀ عاجز که یکی از جملۀ پدران این ولد]پسر[ های 

ه باسعادت می باشم، که بارادۀ سنیۀ اعلیحضرت پادشاه مجاهد غیور ب

 ً ً  از  تحصیل علم  درخارج میروند، وصایتا از طرف خود و وکالتا

طرف پدرهای شان چیزی که به خیال عاجزانه ام میرسد عرض 

میکنم . ما پدرها اینقدر عمر های خود را که درین وطن مقدس خود 

گذرانیده ایم این روز سعادت فیروز را اول باراست که به چشم های 

یار مسرت بار مشاهده میکنیم زیرا که افتخار و بدیده های بس

ولد]پسر[ های ما برای خدمت دین و دولت و خدمت ملت بسیار غیور 

افغان به بالد بسیار بعیده سفر می کنند، باوجود اینکه پادشاه غازی 

مجاهد در اول سلطنت خود یک جهاد نمودند که بدان استقالل هستی 

اه مهربان ما بدان ماحاصل شد، حال یک جهاد  دیگراست که پادش

اقدام نمودند و این جهاد  یک جهاد اکبراست که برخالف  جهل و 

نادانی اعالم میشود که این اوالد عزیز وطن و جگر پاره های ما ملت 

را در مملکت های بعیدۀ اجنبی برای تحصیل علم و حکمت میفرستند 
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دۀ و این امر مطابق احکام دینیۀ ماست که علم و حکمت را مال گم ش

مؤمنان دانسته وجوییدن آن را در هرجائیکه باشد امر فرموده، اینک 

اعلیحضرت پادشاه غیور غازی ما این مال گم شده را که علم 

وحکمت است بواسطۀ اوالد مسعود ما پدران برای ملت معظمۀ افغان 

بدست آوردن میخواهند. ما بفراق وجدائی این جگر پاره های خود 

ی کنیم بلکه سرور ها وخوشی ها می کنیم، هیچگاه گریه وفغان نم

زیرا احتمال دارد که همین اوالد ما سبب سعادت وطن مقدس ما 

گردد.بنابرین پس ماپدرها به هیچ زبان نمی توانیم که شکران این 

افتخار را ایفاء بتوانیم. ما پدرها به اعلیحضرت پادشاه مجاهد غیور 

 )م:زنده باد پادشاه ما"خودمان شکرها میکنیم و به صمیمیت میگوئی

 .(378وکیلی پوپلزائی، سلطنت امان هللا شاه و...، جلداول، ص 
 

 سخنرانی اعليحضرت شاه  امان هللا:

اعلیحضرت پادشاه  ،بعد از نطق محمود طرزی وزیرامورخارجه 

 مطالب آتی را بیان فرمود:"اول از همۀ تان عفو میخواهم زیرا امروز

سم نطق مفصلی اظهار کرده نمی توانم، حالی که در دل من است بق 

خداوند شاهد است که مغمومی من از سبب رفتن ولد]پسر[ و 

برادرهای من نیست، اگر بروند و در راه خدمت اسالم خود ها را فدا 

کنند شرف شان است، لیکن این حال پرتأسف چیست که مرا بگریه 

اق که می آورد، حال فالکت مردم اسالم است بنابر سبب جهل ونف

امروز دربین اهل اسالم واقع است و احوال بدرجۀ فالکت و خرابی 

رسیده اندوه آن مرا می سوزاند. تا وقتیکه اوالد ما درطلب علم نروند، 

کمال پیدا نکنند آن شرف و عظمت اسالمی خود را که گم  کرده ایم 

پیدا نمی توانیم و من این اراده راکه نموده ام چنین نیست که از یک 

لت دیگر آموخته ام بلکه پیروی دین خود را می کنم، وبقرار حدیث م

حضرت پیغامبر جلیل القدر ماصلی هللا علیه و علی آله وسلم که 



 6۰ مقاله در بارۀ شاه امان هللا واستقالل20

فرموده اند ]اطلبوالعلم و لوکان بالصین[ یعنی طلب کنید علم را اگر 

چه در چین باشد. و جای بسیار افتخار است که  بفرمودۀ پیغمبر  

ن اقدام را نموده ایم، اگرچه اول اعلیحضرت امیر برحق خود مان ای

شیرعلی خان مرحوم این اراده را کرده بودند و  ثانی اعلیحضرت جد 

مرحومم خیال داشتند و باز در عصر اعلیحضرت شهید قبلۀ امجد 

مغفورم بدستخط مبارک خود که حال نزد وزیر معارف است نوشته 

نکنند ویا[  از خارج معلم  بودند که:تابچه ها بخارج نروند و]تحصیل

خواسته نشود، افغانستان ترقی نخواهد کرد. اما آن اراده امروز بجا 

شد که اوالد عزیز وطن ما بخارج میروند، خدای را شاکرم که این 

اقدام باشرف از طرف من اجراء گردیده  خاتمه اش  باسم من عاجز 

دانش را مثل بزرگانش را مثل برادرو خر -باشد. من همۀ این بچه ها

 اوالد خود میدانم.

برای خدا شرف افغانستان را برباد و " شاه خطاب به طالب گفت:

عزت و نام ملت افغان را پایمال نکنيد! شما نمونۀ افغانستان هستيد 

که گفته اند: مشت نمونۀ خروار! اگر خدا نخواسته شما نمونۀ  افغان 

روی شما را  یک کاری کنيد که سبب خرابی اسالم شود خدا باز

بروی من نزند و نه از من را بروی شما. و دیگر این را توصيه می 

کنم که: هيچ یک ساعت تان را بغير از درس خواندن بدیگر چيز 

صرف نکنيد که چشم اميد وطن بطرف شما است وخاک برچشم وطن 

خود نزنيد. بدون ازکوشش برای ترقی افغان وخدمت دین اسالم یک 

ر چيزها صرف نکنيد، پس مابين یکدیگر خود لحظۀ تان را بدیگ

اینطور اتفاق بکنيد مثل رفيق و برادر. برای خدا بسيار احتياط بکنيد 

اگر چه وداع شما امروز برمن سخت می گذرد چون ميدانم که 

بخدمت دین اسالم و وطن افغانستان ميروید، همۀ شما را بخداوند 

کمال و باعزت وشرف می سپارم، و از خدای خود شما را با علم و 

ليکن این وصيت را که کردم اگر قسمت  .واپس بوطن ميخواهم
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بود که آمدید و من زنده بودم خوب و اگر مرده بودم به سر 

قبرمن آمده و کمال های که حاصل کرده اید یک یک را 

باالی قبرم  بگویيد که این کمال را حاصل کرده ایم. بعد از 

از شما را بخداوند می سپارم، ان در قبر آرام خواهم کرد، ب

وکیلی پوپلزائی، سلطنت امان هللا شاه و...، بخش  ".)بسالمت روید و باز آئيد

 (379اول، ص 

بعداز آن  شاه غازی روی هريکی از پوپلزائی در ادامه میگوید : 

شاگردان را بوسيده رسم وداع بجاآوردند وشاگردان با اعضای فاميل 

بعد از ادای سالم نظامی، شاگردان سوار خود نيزخداحافظی کردند و 

بر موتر ها شده به معيت وزيرمعارف براه افتادند. درحاليکه 

فير ٢١سائرشاگردان معارف به دو طرف سرک صف بسته بودند 

توپ برای بزرگداشت اين روز تاريخی فيرميشد، موترهای حامل 

دان شاگردان بصوب بگرامی براه افتادندودرآنجاوزيرمعارف با شاگر

 (380وکیلی پوپلزائی، سلطنت امان هللا شاه و...، بخش اول، ص  خدا حافظی کرد.)

با مطالعه شرحی که مرحوم پوپلزائی از اعزام شاگردان           

بخارج داده است، معلوم میشود که درزمان شاه امان هللا محصالن نزد 

از شاه دولت واراکین دولتی چقدر ارجمند بوده که در روز وداع شان 

تا  اعضای کابینه دولت برای وداع شاگردان حاضرمیشدند وبا صرف 

 چای و شیرینی وسخنرانیها در وقت حرکت شان بصوب مقصد با 

درتاریخ افغانستان هیچ شاهی  توپ نظامی بدرقه میشده اند!! 21فیر

مثل امان هللا خان عاشق تعلیم وتخصیل فرزندان کشور نبوده است. 

ود به تدریس  می پرداخت و  از امور درسی  مکتب شاه امان هللا خ

حبیبیه  وسویه درسی شاگردان وارسی میکرد.شاه امان هللا خودش به 

تفتیش امور تدریسی معارف والیات می پرداخت  ومعلمین ومامورین 

وظیفه شناس را مورد تقدیر ومکافات قرارمیداد ومعلمین ومدیران  
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کتاب حاکمیت قانون در عاطل وغفلت کار را مجازات میکرد.

افغانستان با قلم اعلیحضرت امان هللا در بارۀ نتیجه کار تفتیش مکاتب 

 قندهارنوشته شده است.

 

 

 شاه امان هللا درحال بازدید روش تدریس یکی از صنوف حبيبيه
 

 

 سندی مهم از معارف دوستی شاه امان هللا : 
 

وطن خواهی يکی از درسهای عالی وآموزنده شاه امان هللا در 

ومعارف دوستی ، فرمانی است که محترم داکترسيد عبد هللا  کاظم 

ارشادات وبيانات شاه امان هللا در لويه »آن را در مجموعه 

پايان بخش پانزدهم( نقل کرده است. اين سند مهم «)  ١٣٠٣جرگه

تاريخی حکايت از بزرگی منشی ، علو همت ،وطن پرستی ومعارف 

ميکند که من وشايد هزاران ديگر تا کنون آن دوستی شاه امان هلال 

را درجايی نخوانده ايم.سند را محترم آقای نادر نادری سابق رئيس 

ادارۀ امور رياست جمهوری کشور پيدا کرده و آنرا با تصوير 
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اعليحضرت قاب نموده و در ديوار دفتر خود در ارگ رياست 

 جمهوری آويخته است. 

 : متن این فرمان قرار ذیل است

  107/ فرمان پادشاهی نمبر 788نمبر وارده 

بوکالی ملت عزيزم و مجلس عالی شورای دولت! عريضهٔ 

تصوبيه  شما راجع به تعين مصارف شخصيه و فاميل شاهی که 

ناشی از احساسات نظيف قدرشناسی و عقيدت مذهبی بر مفکورۀ 

صداقت و ارادت بود، بمالحظه پيوست و من اين خلوص حرارتناک 

لت عزيز خود را که شما زبان عالی ايشانيد، با يک جهان تقدير م

مقابله ميکنم و از خدای متعال رجاء ميکنم که مرا به آرزوی های 

بی سرحد قلبی من که نسبت به ترقی و تعالی و تربيهٔ ملت محبوب 

خود دارم، کامياب گرداند. اين اولين بار نيست که شما وکالی ملت 

رت صادقانه مبادرت ميورزيد، بلکه قبالً هم عزيزم با ابراز جسا

. ولی از آنجائیکه بارها به پيشنهادات صادقانهٔ خود اقدام نموده ايد

من خود را وقف خدمت وطن و مردم عزیزم نموده ام و همه گونه 

آسایش شخصی خود را فدای رفاه و اعتالی ملت محبوبم ساخته ام، 

شتم که پول مصارف دروهله اول پیشنهاد این تصمیم قلبی دا

شخصیه خود را که ازطرف شما تصویب شده بود، به تربیه و تعلیم 

ملت عزیز برسانم. این است که مبلغ معینه هفت سال مصارف خود 

را اعانه  بوزارت معارف دانسته مخصوص تربیه فرزندان نجیب 

درباب مبلغ  خود میدانم و هیچ آرزو ندارم که آنرا دوباره بستانم.

مستقبل نظر به اصرار و التجای شما و مجلس عالی وزراء سالهای 

آنرا بطرزی قبول ميفرمايم که درهر سال برای امداد هرکدام از 

دواير مملکت خود که لزوم دانستم، اعانه ميدهم اينست که مبلغ سال 

حاضره را برای تکميل لوايح وزارت جليلهٔ حربيه عطا نمودم.باقی 

دقه و تمام خدمتگاران حقيقی وطن برای خود و کافه رعايای صا
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)  «ش١٣٠۵سنبله سنه  ۸استمداد خدای مستعان را رجاء مينمايم. 

 امضاء: امیر امان هللا (

 

 تحکیم وحدت ملی :

وياران مشروطه خواه او، پس از تحصيل استقالل هللا شاه امان 

کشور،به منظور رفع عقب ماندگى جامعه و ايجاد تحوالت اجتماعى 

بيک سلسله اصالحات زد که در رأس تمام آنها در کشور، دست 

تحکيم بنيان وحدت ملی بود. شاه امان هللا قبل از همه مسائل متوجه 

مسالۀ وحدت ملى درکشور گرديد و عاقالنه اين وحدت ملى را بر 

 محور حقوق مساوى مردم افغانستان در برابر قانون به حرکت آورد.

مرحله اول اصالحات يکى از مهمترين کارهای دولت امانی در

اجتماعى ، طرح و تصويب قانون اساسى دولت افغانستان بود که در 

شمسى در لويه جرگه جالل آباد تحت رياست شخص  ١٣٠١سال 

شاه مورد بحث و تصويب قرار گرفت و براى نخستين بار افغانستان 

در تاريخ پنج هزارساله خود صاحب يک قانون اساسى مبنى بر 

 انسانى گرديد. مبادى عالى حقوق

در فصل حقوق عمومى اين قانون اساسى: اصول برابرى و 

آزادى شخصى، لغو اسارت و بردگى ، آزادى مطبوعات، آزادی 

شغل و پيشه و حق ملکيت شخصى و مصئونيت مسکن و منع 

مصادره دارائى و لغو بيگار و شکنجه و مجازات غيرقانونى و 

 (24، 22، 10و  9واد: ) م ديگرنکات اساسى بازتاب يافته بود.

تمام اتباع افغانستان برطبق » درج شده بودکه:  1۶در ماده 

« شریعت و قوانین دولت از حقوق و وجایب مساوى برخوردارند.

در افغانستان اصول » قانون اساسى حکم میکرد که:  11ماده 

بنابر حکم این ماده، درحدود « اسارت و بردگى بالکل موقوف است.

م و کنیز هزاره در شهرکابل از منازل اربابان خود هفتصد تن غال
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برآمدند. از این است که مردم هزاره بیش از هر قوم و قبیله دیگر 

بر خاستند و بیش از دیگران مورد غضب هللا به دفاع از شاه امان 

 رژیم سقاوى قرار گرفتند.

بقول اَستا اولسن محقق دانمارکی: دراين قانون اساسى براى 

ان همان حقوقى پيش بينى گرديده بود که در قوانين مردم افغانست

ازطریق حفظ « افغان»هویت ملى بحیث ليبرال غربى وجود داشت. 

. اين قانون اساسى حقوق برابر براى همه رعایاى کشور تأمین میشد

در جامعه افغانستان انقالبى بود، نه تنها بخاطر اينکه حقوق مدنى 

اه دولت را تنظيم و اصل شهروندان را اعتراف ، عمليه دستگ

مسئوليت کابينه را معين ميکرد، بلکه همچنان به اين دليل که اقتدار 

( مقاطعه راديکال ٧پادشاه را محدود و تابع قانون مى ساخت )ماده 

استا  «)از حاکميت شخصى و استبدادى مروج در افغانستان بود. 

  (124، 11۴، ص 1999ر ،زمهللا اولسن ، اسالم و سیاست درافغانستان، ترجمه خلیل ا

ميدهد که،روح مواد اين قانون آن بود که در غبار، شهادت 

عمل تطبيق ميشد و از لوث کذب و ريا وفريبکارى مبرا بود. چنانکه 

مراسم مذهبى و تکيه گاه هاى پيروان مذهب اماميه عمالً آزاد شد. 

در مجالس مشوره واليات قندهار و غزنى و جالل آباد و انجمن 

رف کابل ، يک يک نفر نمايندگان انتخابى هندوهاى افغانستان معا

شامل و در امور اداره سهيم گرديدند و قيد رنگ زرد از دستار 

ش ١٢٩٩حمل ١٢ومعجر هندوها با باقيات پول جزيه )طبق فرمان 

( مرفوع گرديد. و اوالد هندوها در مدارس ملکى و نظامى ١٩٢٠=

رى اردو قبول شد و ديگر تبعيض )ليسه هاى حبيبه و حربيه ( و افس

و تفريق از نظر نژاد و زبان و مذهب و قبيله وجود نداشت ، معاش 

مستمرى و نسبى عشيره محمد زائى و خوانين و امتيازات روحانيون 

غبار، افغانستان  لغو گرديد و ملت در حقوق با هم مساوى شد.)

  (793،ص 1درمسیرتاریخ،ج 
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ق ميان اقوام کشور نفرت داشت شاه امان هللا  ازتبعيض ونفا

هندو :» ودر يکی از خطبه های نماز جمعه درقندهار بصراحت گفت

، هزاره ، شیعه ، سنى، احمدزایى و پوپلزایى نداریم ، بلکه همه 

پوپلزائی،سفرهای غازی امان هللا شاه،  چاپ  )«یک ملت هستیم و آنهم افغان!

  (2انتشارات میوند،کتابخانه سبا، ص

که به اهميت وحدت ملى و اتحاد مردم بخوبی پى هللا ن شاه اما

برده بود ، هرگز نمى توانست بدون هيجان در بارۀ آن سخن بگويد. 

خورشيدى پس از خطبه نماز  ١٣٠٤در سفر قندهار درسال 

روزجمعه هفتم عقرب، که به امامت خودش بر گزار شده بود، در 

ه اتفاق ملت به مسجد خرقه مبارکه حين ايراد خطبه نماز، در بار

هرکسى که در افغانستان زندگى »تفصيل سخن زد و در يکجا گفت:

میکند، بدون استثنا افغان گفته مى شود. پس گفتن درانى و غلجائى 

و اچکزائى یا "اوپره"چه معنى دارد؟ ما همه انسان و مسلمان 

هستیم باید وحدت ملى داشته و در مقابل دشمنان خارجى و داخلى 

یم. نزد من همه کسانی که درافغانستان زندگی میکنند یک مشت باش

 ]حاکميت قانون درافغانستان، خطبه نمازهفتم عقرب[«برادر اند.

متاسفانه که مردم ما به علت جهل وبیسوادی تاریخی آن  شاه 

مترقی وفرزانه را با شورش های ارتجاعی از کشوریکه چون جان 

اهی کسی دادند که خود دوست میداشت طرد ودر عوض تن به پادش

از حداقل سواد ومعرفت محروم بود ودر اولین فرمان خود دروازه 

های مکاتب ومعارف را بروی فرزندان کشور بست ومحصالن اناث 

راکه برای فراگیری طبابت ونرس قابلگی به ترکیه فرستاده شده بودند  

واپس بکشور فرا خواند و هریک را مجبورکرد با دزدان سرگردنه 

 زهی نادانی ! پایان.    ببندندنکاح 
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 مقالۀ هفتم

 

 صدمین سال تجلیل از استقالل کشور

 
 

مين سال ١٠٠(مصادف با ٢٠١٩اگست  ١۸اسد ) ٢۸امسال روز 

استرداد استقالل کشور است که قرار است بدستور رئيس 

جمهورغنی،آنرا باشکوه تر از دوران ربانی وکرزی در قصر 

بنابرين اين جشن ملی را به هم ميهنان عزيز داراالمان تجليل نمايند. 

خود در هرکجايی که هستند، صميمانه تبريک ميگويم وبه ارواح 

 شهيدان راه استقالل کشورسالم ودرود ميفرستم.

استقالل گران بهاترين گوهری است که مردم ما آنرا در بدل خون 

خود بدست آورده اند و چون جان خويش عزيز وگرامی ميدارند. 

شورما روز استقالل به عنوان يک جشن ملی تا قبل از جنگهای درک
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داخلی برای مدت يک هفته هرساله برگزار ميشد و مردم ما از آن با 

شادمانی استقبال می کردند. اما باسقوط جمهوری داودخان تجليل از 

استقالل کمرنگ شده رفت و در حاکميت کرزی در سراشيبی 

 فراموشی قرارگرفت.

ميداشت از استرداد استقالل کشور، نامى که با استقالل در روند گرا

غازى است. هيچ افغان با هللا پيوند ناگسستنی دارد، نام شاه امان 

وجدان و وطنپرستى پيدا نخواهد شد که از استقالل کشورتکريم کند 

، رهبر آزاديخواه و سر بکف هللا و همزمان با آن، به ياد شاه امان 

 ملی را گرامى نشمارد. افغان نيفتد و ياد آن شخصيت

برگردن ملت افغانستان، تحصيل استقالل هللا کمترين حق شاه امان 

کامل سياسى کشور است. بدون شک هرگاه او مردم را بخاطر 

استقالل کشور، به قيام ومبارزه برضد انگليس دعوت نمى کرد و 

مانند پدرخود با انگليس کنار مى آمد، شايد تا زنده بود، پادشاه 

ان باقى ميماند و تا وقتى که انگليس نمى خواست ، هيچکس افغانست

ديگرى براى جانشينى او قد علم نميکرد. اما او که عاشق استقالل و 

سربلندى ميهن و آزادى مردم وطنش بود، اين پادشاهى و تاج و تخت 

را در قدم آزادى مردم و استقالل کشورش گذاشت. و در اولين 

خطاب به ١٩١٩فبروی ٢۴ل،روز نطقش در ميدان مرادخانی کاب

شهريان کابل دم از استقالل عام و تام افغانستان زد و سلطنت خود را 

 مشروط به کسب استقالل کامل کشور اعالن نمود و گفت:

ملت عزیز من ! من این لباس سربازی را از تن بیرون نمی کنم تا »

 که لباس استقالل را برای مادر وطن تهیه نسازم! من این شمشیر

را در غالف نمی کنم تا که غاصبان حقوق ملتم را به جای 

خود]شان[ ننشانم ! ای ملت عزیز و ای سربازان فداکار من ! 

بیاورید آخرین هستی خود را برای نجات وطن ، بیائید تا که 
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سراج ) سرهای پرغیرت خود را برای خالصی وطن فدا سازیم !"

  (۶۶7، بخش سوم، ص۴التواریخ،جلد

ن شاه آزاديخواه از جانب سپاه و شهريان کابل با غريو اين سخنا

های هللا اکبر و زنده باد امير امان هللا! بدرقه شد. پيامد اين  ونعره 

اراده وعزم آهنين زعامت جديد با پشتی بانی قاطبۀ ملت افغان منتج 

 به کسب استقالل کامل سياسی افغانستان گرديد .

اسد  ٢۸ه صلح راولپندی درروزشاه امان هللا پس از توشيح معاهد

در قصر زرافشان واقع پارک زرنگارکابل روز استقالل  ١٢٩۸

 کامل افغانستان را رسماً اعالم نمود وخطاب به حضار گفت:

 

 "اى ملت مصمم من!

شما شاید بخاطر داشته باشید که من در آغاز سلطنت خود تاج 

افغانستان  پادشاهى شما را بدلیل استقالل و آزادى خارجى وداخلى

 بسر گذاشتم...

من شکر خداوند را بجا مى آورم که امروز به هدف خود رسیدم، و 

امروز حکومت هاى ترکیه، آلمان، برتانیه، روسیه، اتریش و بخارا 

استقالل کامل ما را به رسمیت شناخته اند، و من این همه مؤفقیت 

د را به شما تبریک میگویم.)تحسین و شادى حاضرین : زنده با

 شاه( ....

اى ملت! به خاطر وطن و » شاه در بخشی دیگراز سخنان خودگفت:

به خاطر خدا در کسب علم تالش کنید، زیرا تنها از طریق علم است 

که مي توان به کامیابى هاى دینى و دنیوى دست یافت. یک شخص 

 بى علم نمي تواند خدا را بشناسد. " 

ارف وتاسيس مکاتب پس ازآن شاه امان هللا دست به تعميم مع

درسرتاسر افغانستان زد واز مردم خواست تا فرزندان خود را برای 

 فراگيری علم ودانش به مکتب بفرستند.
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داکتر اشرف غنی که خود را ادامه دهنده راه شاه امان هللا ) فصل 

ناتمام دوره امانی ( ميناميد برای اثبات اين نظرخود؛ دست به احياء 

در عصر امانی ساخته شده بودند و توسط  مجدد عمراناتی زد که

قرن گذشته به ويرانه مبدل شده  ١٩٩٠تنظيمهای جهادی در دهه 

بودند. احيای مجدد قصر تاريخی داراالمان وقصرهای ديگر 

عهدامانی در پغمان بدستور اشرف غنی آتش بجان دشمنان آبادی و 

ه گوی ترقی کشور زد و آنان را وادار به تبليغات زهر آگين وياو

 نمود.

ازاينست که می بينيم يکی ازنويسندگان شورای نظار که روزی 

خودشرا  نماد دانش وفضل وتقوا وپاکی جلوه  ميداد، امروز به انسان 

جاهلی )حبيب هللا کلکانی( اقتدا کرده ميخواهد از يک دزد جاهل 

ودشمن علم ومعرفت يک چهرۀ آرمانی در تاريخ کشور تصويرکند 

 گمراهی سوق دهد!وجوانان را ب

اين نويسنده  رزاق مامون است که دراين اواخربه عنوان بلندگوی 

ارتجاع برضد شاه امان هللا در رسانه های انترنتی به استناد خاطرات 

جعلی منسوب به دزد مشهور بچۀ سقو، اتهام دزدی واختالس بر  

زده غازی امان هللا خان)آزاديخواه ترين ومترقی ترين شاه افغانستان( 

است. ايا چنين اتهامی از قول يک دزد بيسواد ويک اجنت معلوم 

الحال، از قلم کسی که مدعی روشنفکری و آزادی وديموکراسی 

وعدالت اجتماعی باشد، برای قشر تحصيل کرده ما خجالت آور 

 نيست؟ 

اين ياوه گويی ها که برای کم رنگ ساختن صدمين جشن پرشکوه 

ميگيرد ، هرگز نميتواند از ارزش  استرداد استقالل کشور صورت

کارها واقدامات ترقی پسندانه آن شاه وطن پرست وعاشق استقالل 

 ومردم بکاهد.
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من سالها قبل از قلم استاد نگارگرجعل کتابی بنام خاطرات حبيب هللا 

کلکانی را از سوی انگليس در پورتال افغان جرمن آنالين خوانده 

تعجب کردم. ولی اينک آقای رزاق بودم وازين فتنه گری انگليس ها 

مامون) نويسنده نامدار شورای نظار( آن خاطرات را بحيث يک 

منبع تاريخی باز شناخته و قصد کرده برمبنای اين خاطرات کتابی 

 بنويسد.

خاطراتی که از سوی يک انگليس بنام حبيب هللا کلکانی وبرضد شاه 

شاهی است که  امان هللا جعل شده باشد بدون ترديد هدفش تخريب

پوز استعمار را برای حصول استقالل کشورش بزمين ماليده است 

 واين را آقای رزاق مامون بهتر از هرکسی ديگر ميداند.

ما همه ميدانيم که حبيب هللا کلکانی يک آدم دزد بيسواد بود که با 

ماه قدرت خود  ٩توطيه انگليس به قدرت رسيد و در تمام مدت 

مردم وهمراهان دزدش مصروف تجاوز مصروف غارت وچپاول 

  برمال وناموس مردم بودند.

ست فکر نتب وسواد و دانش بود هرگز نميتواکلکانی که دشمن مک

کند که خاطرات يعنی چی؟ خاطرات نويسی عالمت داشتن شعور 

اجتماعی و تفکر مدنی و آينده نگری است درحالی که کلکانی با اين 

 چيزها بيگانه بود.

شکست خود را در جنگ استقالل ی اينکه انتقام انگليس برا 

ستان از ملت افغان بگيرد؛ با دسيسه ها وتوطيه های خود نافغا

روحانيون وابسته بخود و مردم جاهل را عليه شاه به قيام وا داشت و 

آن شاه مترقی و پيشرو را باسقوط روبرو نمود وبجای آن يک آدم 

ماه آن مرد  ٩که در مدت  بيسواد وجاهل را برگرده ملت سوار کرد 

داکو و رهزن بيمقدار با همراهان رهزن تر از خود مردم را به کاسه 

 . سر آب داد
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نويسندگان وابسته به مافيای جهادی برگشته از پاکستان ، برای کم 

کردن وزنه شخصيت شاه امان هللا غازی،  مالهايی از نوع مالی 

د( را استخدام لنگ)جاسوسی که شورش خوست راسازمان داده بو

کرده اند تا بيشرمانه برمنبر قرار بگيرند و از آنجا غازی امان هللا را 

که کمترين خدمتش به مردم افغانستان، ازادی و استقالل بود، بد 

تراشیدن وناسزا بگويند وآن شخصيت کم نظير تاريخ را به خاطر 

خود، کافربخوانند ودر مقابل به توصيف ازيک دزد سرگردنه  ریش

 دشمن مکتب ومعارف بپردازند و او را مجاهد کبير وغازی بنامند.و

او نميداند که حبيب هللا کله کانی،يک دزد،راهزن، جاهل، ضد 

مظاهرتمدن وفرهنگ ، ضد دانش ومکتب وکسب تحصيل ونوکر 

 ارتجاع وآله دست انگليس بود که کارکردهايش برای هيچ يک از 

 ی در بر ندارد.هموطنان و همشهريانش جز شرمساری چيز

  

/ مال صبور که امان هللا رابخاطرتراشیدن ریش                                                                                    1924مالی لنگ رهبرشورشی در
 تکفیرمیکند

درمساجد این مالی جاهل واجنت استخبارات پاکستان )مال صبور( 

و ومالی لنگ)اجنت انگليس( داد سخن داده کابل در وصف بچۀ سق

ميگويد، بچۀ سقو يک مجاهد بود وشاه امان هللا بخاطريکه ريش خود 

را می تراشيد کافر بود. مال صبور تبليغ ميکند  وقتی مالی لنگ  از 
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 و زمين بلند ميشد،سبزه ها  از زمين سر می کشيد ]از بوی  گندش[

 فضای رامعطرو تازه ميکرد!؟؟؟

دن صدای مالهای نوع مالی لنگ هوادار سقاو از منبر بلند ش

مسجدی درکابل برضد شاه امان هللا غازی، به اين معناست که 

انگليس هنوزهم دست از دشمنی با مردم افغانستان برنداشته است 

وهنوزهم ميخواهد انتقام شکست استعمار را در سه جنگ افغان 

ردم جهان نشان بدهد که  وانگليس از ملت افغان بگيرد. ميخواهد به م

مردم افغانستان يکصد سال بعد از استقالل خود هنوز هم مردمان 

جاهل ونادانی اند که  به سخنان يک مالی جاهل گوش ميدهند که 

ميگويد: "وقتی مالی لنگ گند ميزد، زمين خشک به چمنزار مبدل 

 ميشد وبوی گند او به عطرمبدل ميگرديد" باورميکنند!

مددستگير درمقاله يی ممتع زيرعنوان)به جواب محترم داکترغالم مح

 ]امان هللا خان[:  عزيز احمد حنيف( درپاسخ به مالصبور مينويسد:

نخستین زعیم سیاسی ای در کشور بوده است که سنت ریش »

". متيقنم نوشتۀ داکترمحمد فريد يونس تراشی را اساس گذاشته است

آیا زير عنوان " ١٣٩٤دلو   ١٢بتاريخ « خراسان زمين»را که در

" از نظر گذشتانده ايد که يک نوشتتۀ ریش سنت مؤکد است؟

 بسيارخوب درموضوع ريش است.

من نه غازی شاه امان هللا را ديده ام, نه از خويش و قوم وی هستم 

ونه درليسۀ عالی حبيبيه بما دربارۀ او درمضمون تاريخ چيزی مثبت 

وم وفقيد بخاطردارم, تدريس شده است. آنچه من ازآن شاه مرح

اشکهای پدرجنت مکان من است که با ذکر نام او بال درنگ 

ازچشمانش جاری ميشد و طفل چون من را هم به گريه ميانداخت. 

بعد آثارمرحوم غبار و يکتعداد مؤرخين ديگراست که ما را به 

فعاليتها و شخصيت عالی و وطندوستانۀ  اين، مرد خدا دوست، 

وزمنابع الکترونيکی  بر تقويت  اين معلومات معرفی ميسازد. امر
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افزوده است. الحاج مرحوم غازی شاه امان هللا مانند همۀ ما يک 

انسان و جزء جمعيت بشری بود که هيچوقت خالی ازسهو وخطا 

نبوده است. ما درحيات مدنی و ايمانداری خود به مفکوره و بيانات 

و شاکی اند وبه او هرکس به نظر احترام می نگريم. آنهائيکه ازا

دشنام و ناسزاها مخالف وصيت پيامبرما حواله ميکنند تعداد محدود 

بوده روی اغراض شخصی ويا تکاليفی که دردورۀ سلطنت او 

برايشان رخداده است به اين روش ادامه ميدهند که درمقابل کسانيکه 

فريفتۀ خدمات بی شائبۀ او برای مردم افغانستان اند چون قطرۀ 

حرخروشان اند. تأسف درينجاست که يک حشرۀ کوچک دريک ب

درگوش يک فيل مشکالت زياد برای آن فيل خلق کرده ميتواند ولی 

سرانجام دربين افرازات کيمياوی قنات گوش وی منحل گرديده ازبين 

 ميرود.  

 با اين همه يک نکته  چو خورشيد عيانست

 خاشاک رهۀ سيل خروشان نتوان بست

ست تا حنيف صاحب شما و شيخ تانرا با ذکرآيات هدف اين نوشته اين

متبرکۀ قرآن مجيد واحاديث زيبای محمدی )ص( و گفتارعلمای جيد, 

دربارۀ کفر و تکفير, ريش و دستارآشنا بسازم که قايل شويد؛ الحاج 

امان هللا غازی شاه متوفا و ارواح شاد افغانستان، کافر نبود! واگربه 

تيد وهنوزهم براتهام خود اصرار آيات و احاديث ذيل اشنا  هس

ميورزند بايد بدانيد که: "تهمت زدِن بيگناه از زشت ترين کارهايست 

داکتر نظام الدين نافع, منهيات  که اسالم آ نرا بشدت نکوهش کرده است")

 (.١٩٩6،چاپ  راولپندی ١٩٣در اسالم, تهمت,  صفحه 

، ناجی الحاج شاه غازی امان هللا خان يک مجاهد فی سبيل هللا

افغانستان است. وی ازاثرفتنه انگيزی های انگليسها، دشمنان دين و 

دنيای افغانستان، وجبروستم يکتعداد مالها،مالکان و روحانيون ظالم 

وخريده شدۀ که موضوع حجاب، تراشيدن ريش و نپوشيدن دستار را 
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بهانه جوئی کرده معيشيت را براو تنگ ساختند راه هجرت درپيش 

سورۀ النحل سپارۀ چهاردهم که  ٤١ريد درآيۀ مبارکۀ گرفت؛ بنگ

خداوند )ج( چه ميفرمايد: " وآنانکه ترک ديارخود کردند برای خدا, 

بعد ازآنکه ستم کرده شد برايشان؛ البته جای دهيم ايشانرا دردنيا 

)شهری( نيکو؛ و )هرآئينه( ُمزد آخرت بزرگ تراست؛ اگر 

". چون هدف اين شاه  ٤٥٥صفحه تفسير کابلی, جلد سوم   -ميدانستند

مسلمان ومومن چنان نيک بود تا درجنگ وجداليکه  جبرأ بر 

اوتحميل شد از خونريزی بيگناهان جلوگيری شود, به نيت نيکی که 

داشت خدواند )ج( برايش راه هجرت را باز وايتاليا محل مرغوب و 

تر برای اطالع بيش«)زيبای مديترانه ای را نصيب سکونتش گردانيد.

           ( ١٣٩۴جدی  ٢٠، سايت خراسان زمين  رجوع شودبه :

 2019/  8/ 1۵پایان 
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 هشتممقاله 

 

 

 نمونه ئی ازخطبه های نماز جمعه 

 شاه امان هللا غازی 
 

 مقدمه:

شاه امان هللا، اولين پادشاهی درافغانستان است که حق خطبه را از 

ت و درنمازهای جمعه واعياد به مال وخطيب مسجد در دست خودگرف

امامت می پرداخت وخطبه های نماز را با فصاحت وبالغت تمام ادا 

ميکرد واهداف خطبه را بجای عربی بزبان دری يا پشتو به مردم 

 توضيح ميداد وتشريح مينمود.

در صفحات اخير کتاب حاکميت قانون درافغانستان،که به همت استاد 

امان هللا خان بر »يده گفته ميشود:بچاپ رس ١٣٧۸رفيع در سال 

منبر و کرسى چنان به موفقيت خطبه ميخواند که جمهور را بگريه 

مى آورد. بالذات امامت ميکند، بعضى وقت با علما صحبت مينمايد  

و مى پرسد که غير از من پادشاهى که حق خود را از علما ستانده 

ر باال مى شود و باشد کی خواهد بود؟ به منبر با دستار ملى و شمشي

ميگويد: امير ها بايد خودشان خطبه بخوانند تا داراى فرمان و قوت 

و قطعيت باشند. بهرگونه تجدد عاشق است و در سينه اش يک دل 

 صاف پر از مسلمانى در جنبش هست.

اوالً » در خطبه هاى خود هميشه حضار را به اتحاد توصيه ميکند:  

ها و شهر ها با هم اتحاد نمودند ،  با هم متحد شويد! بعد ازآنکه ده
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نوبت باتحاد بزرگ ميرسدو ميگويد در استقبال )آينده( از آن بشما 

حکمداران اسالم را به ترتيب دعا ميکند. در « بحث خواهم نمود.

خداوندا ! به این عاجز » آخر باين تضرع از منبر فرود مى آيد: 

آنست که خطبه طرفدار « توفیق رفیق گردان ! هللا مجاهد فى سبیل 

بزبان اهالى قرائت شود. بعضى وقت ها از مالها مى پرسد که خطبه 

براى کیست ؟ اگر براى اهالى باشد چرا بزبان ایشان خطبه نمى 

 « خوانید؟

منظور ما ازبازتاب يکی از خطبه پرجاذبۀ اعليحضرت  شاه امان هللا 

و در  اينست تا نشان بدهيم که  او  يک شاه با تمام معنا مسلمان

اصول وفروع دين اسالم  ورود داشت و در باره اسالم وپيام عدالت 

شعارآن و هدايات واحکام قرآن کامالً آگاه بود. وپيوسته مردم را در 

پرتو ارشادات اسالم به اتحاد واتفاق وتحصيل علم ودانش رهنمونی 

 ميکرد.

بود  شاه امان هللا  شخصيتی پرمطالعه وبا دانش بود،و ازاين ناراحت 

» که چرا در ميان ملل اسالمی ،اينقدر بی اتفاقی رايج است وميگفت:

وهللا جگرم کباب گردیده سینه خود را چاک کرده میگویم از برای 

خدا؛ ای عالم اسالم چه شد شما را که بخواب غفلت غنوده و چه 

پیش آمد شما را که به کنج کسالت خموده اید، آن عالم اسالم چه 

از برای خدا و » «من خود را مغلوب میساخت؟شد که همیشه دش

رسول خدا! دست اتفاق و اتحاد را با یکدیگر بدهید که دشمنان تان 

 «در پی انهدام و خرابی شما همیشه جاهدانه میکوشند.

شاه همچنان از اهميت علم ومنزلت عالم ميگويد وشرط خدا شناسی 

)که بی علم نتوان را بسته به علم  ودانش انسانها ميداند وميفرمايد: 

امروز که ما شما علماء و فضال را  خدا را شناخت!( وعالوه ميکند:"

بنظر عزت و احترام مینگریم، تماماً از برکت علم است.  علم است 

که خداوند را بما می شناساند. علم است که ما را موفق بحافظت 
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اسالم و شریعت، وطن و مملکت میسازد. علم است که نه تنها 

حرمت اسالمی ما را ادامه بلکه ما را برای  مدافعه دشمنان  عزت و

 " و تعرض بر اعدای ]دشمنان[ مان مقتدر میدارد.

هدف شاه از تمجيد وتائيدعلم واهميت آن ، تشويق مردم به فراگرفتن 

علم وسواد وفرستادن اطفال وکودکان شان برای کسب علوم درمکتب 

اه ترقی وتعالی کشور است. چون بدون علم نميتوان گامی در ر

 برداشت ودرميان ملل جای مناسبی داشت. 

به  ١٣٠٣من  يک خطبۀ نماز جمعه را که حين جريان لويه جرگه

امامت شاه ادا شده است دراينجا اقتباس ميکنم تا ديده شود که آن شاه 

جوان دردين اسالم چقدر وارد بوده وتا چی حد اهداف نمازهای 

وحدت مردم وکسب علم ودانش به جماعت و جمعه را به نفع 

 فرزندان شان بزبان خودشان تشريخ وتوضيح ميکرده است.

 

خطبه شاه در نماز جمعه به اشتراک بیش از یک 

 ش1303 پغمان در هزارنفراعضای لویه جرگه

 

 خطبه اولی نماز جمعه در پغمان: 

الحمدهلل رب العلمينط  نشهد ان ال اله اال هللا وحده ال شريک له و 

شهد ان سيدنا و موالنا محمد عبده و رسوله ط  صلی هللا تعالی عليه ن

 و علی اله و اصحابه اجمعين ط

اما بعد:ـ ای برادران وعزيزانم! خدای را شکر گذاريم که ما را در 

دين اسالم حيات داشته و باز پيغمبر ما که پيغمبر آخر زمان و 

 شفاعت گر همه عاصيان است، ميباشد. 

هيم که در جنت برويم، رفتن آن بدست خود ماست، زيرا اگر ما بخوا

که اگر ما افعال شايسته مطابق شريعت )احمديه( نموديم، در آخرت 
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به بهترين جنت ها خواهيم بود، چرا جنت از مسلمانان است، کسی 

 ديگر بغير از اسالم درآن حق ندارد. 

ديده همه تان ميدانيد که نماز از طرف خالق ما باالی ما فرض گر

اگر ما اين امر خدای خود را که اول ترين و اهمترين فرايض شمرده 

ميشود، بجا بياريم در آخرت و دنيا با عزت با شرف خواهيم بود. 

عرض ميکنم بر نماز های خود قرار احکام خداوندی بکمال جدت و 

پافشاری تا بتوانيد، پابند باشيد، چرا اول چيزيکه خداوند در روز 

 يپرسد، نماز خواهد بود.آخرت از ما م

 اولين پرسش از نماز بود      روز محشر که جان گداز بود 

بنابراين سبب، در نماز خود سست نباشيد. اميد ميکنم که در تمام 

احکام خداوندی و ايجابات شريعت احمدی همه شما فعال و بيدار و 

در  جدی باشيد. حتی اگر شما فقط بنماز خود  پابند بوده او را هميشه

پنج وقت بخوانيد، نه در دنيا و نه در آخرت پيش کسی خجالت 

 خواهيد کشيد. 

اگر کسی تا حال بنماز خود پابندی نداشته باشد و يا بترتيب نخوانده 

اميد ميکنم که از دربار خالق خود معافی گذشته را خواسته بصدق 

دل ازان تائب ]خواهان توبه[ شود. چون خدای ما مهربان است اميد 

که قرار آيه )توبو الی هللا توبة نصوحا( اگر از دل و جان صاحب 

حسرت و خجالت و اميدوار مغفرت خداوند باشيم، بر گناهان ما قلم 

عفو کشيده ميشود و در آينده تا بتوانيد در پابندی نماز خويش زياده 

تر کوشش ورزيد، اگر شما حقيقتاً خواهان ترقی و برتری باشيد پس 

علم آموختن علوم و فنون زياده بر زياده بکوشيد. امروز در تعليم و ت

که ما شما علماء و فضال را بنظر عزت و احترام مينگريم، تماماً از 

 برکت علم است، بايد بيش از بيش در تحصيل آن بکوشيد.

هر کسيکه خيال و آرزوی خشنودی و رضای الهی و شناسائی 

صد خود کامياب نخواهد خداوندی را داشته باشد، بيواسطۀ علم بر مق
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شد. گويا نجات آخرت ما علم است. آيا نمی بينيد و خجالت نميکشيد 

ازآن اشخاصيکه نسبت به ما و شما عالم و صاحب کمال و عزت و 

ً برای شان نظر بدين  اجالل هستند بر ما فخر ها ميکنند. حقيقتا

ار ايجابات محيرالعقول که به آسمان و زير بحر ميروند و مسافت بسي

بعيد زمين را بکمال مسارعت ]باسرعت[ طی ميکنند ماشينها، توپها، 

تفنگها، صنعتها، حرفتها و غيره اختراعات عجيب و غريب را در 

معرض اجراء می آورند، ميزيبد که بر ما تنبلها فخر کنند. باين لحاظ 

بايد تا جان داريم در پی بدست آوردن همچه يک نعمت عظمی که 

وجب است از دل و جان کوشيده تا جائيکه ميتوانيم اين ترقيات را م

 علم بياموزيم. علم است که خداوند را بما می شناساند. 

علم است که ما را موفق بحافظت اسالم و شريعت، وطن و مملکت 

ميسازد. علم است که نه تنها عزت و حرمت اسالمی ما را ادامه 

ی ]دشمنان[ مان بلکه ما را برای  مدافعه دشمنان و تعرض بر اعدا

مقتدر ميدارد. علم است که نسبت بدان پيغمبر ما ميفرمايد، علم گم 

کرده مسلمانان است بايد که در پی تحصيل آن بهر جائيکه باشد، 

بکوشيد. دين ما گاهی بما اينچنين تعليم نميدهد که عالوه بر علوم 

که اُخروی در مفاد دنيوی خود نکوشيم. دين ما ابداً اجازه نميدهد 

قوت و آالت قاتله دست دشمنان ما بوده آنها را بر عليه ما استعمال 

کرده و ما ازآن محروم باشيم. شخصيکه علم ندارد گويا در دين و 

دنيا ذليل و خوار خواهد بود. از برای خدا علم بياموزيد تا خدا را 

 بخوبی بشناسيد چرا که )بی علم نتوان خدا را شناخت(. 

جز کوشش ها کرديم و مکتب ها از برای حکومت شما و من عا

تحصيل علم جهت اوالد های شما ملت تشکيل داديم پس جرا کاهلی 

مينمائيد و در اخذ تعليم تنبلی می ورزيد. عناد و خصومتی را که 

دشمن های شما در دلهای تان می اندازد که در مکاتب شما علم دنيا 

عاقل و صاحب فهم جاريست، کامالً غلط است )الحمد هلل( همه شما 
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ايد و خوب ميدانيد که فقط علم دنيا بمدارس ما جريان ندارد بلکه 

تعليمات دينيه و مسائل اُخرويه و عقائد اسالميه در آنها بکمال خوبی 

و درستی تعليم داده ميشود، چنانچه حاال معلومات دينيه عموم طلبه 

ی عصر صنف ابتدائيه سائر مکاتب ما نسبت بطبقه عامه بعضی علما

حاضره کمتر نخواهد بود و ما علوم اُخرويه و فنون دنيويه را ازين 

جهت يکجا در مکاتب خويش جاری داشته ايم که ما در دين و دنيا 

کار داريم و دشمنهای ما فقط در دنيا و از آخرت محروم و بی 

 نصيب اند. 

امروز دشمن های ما به آسمان و بزير زمين که فکر و خيال از ديدن 

شنيدن آن مقصر]کوتاه[ است، پرواز و رفتار دارند. بدا بر حال و 

فالکت ما اسالم در ُکنج ُگم نامی و بدنامی خزيده بر خالف فرموده 

خدا و پيغمبر خود که )و اعدولهم ما اسطعتم من قوة و من رباط 

 الخيل...االيه(، دست دشمن های خود را بر سر خود دراز مينمائيم. 

ن مقدس اسالمی و ترويج شريعت غرای محض جهت حفاظت دي

نبوی و اعالی کلمته هللا بر همه ما ضرور و الزم است که علوم 

دينيه را بيشتر خوانده علم دنيا را هم ياد داشته باشيم، تا آن چيزی را 

که بواسطه اش دشمن خود را مغلوب و مفتوح سازيم نيز بچنگ آريم 

 ديگر آالت جارحه. و آن چيست، توپ، تفنگ، کارطوس، باروت و 

اگر خود ما چنين اشيای قاتله را نداشته باشيم و بر ساختن و پيدا 

نمودن  آن مقتدر نباشيم، آيا دشمن های ما برايما توپ اعلی و 

کارطوس خوب خواهند داد که بواسطه آن  خود شان از دست ما 

خراب و ابتر شوند؟ نی! گاهی بما نميدهند بلکه خود ما را هدف 

آتشين خود نموده هستی و زندگانی ما را بخاک برابر مينمايند. اسلحه 

اگر چه حافظ دين اسالم خود خداوند است باز اگر ما و شما فعاليت و 

جديت را بکار بريم خالی از فايده نيست، با اينهم خدا را شکر 

ميگويم آن عالم اسالم را که هميشه ]فريب[ کفار خورده بودند و 
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هی شانرا همواره بدل می پرورانيدند، )الحمد هلل( خيال پريشانی و تبا

فی الحال بيدار شده متحداً بشاهراه ترقی خود ها پويانند و دشمن و 

 دوست خود را بخوبی می شناسند.

در حقيقت جميع علوم و فنون که امروز بنظر ما ميخورد و دشمنان  

 ما را برايجادات  غريب و عجيب موفق ساخته همه از عالم اسالم

بود، چه شد که اسالم  به عيش و ساعت تيری، نفاق خانگی، 

استراحت و تنبلی گرفتار شده آن ميراث خود را واگذار شدند. آن 

دشمنهای عالم اسالم که هميشه در صدد همين امر بودند تا به عليه ما 

کامياب گردند، از دست غفلت خود ما اسالميان سلطه و اقتدار پيدا 

 کردند.

ذشت و آينده بايد از مکر و خدعه دشمن هوشيار باشيم خير گذشته گ

با اينکه حافظ و ناصر دين مقدس نبوی خود پروردگار است، با هم 

بايد ما و شما بيشتر بکوشيم تا آن عزت و شوکتی را که خداوند بما 

مسلمانان وعده فرموده از دست ما و شما در معرض وجود آيد تا 

اسالم و ترويج دين مبين سيد االنام در  مسلمانان آينده بگويند که ترقی

ئ عصر من عاجز باتفاق، اتحاد و جان فشانی علماء، فضال و روسا

اين زمان که شمائيد در معرض وجود آمده است تا يک نام نيک و 

نشان خوبی ازين سلطنت و ملت حاضره ما در صفحه روزگار 

ء و فضالی بطور يادگار باقيماند، بنابرين من خادم اسالم، شما وکال

ملت را خواستم تا کوشش کنيد، عموم افراد ملت را بطرف علوم و 

فنون ميالن بدهيد تا آن چيز هايرا که دشمنهای ما از ما غضب کرده 

اند، از اوشان پس بگيريم. فعال، بيدار، شجاع، صاحب عدل و 

 انصاف و مالک جاه و جالل از دست رفته خويش مجدداً بشويم. 

د که همه علوم را برای يک فرزند خويش در يک شخص نميتوان

ً برای وی تخصيص کند،  خانه تعليم دهد يا معلمی را مخصوصا

ازينرو حکومت شما برای تان مدارس متعددی طرح افگند و معلمين 



 ۸3 مقاله در بارۀ شاه امان هللا واستقالل20

مزيدی را در آنها مستخدم نموده و علوم دينيه و فنون دنيويه را درآن 

د گشته تا شما بکمال جريان داده، مصارفات و پول آنرا دولت متعه

از برای خدا اوالد های اطيمنان فرزندان خود را درآن تعليم دهيد. 

خود را چرا در مکاتب داخل نمیکنید و در مقابل اینهمه زحمات و 

دلسوزی حکومت خویش، شما چرا تنبلی و کاهلی نموده بر حیات و 

زندگانی آینده پسران خویش حسرت نمیخورید و دلسوزی نمیکنید 

بی علم، جاهل و بی کمال میمانند. )وهللا( اگر شما بمکاتب  که

 نرفتید، خود را بدست خود خراب مینمائید. 

هر امری را که خداوند ما بر ما ميفرمايد چه در تحصيل علوم و 

 فنون و چه در امورات دينی و دنيوی تماماً برای فائده خود ماست.

و نه عظمت و جبروت  خداوند تعالی بروزه و نماز ما احتياج ندارد

او از عصيان و نافرمانی ما کم ميگردد، فقط هر چه ميکنيم و هر 

اوامرش را که تعميل مينمائيم برای خود ميکنيم. اگر نماز ميخوانيم و 

يا روزه ميگيريم فائده اش برای خود ما و شما است. بايد در 

از  ارشادات الهی يک جدت و فعاليت فوق العاده را بکار برده گاهی

احکام خداوندی و از اوامر حضرت نبوی انحراف نورزيم و دشمن 

خود را بر خود غالب و فاتح نگردانيم. الزم است که در راه ترقی 

اسالم کوشش کنيم و تا ريزانيدن ]ريختاندن[ قطره آخرين خون خود 

در راه عالم اسالم حاضر باشيم و روی خود را از دشمنان اسالم 

را پيش اعدای مسلمانان خم نکنيم. پيغمبر ما نگردانيم و سر خود 

ميتوانست که به بسيار سهولت و آسانی بيک اشاره تمام عالم کفر را 

مسلمان ساخته دين مبين خود را منور و روشن ميساخت، چراغ کفر 

را خاموش ميگردانيد. اما باين لحاظ درين موضوع از روحانيت، 

بزور شمشير و  عصمت و عظمت خود کار نگرفت و هر چه کرد

سعی و کوشش خود در ترويج دين اسالم کوشيد تا تعليم جدت و 
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فعاليت و مقاومت را به امت خويش آموختانده آنها را بعيش پرستی و 

 تنبلی تشويق ننمودند. 

اگر چه اميدواريم، وعده که خالق بی نياز ما با ما کرده در آخرت در 

ه از اوامرش کرده باشيم جنت خواهيم بود و بقدر گناه و نافرمانی ک

در دوزخ خواهيم سوخت اما در خاتمه اطمينان  داريم که در جنت 

ميرويم، الکن از لطف خداوندی آرزو داريم که در روز محشر 

بشفاعت پيغمبر خود از تمام گناهان مغفور و در بهترين جنتها 

 برويم.

عرض آخرين من چنين است که ما و شما بايد کوشش کنيم و جان 

د را فدای دين سازيم، خونهای خود را در راه او بريزانيم تا آن خو

چيزهای را که دشمنان از ما سلب نموده اند به فدا کردن سر خود از 

او شان باز گيريم. مسلمانی که صادق و در اسالميت خويش محکم و 

پابند باشد، گاهی در راه خدمت اسالم تنبلی و کاهلی نميکند، اگرچه 

ميان باران گله های توپ و تفنگ باشد زيرا ميداند که بداند که در 

بی اجل مرگ نيست. )وهللا( اگر خودم در ميان آتش تفنگ باشم، 

گاهی خوف و هراس را به دل خود جا نميدهم. ميدانم تا زمانيکه 

اجلم نرسيده باشد يکقدری برايم ضرر و نقصانی عايد نخواهد شد، 

 اذاجاء اجلم الخ(چنانچه آيه شريفه مبارکه است که )

ای برادران بيائيد که کوشش کنيم و سعی نمائيم تا در مقاصد دين و 

دنيوی خود ها کامياب باشيم. ما مسلمانها هم برای آخرت خود 

کارميکنيم و هم برای دنيای خود. بغير اسالم ديگران بکار دنيا 

مشغوليت داشته ،هللا تعالی از آخرت بی نصيب شان کرده و هر 

بهبودی که است فقط در دنيا برای شان داده است. وهللا  ترقی و

جگرم کباب گرديده سينه خود را چاک کرده ميگويم از برای خدا ای 

عالم اسالم چه شد شما را که بخواب غفلت غنوده و چه پيش آمد شما 

را که به کنج کسالت خموده ايد، آن عالم اسالم چه شد که هميشه 
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؟ آن عالم اسالم کجا شد که ممالک دشمن خود را مغلوب ميساخت

اعداء خود را بزور سوته مفتوح ميگردانيد؟ که امروز نسبت بعالم 

اسالم يک بيوه زن شرف و عزت دارد؟ )درين موقع قطرات اشک 

 از چشمان شاه برخسارش جاری ميشوند(

از برای خدا و رسول خدا! دست اتفاق و اتحاد را با يکديگر بدهيد  

در پی انهدام و خرابی شما هميشه جاهدانه ميکوشند. که دشمنان تان 

بيائيد تا به پيش خدای خود عرض کنيم، ای خدا! تو ديده بودی آن 

اسالم را که در اوج ترقی و تعالی عروج داشت و لوای زيبای 

اسالميت را بر دوش همت خود بر روی عالم بر افراشت و دشمنان 

می انداخت، از برکت  خود را از هيبت وسطوت اسالمی در لرزه 

روحانيت حضرت رسول مقبولت مجدداً باز آن اتحاد و اتفاق، فعاليت 

و شجاعت، هيبت و سطوت را نصيب اين باز ماندگان بيچاره 

اسالمی عطا و مرحمت و کرامت فرما، مخصوص قوم افغان را در 

 الدنیا حسنة دين و دنيا ُسرخرو و کامياب گردان 
ن
ـ اللهمه ربنا اتنا ف

 االخرة حسنة االیه.  و 
ن
 ف

 

 ارشادات اعلیحصرت در خطبه ثانی:

ً برای قوم افغان ترقيهای را  اِله العالمينا! برای عالم اسالم خصوصا

که تو ميدانی نصيب بگردانی. بحضوربرادران خود عرض ميکنم 

که بيدار شويد اگر چه الحمد هلل اين جوش و خروش را که در بين 

 وار ميشوم که بيدار خواهند بود.  عالم اسالم ميبينم، اميد

خدايا به دربار تو اميدواريم که کسی از بارگاهت بی نياز باز نگشته، 

کسيکه بی نصيب از حضورت گرديده شيطان است، ما را در آخرت 

پيش خودت و آنحضرت سرخ رو و با عزت بداری، دعا ميکنيم که 

، مسلمانان برادر های تُرکی و دولت ايران، ترکستانيها، هنديها

چينائی و عموم ملت اسالميه را که در هر نقطه دنيا باشند، در دين و 
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دنيا با عزت و با شرف و نيکنام بداری. الهی بحرمت حضرت 

رسولت عالم اسالم را ازين حال فالکت و پريشانی بکشی ]بيرون 

کنيد[، علی الخصوص قوم افغان را و من عاجز را که خدمتگار دين 

رسلين ميباشم توفيق خدمت عطا کنی، تا در راه اسالم مبين سيد الم

يک خدمت شايان تقدير ابراز نمائيم و عسکر افغانستان را هميشه 

مظفر و کامياب داشته باشی و سرش را پيش دشمن خم نگردانی و 

هميشه نوک برچه  شانرا بنوک چشم دشمنان الله سان بداری. بارک 

مجموعه بيانات شاه امان هللا داکترکاظم، «) هللا لنا و لکم الخ.

 (٢٠١۸اگست  ١۸غازی)قسمت دوم(،افغان جرمن آنالين، 

 

 نتیجه:

منظور ازبازتاب اين خطبه پرمحتوا و پرجاذبۀ اعليحضرت  شاه 

امان هللا غازی اين است تا نشان داده باشيم که  غازی امان هللا  يک 

ورود داشت شاه با تمام معنا مسلمان و در اصول وفروع دين اسالم  

و در باره اسالم وپيام عدالت شعارآن و از امر بالمعروف ونهی از 

منکر و هدايات واحکام قرآن کامالً آگاه بود. وپيوسته مردم را در 

پرتو ارشادات اسالم به اتحاد واتفاق وتحصيل علم ودانش رهنمونی 

 ميکرد.

ت شاه امان هللا که شخصی پرمطالعه وبا دانش بود، بسيارناراح 

ازاين بود که چرا در ميان ملل اسالمی ،اينقدر بی اتفاقی رايج است 

وهللا جگرم کباب گرديده سينه خود را چاک کرده ميگويم » وميگفت:

از برای خدا ای عالم اسالم چه شد شما را که بخواب غفلت غنوده و 

چه پيش آمد شما را که به کنج کسالت خموده ايد، آن عالم اسالم چه 

از برای خدا و « »يشه دشمن خود را مغلوب ميساخت؟شد که هم

رسول خدا! دست اتفاق و اتحاد را با يکديگر بدهيد که دشمنان تان 

 «در پی انهدام و خرابی شما هميشه جاهدانه ميکوشند.
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شاه درتمام سخنرانی های خود واز جمله درخطبه های نماز جمعه   

ناسی را بسته به از اهميت علم ومنزلت عالم ميگفت وشرط خدا ش

علم  ودانش انسانها ميدانست وميفرمود: )که بی علم نتوان خدا را 

شناخت!( وعالوه ميکند:" امروز که ما شما علماء و فضال را بنظر 

ً از برکت علم است.  علم است که  عزت و احترام مينگريم، تماما

و خداوند را بما می شناساند. علم است که ما را موفق بحافظت اسالم 

شريعت، وطن و مملکت ميسازد. علم است که نه تنها عزت و 

حرمت اسالمی ما را ادامه بلکه ما را برای  مدافعه دشمنان و 

 تعرض بر اعدای ]دشمنان[ مان مقتدر ميدارد." 

هدف شاه از تمجيد وتائيدعلم واهميت آن ، تشويق مردم به فراگرفتن 

وم درمکتب است. علم وسواد وفرستادن اطفال شان برای کسب عل

چون بدون علم نميتوان گامی در راه ترقی وتعالی کشور برداشت 

 ودرميان ملل جای مناسبی داشت. 

از برای خدا چرا اوالد های خود را در مکاتب » شاه فرياد ميکشيد:

داخل نميکنيد و در مقابل اينهمه زحمات و دلسوزی حکومت خويش، 

و زندگانی آينده پسران  شما چرا تنبلی و کاهلی نموده بر حيات

خويش حسرت نميخوريد و دلسوزی نميکنيد که بی علم، جاهل و بی 

کمال ميمانند. )وهللا( اگر شما بمکاتب نرفتيد، خود را بدست خود 

 خراب مينمائيد." 

کسانی که مايل باشند بدانند که شاه امان هللا چقدردردين اسالم فهم و 

توانا وماهر و در بيان مقاصد  دانش داشت و در سخنرانی  تا چه حد

خود چقدر غاور و مسلط بود و چقدر به اعتالی افغانستان عشق 

داشت، می بايد يک بار سخنان او را در ختم مجلس لويه جرگه به 

ارتباط شورش منگل که هنوز شورش برهبری مالی لنگ ادامه 

داشت، ) در بخش سيزدهم مجموعه ارشادات و بيانات شاه در لويه 

بخوانند. همچنان سخنان شاه درعدم پذيرفتن القاب امير (١٣٠٣ه جرگ
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المومنين وسيف الملک والدين و ټولواک وغيره يکی از بهترين بخش 

های اين مجموعه در بخش چهاردهم است که انسان را سخت تحت 

 تاثير خود قرار ميدهد.

اميد است روزی فرا رسد که برای شناخت افکار وايده های  

نه  شاه امان هللا غازی، بخش های از مجموعه ارشادات ترقيخواها

امان هللا غازی در برنامه های درسی مکاتب گجانيده شوند  و درس 

های وطن دوستی ومعارف پروری وخدمت گزاری از روی آن تهيه 

وبه شاگردان تدريس گردد  باشد که بدينوسيله حقی را که آن شاه 

ودشمنان استقالل سالهای زيادی آزاديخواه برگردن ملت افغان دارد، 

نام او را از کتابهای درسی مکاتب محو ساخته بودند، دوباره احياء 

گردد ونسل های جوان  اين فرزند اصيل وطن وقهرمان واقعی وملی 

 خود را بنحو شايسته آن بشناسند.

 ١٠/٢٠١۸/ ٢پايان 
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 مقاله دهم

 

 تالش شاه امان هللا برای تحصیل زنان

 و مخالفت روحانیون با تحصیل زنان

 
 حین  سفراروپا1927شاه امان هللا وملکه ثریا در 

 

را لويه جرگه  شاهدر بحبوحۀ شورش خوست،١٣٠٣درسال 

روز جلسات لويه جرگه تحت  ٩تدويرکرد ومدت کابل  پغماندر

  .اشتوام درياست شاه امان هللا د

سوال  بر هريک از مسائل مطروحه ده ها هجلسدر طول هر

مختلف مرتبط وغير مرتبط به موضوع مطرح ميشد و شاه مجبور 

بود به هريکی از سوالها پاسخ منطقی بگويد. وقتی ديده ميشود که 

يسواد کم بايک سوال بی منطق يک مالی  شاه  اظهارات  منطقی

شده از سوی حضرات مجددی با صفر ضرب ميشود و  گماشته و
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وارد بحث شود ومثالهای ديگری شاه مجبور ميگردد از راه ديگری 

برابر باشد بياورد تا به قناعت لويه جرګه هاکه با فهم و شعور مال 

پای شريعت  اما روحانيت متنفذ لجاجت بخرج ميدهد و پرداخته باشد،

افغانستان يک چنين شاه آگاه و ميتوانم بگويم که ميان ميکشد. برا در 

بردبار و دموکرات را تيز هوش و خردمند و سخنور ماهر وتوانا و 

در تاريخ دولت داری خود، بخود نديده است. افسوس و صد افسوس 

بيسواد وعنعنه پرست وگوش بگفتار مال و پير،  که ملت عقب مانده و

 شاه عاجز بوده است. آن از درک عظمت

يک مثال ازاين لجاجت روحانيت ، مخالفت با تعليم وتحصيل 

فذ بخصوص مجدديها با تعليم دختران در مکتب است. روحانيت متن

دختران درمکتب مخالفت ميکند و حجاب زنان را يک فرض تلقی 

 ميسازند. یکرده شاه را مکلف به پيروی از احکام شرع

با تعليم ضديت روحانيون ازپوپلزائی، زير عنوان تعليم نسوان،

سادات و مشائخ  علمأ،»کرده مينويسد: يادتب وتحصيل زنان درمک

ند: چون ذات شاهانه مکتب مستورات مقرر کرده اند، جرگه گفت هيلو

 ليو تحص ميتعل ديبا فيبه فقه شر یمفت اتيقرار مسائل مسلمه و روا

 ميخود از اقارب محارم شان باشد تا از ان تعل ینسوان در خانها

 ديما ملت اسالم است محروم نمانند، و ام یکه فرض منصب ینيد

حجاب و  ۀتب ها نشود تا مسئلنسوان در مک تيجمع ميکه تعل شوديم

خوبتر و بهتر  ینسوان اسالم یفرض ضرور است برا کيستر که 

 (١۴۴ص  ٢ُ بخشسلطنت امان هللا شاه،پوپلزائی،)«حاصل شود. 

 ۀضيعر یو متانت در پاسخ به محتوا یاه با خون سردش

دختران در توافق با  ميتعل ازيبه استدالل پرداخت و از نروحانيون 

 يیگفت. امان هللا خان آنها را دعوت به تعقل و خرد گرا خناسالم س

مکتب  نيو مکتب دختران کرد و خطاب به مخالف ميدر مورد تعل

ما و شما از عقل کار  ديبا جرگه گفت: بازهم هيدختران در لو



 91 مقاله در بارۀ شاه امان هللا واستقالل20

 یعالم جهالت و نادان کيدرما  يۀاناث ۀکه طبق مي. روا دار نشوميريبگ

 ستيضروربيش ازحد  هياناث ۀطبق ميکنند، تعل یزندگان یگيو فروما

کل  یعل ضةیطلب العلم فر فیشر ثیحد ما و شما بمخالفت ديو نبا

زنان ما  ديو با ميکه ما افغان ميبگوئ ديو نبا ميبرآئ مسلم و مسلمة

 عالم کيبوده و در خبريازراه خدا و رسول و مبدأ و معاد خود ب

 باشند. یجهالت و نادان

حال اطفال خود که تقريباً تا بعمر هشت سالگی در اطراف ه ب بايدما 

و جوانب مادر و خواهرو خاله و عمه و ديگر اقارب اناثيه خود 

م کنيم ومحض جهت تعليم زندگانی اوليه خود شانرا بسر ميبرند، ترح

و تربيه آن اطفال درين مکتب نخستين که مکتب آغوش مادر گفته 

ميشود، آنها را از مسايل ضروريه مطلع کرده اطفال خود را ازين 

فيض عموم محروم نداريم. باالی ما و شما الزم است که طبقه نسوان 

خود را عالم و دانسته و مطلع از فرائض و واجبات و سنن و 

وبات و ديگرضروريات بنمائيم. تا والده ما و شما در همان مند

گفته است و  (صغارت که تعليم آنرا پيغمبر ما )کالنقش فی الحجرٹ

با شیر اندرون شده با جان بدر اهل سلف همين تعليم را ميگويند :"

"، از اخالق وعادات و اطوار خوب مستفيض و با آداب و شود

ارشادات اعليحضرت  داکترکاظم،) وند.صفات خجسته، متجلی ]آراسته[ ش

 آرشيف مقاالت نويسنده(–، بخش يازدهم ١٣٠٣شاه امان هللا در لويه جرگه 

خواستند که مکتب  یعلمأ افغانستان نم چونپوپلزائی،بقول 

ش  ١٣٠٣سال  ۀجرگ هي، در لوبروی دختران باز باشدمستورات 

ً به  د که از ان دنکر شنهاديپ یامان هللا شاه غاز حضرتيعلارسما

از عوامل مهم بروز اغتشاش سال  یکيشود . و چون منصرف 

 ، ل ميداد تشکيمکتب مستورات  سيموضوع تأس نيش را هم ١٣٠٣

ه نمود یدر برابر شان نطق مفصل یامان هللا شاه غاز حضرتياعل

 :گفت
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ما و شما از عقل و فکر وطرز عمل عموم  ديمورد با ني"در

 يۀاناث ۀکه طبق ميروا دار نشو نيبر دي، و مز ميريعالم اسالم کار بگ

از  هياناث ۀطبق ميکنند . تعل یزندگان یعالم جهالت و نادان کيما در 

]طلب  فيشر ثيشما بمخالفت حد دياست و نبا یضرور]بيش[حد

 ميکه افغان ميبگوئ ديو نبا مي[ برآئلمةکل مسلم و مس یعل ضةيالعلم فر

بوده در  خبريرسول و مبدأ و معاد خود بزنان ما از راه خدا و  ديبا

ما برحال آن اطفال خود که  یستيباشند . با یعالم جهالت و نادان کي

ً يتقر در اطراف و جوانب مادر و خواهر و  یتابعمر هشت سالگ با

خودشان را  يۀاول ۀديمف یگانخود زند يۀاقارب اناث گريخاله وعمه د

آن اطفال  تيو ترب ميو محض جهته تعل ميبرند ترحم کن یبسر م

آنها را از  شوديکه مکتب ] آغوش مادر [ گفته م نيمکتب نخست نيدر

 یعموم  ضيف نيمطلع کرده اطفال خود را از هيمسائل ضرور

نسوان خود را  ۀما و شما الزم است که طبق یباال .ميمحروم ندار

اوالد  تا.ميو دانسته و مطلع از فرائض و واجبات و سنن بنمائ لمهعا

ما  غمبريآنرا حضرت پ ميو شما در همان صغارت سن که تعل ما

 الحجر[ فرموده است. ی]کالنقش ف

 بيکه قر یانيصب ميباش یامر نبوده و نم نيطرفدار ا یگاه من

چنانکه دختران خردسال  رند،يبگ ميبمراهق باشند در مکتب آمده تعل

که کامالً محفوظ و  یباهمه گونه مراعات ستر و پرده در مکتب

. اکنون  رنديبگ مينسوان اند آمده تعل زيمستوراست و معلمات انها ن

مستحسن  ميتعل یبرا زين اتيخروج صب که ديگوئيکه شما علمأ م

تان با شما محض مراعات شرع  ۀمفکور نيبالفعل مادر  ستين

 نيعلمأ عالم اسالم در گريکنم که د یاما گمان نم ميمتفق فيشر

 ۀاز بالد معظم کيکه در هر رايز ،با شما متفق باشند  هينظر

 موجود است ". هيواحده مکاتب اناث ريبتعداد غ هياسالم
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محمد  ضيف یامان هللا شاه غاز حضرتياعل اناتياز ختم ب پس

 ديبتائ زيمعارف ن ريمعارف و محمد اکرم خان مد ريخان وز

 هيمقاالت مشروح خودشان را در لو یغاز حضرتياعل اتشيفرما

 یآن مسائل ديوقت علمأ گمان کردند که شا نيدر دند.جرگه قرائت نمو

مطرح بحث و مذاکره قرار  دوباره م،يکرده ا صلهيرا که قبالً ف

 و از هر گوشه و کنار مباحث آغاز شد. رد،يگيم

را قطع و  نيو مدافع نيکالم متعرض  یغاز حضرتياعل

شده  صلهيمبحث چنانکه مذکور شد  ف نيخطاب کرد که: ا نيبحاضر

را در خانه  اتيصب ميحضرات تعل نيهم ۀم بالفعل برطبق مفکورخود

واقع شده  یشما غلط فهم اني. و در م کنميشان امر و اراده م یها

معصوم و  اتيصب ینيخانه نش یمعظم که دعو حضرات. ديبحث نکن

کنند و ماسمعاً وطاعتاً محض احترام  یخرد سال ما را م یطفل ها

برند او را  یموضوع از ان نام م نيمادر یکه برا فياحکام شر

گان  زهيو قشالق ها برنسوان نوجوان و دوش ی. در قرميکن یقبول م

 زيافغانستان ن ۀعموم سکن و نينش هيباد ۀو افاغن یزنان کوچ گريو د

 یو الزم یووعظ و نصائح الزمه ستر وحجاب را حتم هيغيتبل ۀبقو

انستان آن ستر و در سرتاسر افغ ندهيآ ۀجرگ هيلو قرار بدهند و تا

زنان مسلمانان مقرر داشته است  یپاک برا عتيرا که شر یحجاب

باب از حکومت اجازه و  ني. اگر درانديو حکم فرما نما یجار

 ندهيآ ۀجرگ هيشود. فاما اگر تا بموعد لو ینم غيبخواهند در التيسهت

زنان که هر  نياز یاحد ايعموم رائج نشد و  نيحجاب و ستر در ب

شد، بار  دهيد خورنديحجابانه بنظر م یدها نفر آنها بروزه بص

 بگردن شما حضرات معظم است. یآن بهمراه ناغگ تيمسئول

 (١۴۵-١۴۴ص  ٢ُ بخشسلطنت امان هللا شاه،پوپلزائی،)
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 مجبور شدشاه امان هللا  ات فوق توضيحبا وجود استدالل و

ً مکتب مستورات را  چونکه شورش خوست هنوز  دنک ليتعطموقتا

 .خاموش نشده بود

جداً که روحانيون وعلمای دينی نشان ميدهد مطالب فوق  

مخالف تعليم وتحصيل زنان ودختران درمکاتب دولتی کشور بوده 

مشکالت شاه امان هللا را با روحانيون ميزان ميتوان و .اند

وبخصوص حضرات مجددی در مورد تعليم وتحصيل نسوان در 

 مکاتب  حدس  زد. 

پس از به هرحال يکی ازاقدامات مهم وتاريخی شاه امان هللا 

تأمین عدالت بین  به تعلیم دختران وتوجه  ،ورش خوستش یسرکوب

ویگ بود. کشورمکاتب والیات  تعليمی نظارت از امورو زن و مرد

   مستورات بروی دختران کشوربازگردید. مکتبدروازه باردیگر 

ت شوربازار احضرانگليس وهمکاری شورش مالی لنگ به تحريک 

م تعليمی دختران در سمت جنوب خسارات جبران ناپديری در نظا

 وارد نمود. 

تا   یدر سخنران باشند بدانند که شاه امان هللا ليکه ما یکسان

مقاصد خود چقدر غاور و مسلط بود و  انيچه حد توانا وماهر و در ب

افغانستان عشق  یاعتالتعليم وتحصيل زنان عالقمند وبه چقدر به 

جرگه به  هيا در ختم مجلس لوبار سخنان او ر کي ديبا یداشت، م

لنگ ادامه  یمال یکه هنوز شورش برهبر لارتباط شورش منگ

شاه در  اناتيمجموعه ارشادات و ب زدهمي) در بخش سبخوانند. داشت

  (١٣٠٣جرگه  هيلو

 انیپا

 

 

 



 95 مقاله در بارۀ شاه امان هللا واستقالل20

 

 

 مقاله یازدهم

 

 معاصرکشور خیدرتار امان هللا شاه   یاسینقش س
 

 یخيتار زمياليطرفداران ماتر انيدرم ،سابق یاتحادشورودوران  در

که نقش  یشيگرا یکي د،يبظهور رس یسينو خيدر تار شيدوگرا

 دانست،يومقدم برنقش توده ها م تيپراهم خيرادر تار تيشخص

 تيمقدم وپراهم یخيوتحوالت تار خينقش توده ها را در تار یگريود

 .دانستنديم

 یروي)نويتکه توده ها لکومو کردندينقش توده ها استدالل م روانيپ

 تهايتکامل بشر اند و اگر توده ها نباشند ،شخص خي( تارۀمحرک

. توانديکرده نم یکار چيخود ه یبه تنهائ یمذهب اي یاسيورهبران س

اندازند  یبزرگ را براه م یتوده ها اند که جنبش ها نيفقط ا

ستم  وغيريوانسان را از ز کننديم سرنگونرا  یاستبداد یوقدرتها

 .دهنديم واستبداد نجات

 یها تيمعتقد بودند که، نقش شخص خيدرتار تينقش شخص روانيپ 

در حرکت  یومذهب یمل یورهبران نهضت ها یاسيس ،یخيتار

گذار از مراحل محتلف  یبخصوص در چگونگ خ،يتار یضرور

 یآنها با استعداد سازمانده راياست، ز تياهمپر اريتکامل، بس

 خيتار رحوادثيس تواننديم شيخو یوقدرت رهبر یفرمانده یوتوانائ

سبب نجات  لهينوسينادرست ، قراربدهند و بد اي ردرستيرا در مس

آن جامعه را به کج راهه  نکهيا ايبشوند و نيمرحله مع کيجامعه در 

 آن گردند. یکرده ، سبب زوال ونابود یرهنمون
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ی سياسی  ورهبران احزاب چپی ها تيشخصدر قرن بيستم برخی 

چارچوب  ینظام یکودتا اي یبا انقالبات اجتماعکه وناسيوناليستی 

را  ینيخود شکسته ونظام نو یکشورها کهنه را در یها ميرژ یها

کرده بودند، خود را محور همه تحوالت خوب در  ادهيدرجامعه پ

درخدمت  یهمگ زين یدولت یو رسانه ها نمودنديکشور تصورم

ند رداشتقرا ديجد یرهبر یگزار جوار یبزرگنمائ یبرا غاتيتبل

 یها یوشنونده وخواننده خودرا مجبور به قبول اوصاف وگزافه گوئ

 وستهيپ ديجد یاز رهبر ميوتکر ديدرتمج یکه مطبوعات رسم ديديم

شان  یرفتند وجا انيرهبران از م نيا نکهينمودند.اما هم یتکرار م

ها کار آنها انتقاد  وهيش د،بريپرگرد گريد یاسيس یتوسط رقبا

 خ،يدرتار تيبودکه درمبحث  نقش شخص نجاياگرفت واز ورتص

 یاسيس یلوژانيزدرترمي( نی)تابو ساز «تيشخص شيک» اصطالح 

 دارد. یمنف يیافزوده شد، که بارمعنا

[ اغلب در یاسيس یها تيشخص ی]تابوساز تيشخص شيک اصطالح

 )دراتحاد نيواستال نيلن :لياز قب یستيفاش اي یمورد رهبران کمونست

( و ني)درچ (، مائوايتالي)درا ینيوليدرآلمان( وموس(، هتلر)یشورو

ستان(، بکار برده )درافغانی( وتره کیشمال یاي)درکورگلسونيا ميک

  .شده است

 سياسی وبزرگ  یتهايشخص ش،يکشورخو خيما درتار خوشبختانه

نقش   بسياری از آنهاکه  ميداشته اومذهبی  فروان  یفرهنگ ،یاجتماع

انجام داده  ستهيشا اريبصورت بس یزمان نيمقطع مع کيخود را در

ما نه تنها آموزنده  یآنها برا یازکارنامه ها کرد ادي و ورفته اند

  متاسفانه یولهست. زهميوسودمند است، بلکه افتخار برانگ

بقدرت  افغانستان در  احمايت بيگانه که بسياسی اي یتهايشخص

عوض  در نند وک یرهنمون ینتواسته اند جامعه را بدرست، اندرسيده 

را  نهياند وزم دهيافر  وفاجعه  اند دهيحفظ قدرت برسرملت کوب یبرا



 97 مقاله در بارۀ شاه امان هللا واستقالل20

که پس  یتهايشخصهمه فراهم کرده اند.  گانهيب یتجاوز قدرتها یبرا

درافغانستان قدرت را بدست گرفته اند وابسته به   خاناز داود

مردم  یبرا یت ماندگارابوده و نتوانسته اند خدم یخارج یقدرتها

.اگرچه درزمان اشرف غنی چند بندآب که کار آنها انجام دهند خود

 در زمان داودخان آغاز يافته بود،اکمال وافتتاح گرديد.
 

 یمهمهای سرگذشت مردان بزرگ وطن، درس  ۀومطالع یبازشناس

مرز  نیوبالنده وحق شناس ا ندهیا ینسل ها یکشور برا خیاز تار

 وبوم خواهد بود.

 یوقهرمانان واقع خيما ، مردان تار ندهيحال وآ ینسل ها بگذار

از وطن  شيخو یبشناسند و در زندگ یکشور شان را به درست

و  رنديآنان الهام بگ یمرديوپا یدل کيو صداقت وشجاعت  و یپرست

را  شيرخويوبا تدب ريدل اکانين زيسترگ و افتخار برانگ یکارنامه ها

 ش،يخو تيشخص دنيقرار بدهند و با تکامل بخش یسرمشق زندگ

 ترگام بردارند. یمدارج عال یبسو

کشورکه در مبارزه  یخيوتار ینامدار مل تيده ها شخص انيازم

 کارکردهيدرافغانستان کاروپ یدولت مل ليوتشک  گانهيبرضد سلطه ب

 انيبخاطر طرد سلطه صفو کههوتکی خان  سيروياز م توانياند م

 د،يقندهارگرد در یدولت هوتک ليمبارزه نمودوموفق به تشک رانيا

 ،١٧٤٧در  غانستانس دولت معاصرافبخاطرتاسي،درانیاحمدشاه از

پس از يک ماه در رهبری کابل که  اميق خان،قهرمان ريراکيوزاز

قيام اسنادی از مکناتن بدست آوردکه ميخواست رهبران قيام را يکی 

عليه ديگری استعمال کند وبرسلطه  خود برافغانستان ادامه دهد، در 

ه علنی مکناتن را درحضور يک تولی محافظ او از ميان يک جلس

وادار به خروج فوری از را  سهايانگلبرداشت وسپس قشون 

 یکوهستان خانيرمسجديماز (.١۸٤٢جنوری ١٣-6افغانستان نمود)
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 بيناازپروان،  یدرخواجه خضر ١۸٤٠در یسيضدانگل اميآغازگرق

شاه دوران  یمحمدزائخان  زماننايب محمد ،یهللا خان لوگر نيام

درجنگ اول  یومحمدشاه غلجائقيام کابل، عبدهللا خان اچکزائی 

 ،یخان کوهدامن ربچهي،میاني،عبدالقادرخان اوپ سيافغان وانگل

 در ونديفاتح جنگ م وخانيو سردار محمدا یخان وردک محمدجان

م وکه درجنک س یشاه امان هللا خان ،کس وس،يدوم افغان وانگل جنگ

استعمار چنگ از ستقالل کامل سياسی افغانستان را ا سيافغان وانگل

در صف ملل آزاد  یائيکشورآس نياول بحيث بدست آورد و سيانگل

 ، با افتخارنام برد.شد ستادهيجهان ا

حقوق  یتساو یبراشاه امان هللا اولين شاهی درافغانستان بود که 

 کشورعمالً دست بکار نيحقوق احاد افراد ا یزنان با مردان وتساو

برنامه ها، تاج وتخت خود را از دست  نيکردن ا یشد و برسرعمل

 داد.

بار  نينخست یدرافغانستان بود که  برا یشاه گانهيشاه امان هللا ،  

آن وضع   یحقوق یمبان نيتر یرا با عال یدرافغانستان  قانون اساس

 آن عمالً گام نهاد. قينمود و در راه تطب بيوتصو

 ۀدرافغانستان بود که در طول دور یشاه نيامان هللا، نخست شاه

خود را به زندان  نيطلبان و منتقد یاز آزاد یفرد چيزعامتش ، ه

 خواهان را نگرفت. یاز آزاد ینسپرد و جان کس

در پغمان؛ ١٩٢۸ ۀجرگ يۀاست که در لو یشاه گانهيامان هللا، شاه

 از روی خانم خود ملکه ثريازن افغان را با برداشتن چادر یآزاد

دولت خود  یاصالح یبر گام ها گريد یگام انقالب کيعالم نمود وا

 نبيوخواهرشاه  ز ايجرگه ملکه ثر هيبه جلو گذاشت ودرهمان لو

 برهنه در جرگه ظاهرشدند. یجان با رو
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را از اصالحات درافغانستان بود که  یشاه نيامان هللا، نخست شاه

نان راتبه و و ینسب ازاتيآغاز کرد ومعاش وامت یخانواده سلطنت

 پخته ازمطبخ ارگ را به آنان منع کرد.

 انيگارد به م یشاه افغانستان بود که بدون باد نيامان هللا، اول شاه

وخود را از غم ودرد مردم با  شديو با مردم ملحق م رفتيملت م

 .ديکوشيغم ودرد م نيالوسع در رفع ا یو حت ساختيخبرم

ن بود که هرگز با انگليس ، نخستين شاهی در افغانستا هللاشاه امان 

هرگاه مانند پدرخود بخاطر بقای خود برتخت سلطنت کنار نيامد و 

با انگليس کنار مى آمد و از دستورات انگليس در امور مملکت 

دارى پيروى ميکرد، شايد تا زنده بود ، پادشاه افغانستان باقى ميماند 

که عاشق  وهيچکس ديگرى براى جانشينى او  قد علم نميکرد. اما او

استقالل و سربلندى ميهن و آزادى مردم وطنش بود، اين پادشاهى و 

 تاج و تخت را در قدم آزادى مردم و استقالل کشورش گذاشت . 

 گی ازدينوقتی به نمااولين شاهی درافغانستان بودکه شاه امان هللا 

را که ساليان ای جامعه  خواست به قدرت رسيد ، ه خواهانمشروط

لت فقدان استقالل کامل سياسی ونبودقوانين ونهادهای متمادی به ع

ی عدالتی های اجتماعی قضائی وحقوقی به انواع بدبختيها وب

برای چار بود، از ورطۀ فالکت وبدبختی نجات بدهد وواقتصادی د

 رسيدنيک دولت ملی وقانونی  ايجاد نمايد. برای  تحقق اين امر

ياسی از استعمار چنين هدفی او پس از  کسب استقالل کامل س

انگليس دست به ابتکار تدوين يک سلسله   قوانين و نظامنامه ها  در 

اقتصادی و حقوقی زد که  عرصه های مختلف شئون اجتماعی و

نظامنامه اساسی دولت عليه »نخستين آن تصويب قانون اساسی 

دراين قانون اساسی با عالی ترين مبادی حقوقی بود.« افغانستان

رگرفته وتمام اتباع افغانستان اعم از مسلمان وغير بردگی منع قرا



 1۰۰ مقاله در بارۀ شاه امان هللا واستقالل20

مسلمان وزن ومرد از حقوق مساوی در برابر قانون برخوردار شدند 

 وتعليم وتحصيل برای زن ومرد مجانی واجباری گرديد.

: اصول برابرى و آزادى ی )قانون اساسی( در فصل حقوق عموم

و پيشه و شخصى و لغو اسارت و بردگى ، آزادى مطبوعات و شغل 

تدريس و حق ملکيت شخصى و مصئونيت مسکن و منع مصادره 

دارائى و لغو بيگار و شکنجه و مجازات غيرقانونى و غيره نکات 

( ٢٤، ٢٢، ١٠و  ٩برجسته و اساسى بازتاب يافته بود. ) مواد: 

تمام اتباع » افزون برين مزايا، در ماده شانزدهم درج شده بودکه: 

ت و قوانين دولت از حقوق و وجايب مساوى افغانستان برطبق شريع

در افغانستان » قانون اساسى حکم ميکرد:  ١١ماده « .برخوردارند

بنابر حکم اين ماده، « اصول اسارت و بردگى بالکل موقوف است.

درحدود هفتصد تن غالم و کنيز هزاره در شهرکابل از منازل 

ه در عمل تطبيق اربابان خود برآمدند. روح اين موادقانونى آن بود ک

چنانکه مراسم  .ميشدو از لوث کذب و ريا وفريبکارى مبرا بود

مذهبى و تکيه گاه هاى پيروان مذهب اماميه عمالً آزاد شد. در 

مجالس مشوره واليات قندهار و غزنى و جالل آباد و انجمن معارف 

کابل ، يک يک نفر نمايندگان انتخابى هندوهاى افغانستان شامل و در 

اداره سهيم گرديدندو قيد رنگ زرد از دستار ومعجر هندوها امور 

شاه امان  ١٩٢٠ش =١٢٩٩با باقيات پول جزيه )طبق فرمان حمل 

خان( مرفوع گرديد. و اوالد هندو در مدارس ملکى و نظامى هللا

)ليسه هاى حبيبه و حربيه ( و افسرى اردو قبول شد و ديگر تبعيض 

و قبيله وجود نداشت ، معاش  و تفريق از نظر نژاد و زبان و مذهب

مستمرى و نسبى عشيره محمد زائى و خوانين و امتيازات روحانيون 

  ( 793غبار ، ص  ).لغو گرديد و ملت در حقوق با هم مساوى شد

روابط باکشورهای خارجی، ومبارزه  عليه فساد و قطع معاشات 

مستمری به سران قبايل، روحانيون وسرداران ودرباريان واعضای 
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اميل شاهی قانوناً منع شد. معاش تقاعد برای مامورين تعيين وپرچم ف

شمول  نظام عسکری از هشت نفری به نظام همه ملی مشخص گرديد.

تغيير کرد و مدت خدمت عسکری از دو سال به سه سال بلند برده 

پروگرام تعليمی ومعاشات اردوتزئيد گرديد. آگاهی نظامی به  شد.

نظام احتساب از ميان برداشته شد.برای  کمک ترکها افزايش يافت.

مکتبی تاسيس ونصاب  درسی شان وضع گرديد.  فعاليت ها مال

مالهای تحصيل کرده در مدرسه ديوبند هند به صفت رهبران مذهبی  

منع گرديد. جهت تربيت قضات مکتب حقوق تاسيس گرديد. سيستم 

  (206آتش درافغانستان، ص )پيری ومريدی در اردو ممنوع شد.

بدستيارى فقهاى  ،نخستين شاهی درافغانستان بودکه هللاشاه امان 

تمسک القضات »مولوى عبدالواسع قندهارى کتاب چون متجدد 

اختيارات وسيع قاضى را را تصنيف کرد وبدين وسيله « امانيه

يعنى تمسک القضات  .مبدل نمود« تقدير»را به « تعزير»محدود و 

ائى در آوردکه مجازات هر را به شکل قانون مستقل و مدون جز

پس قاضى نمى توانست  .جرمى در مواد آن تصريح و معين شده بود

مجازات يک جرم را کم يا زياد نمايد و اين در افغانستان يک تغيير 

اساسى فقهى بود که بعمل آمد و صنف قضات را براى هميشه از 

 دولت و تحوالت جديد متنفر و بيزار ساخت ) وشايد يکى از داليل

پيوستن قاضى القضات عبدالرحمن پغمانى با حضرات مجددى براى 

سقوط دادن دولت امانى، همين محدود ساختن صالحيت هاى قضات 

 در محاکم بوده باشد(. 

محاکم طبق احکام قانون اساسى از مداخله ديگران آزاد و محاکمه 

و حقوق العبد هللا متهمين نيز علنى گرديد. بعالوه دولت قضيه حقوق 

از هم جدا شناخت و يک قضيه را که قاضى مثالً از نظر را 

صالحيت خود تبرئه مينمود، دولت از طرف خود توسط دواير 
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پوليسى و مجالس مشوره واليتى تعقيب و مجرم را مجازات مى 

 نمود. 

در نه واحد ادارى کشور)پنج واليت و چهارحکومت اعلى( مامورين 

يت بودند: نايب الحکومه ، ذيل به عالوه مجالس مشوره مشغول فعال

مستوفى ، قاضى مرافعه ، قاضى ابتدائيه ، قوماندان کوتوالى ،مدير 

گمرک ، مدير نفوس ، مدير صحيحه ، مدير معارف ، مدير پوسته ، 

مدير تحريرات واليت ، مدير خارجه ، خزانه دار، در پهلوى اينها 

يه قوماندان نظامى ، دفترى نظام و در خارج هردو رئيس بلد

و اما درمجلس مشوره واليتى فقط آن مامورين دولتى  .قرارداشت

اعضاى طبيعى شمرده ميشدند که انتصابشان طبق فرمان شاه به 

چون : نايب الحکومه، يا حاکم اعلى، مستوفى يا سر  .عمل مى آمد

رشته داراعلى ،قوماندان کوتوالى، قاضى مرافعه، مدير گمرکات، 

در اداره واليات کشور،  .ت واليت بودمنشى مجلس هم مدير تحريرا

ّ اساسات ذيل مدنظر دولت بود: توسعه صالحيت، تفريق  قانونا

وظايف و تعيين مسئوليت. دولت در سلسله ريفورمهاى خود ،در 

نفر شاگرد را براى تحصيل  6٥امور نظامى قوه هوائى را تشکيل و 

همچنين يک  در اين رشته به روسيه وفرانسه و ايتاليا اعزام نمود. و

براى تحصيل شقوق نظامى در کشور شوروى و ترکيه را عده ديگر

فرستاد و در داخل کشور تعليم گاه هاى مختلفه مسلکى تاسيس نمود. 

و تعليم سواد آموزى را در بين سربازان در دوره خدمت معمول 

فابريکه حربى کابل تقويه شد و مهمات جنگى منجمله توپ هاى  .کرد

ر هاى زره پوش از خارج وارد گرديد. ترميم راه ها دافع هواو موت

 و تمديد شوارع جديد )در سالنگ و پکتياو غيره ( عملى گرديد. 

در کابل و پغمان و مقر و جالل آباد هوتل هايى ساخته شد. دستگاه 

هاى سيمدار و بيسم تلگراف و تلفن تاسيس گرديدو قسمتى ازپوسته 

روى ( و موترى )بين کابل و اتحادشو -رسانى هوائى )بين کابل 
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هند( به وجود آمد. در کابل دستگاه راديو بکار گرفته شد و شهر با 

از نظر  .برق تنوير گرديد و شهر جديد) داراالمان( اساس گذاشته شد

و  .صحى در کابل و واليات شفاخانه هاى ملکى و نظامى داير گرديد

وريم به وجود در مرکز شفاخانه مستورات و در بيکتوت پغمان سنات

آمدو ماشين هاى اکسريز در کابل وارد و تاسيس دارالمجانين و 

و در بيشتر اين  اصالحات  متخصصين .داراليتام آغاز گرديد

ً ترکها و جرمنى ها و فرانسويها سهم   ).داشتندخارجى مخصوصا
  ( 796، ص 1غبار،ج

غبار مى افزايد که : شخص 

شاه که در رأس همه قوه هاى 

شکل فعالى قرار داشت دولتى ب

صميمانه کار ميکرد. او لباس 

يخن بسته از پارچه هاى وطن 

به تجمل و عياشى  .مى پوشيد 

و روزها تا نيمه  .نمى پرداخت

شب کار ميکرد و با اشتباهاتى 

که از او سر ميزد طرف 

اعتماد مردم قرار داشت. مردم 

خطاب « غازى »اورا 

اين است که  .رش مى پرداختندميکردندو بدون اکراه به تعميل اوام

مخالفين داخلى و دسايس خارجى هيچکدام قادرنبود دولت را متزلزل 

غبار  )سازد ولو هريک بنوعى از انواع قدرت مادى و معنوى داشتند.

مگرمتأسفانه که وضع تا اخير بدين منوال نماند و در   (   800، ص 1،ج

پروگرام  جبهه دولت دو دستگى ايجاد شد، يک دسته طرفدار

اصالحى به شکل سريع آن در سياست داخلى، و تثبيت روش 

استقاللى و بيطرفى مثبت در سياست خارجى بود، و آن ديگر 
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طرفدار اصالحات تدريجى در سياست داخلى و روش نرمش و 

سازش يک جانبه با يکى از دول قوى همسايه بود. در رأس دسته 

راعظم ه دومى صداولى وزير خارجه محمودطرزى و در رأس دست

ّ هر دسته در صدد خنثى نمودن  .عبدالقدوس خان قرار داشتند طبعا

نظريات طرف ديگر شدند و اين مقدمه يک بدبختى بزرگ براى 

رژيم بود. غبار متذکر مى شود که در همان وقت درمطبوعات 

برونمرزى نوشته شد که: بين وزراى کابينه افغانستان دو دستگى 

حمود طرزى وزير خارجه کشور برضد دولت موجود است: مثالّ م

انگليس مبارزه ميکند، درحاليکه وزير اول )صدراعظم( عليه 

  1 طرزى مجادله دارد.

فضل غنى مجددى و غبار در رابطه به اين دو دستگى درکابينه ، 

نامه هاى استفتاى صدراعظم را عنوانى علماى قندهار و حضرات 

هاى مهمى نموده است. از  شوربازار نقل کرده وبر آنها تبصره

مطالعه اين نامه ها معلوم ميشود که سردار عبدالقدوس خان طرفدار 

نظام مطلقه )ازنوع امير عبدالرحمن خانى( بوده و مشروطه خواهان 

را به نظر کمونيست ميديده است و بهمين جهت براى قلع و قمع شان 

ولى  ، استفتاى کفر مشروطه خواهان را از علماى قندهار نمود

علماى قندهار مشروطه خواهان را رد نکردند ونظرى مبنى برقلع 

پس سردارعبدالقدوسخان نامه مفصلى به اين  .وقمع آنها ندادند

منظوربه شمس المشايخ و نورالمشايخ فرستاد و نظريات علماى 

قندهار را نيز ضميمه کرد و انتظار داشت که نظريات او مورد تائيد 

بقول آقاى فضل غنى مجددى مورد تائيد حضرات قرار بگيرد که 

  2قرار نگرفت. 

                                                 
1
    802، ص 1غبار ،ج -  

2
    804، ص 1غبار ،ج - 
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در هر حال اين اختالفات درون کابينه با عث ضعف دولت جوانان 

افغان ميگرديد و به نظر ميرسد که شاه با درک اين نقيصه، هردو 

رقيب را از کابينه کنار زد، زيرا نه تنها صدراعظم با وزير خارجه 

الف نظراساسى داشت، بلکه در )محمود طرزى( و باشخص شاه اخت

حکومت مرکزى و واليات کشور يک قسمت مامورين دولت با 

طرحهاى جديد دولت مخالف ويک قسمت ديگر بدشمن حکومت 

تبديل شده ميرفتند. اين او ضاع بتدريج زمينه يک اختالل خطرناک 

و کسانى که روى يک نقشه معين و مرموزى  .را تهيه مى نمود

انواع مختلف از کار شکنى و سبوتاژ دريغ نمى حرکت ميکردند به 

و بر اثر همين کار شکنيها بودکه اولين سنگ اندازى در  ...کردند

راه اصالحات اجتماعى مشروطه خواهان انداخته شد و قيام مردم 

برضد « مالى لنگ»مشهور به هللا خوست بسرکردگى مالعبد

ن دولت آ شینداخته شد که براى خاموحکومت جوانان افغان بره ا

فضل غنى مجددى،افغانستان درعصر  )خسارات هنگفتى مالى وجانى پرداخت.

(244اعلی حضرت امان هللا،ص  
 

شد تا  سیتاس نیوطن ما دارالمعلم خیبار در تار نیاول یبرا �� 

 کند . تین پرست و فداکار افغان را تربطمعلمان و

ی کمک ]شفاخانه مستورات[ براوطن ما خیتارباردر نیاول یبرا ��

 . دیگرد سیو مادرش تاس ایبه مادران توسط ملکه ثر

ها که به شکل  یچوطن ما مکتب کو خیبار در تار نیاول یبرا ��

 ها در حرکت بود ، به وجود آمد . یچبا کو اریس

تظرفه به سم عیوطن ما مکتب صنا خیبار در تار نیاول یبرا ��

 یباف نی، قال ی، نقاشس ، مجسمه ساز یقیموس یمنظور رشد هنر ها

 ازبرگه لیمه رنگریز(«)  به وجود آمد . گرید یبایر یو هنر ها
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بدستور شاه امان هللا در  موزیم ملیفراموش نشودکه برای آولين بار

ارگ شاهی ايجاد شد و آثارمکشوفه از حفريات باستان شناسان 

 فرانسوی در آن جا محافظتبه نمايش گذاشته شد.

از امان « ناتمام فصل»رعنوانيپوالدا ز یب ونيل ،یکائيامر سندهينو 

 یوسقوط او را براکرده  فيجمالت توص نيهللا خان با بهتر

خان را  هللا امان:»کندينوشته م اوفاجعه دانسته است. کیافغانستان 

 خیدر تار یبدون شک آغازگر فصل نو و تجددخواه توان یم

 یکه عمل یرا که او برداشت، در صورت یها افغانستان دانست. گام

افغانستان را دگرگون  یو اجتماع یاسیس یساختارها شد، یم

با افتخار و متمدن  یها ساخته، افغانستان را امروز در زمره ملت

اتل، راه  الرحمن بیپوالدا،فصل ناتمام،ترجمه: مج یب ونیل«) .داد یمنطقه قرار م

  ( 1398اسد  ت،یمدن

نويسندگان ايرانی مقيم  در زمان سفرشاه امان هللا به آلمان ،يکی از

مژدگانی بزرگ »آلمان بنام ابوالقاسم وثوق مهندس، زيرعنوان 

مقالۀ بس «تشریف فرمائی اعلیحضرت شاه امان هللا به آلمان

ارزشمندی، در مجلۀ علم وهنر ايرانيان مقيم برلين ،در بارۀ 

شخصيت ونيات نيک اعليحضرت امان هللا خان نوشته وخبر 

لمان به هموطنان خود مژدگانی داده و ورودش را به کشورآ

شخصيت ديناميک وپويای شاه امان هللا را با پطرکبير روسيه از قول 

 .سن سيمون مورخ مشهور فرانسوی به مقايسه گرفته است

نويسنده ايرانی در بارۀ شخصيت ونيات نيک شاه امان هللا چنين 

ق بيچون ما مشرق زمينان را نيز سزد که به درگاه خال»نوشته است:

سجدهء شکر بجای آوريم که ما را هم پس از قرنها بيچارگی و نا 

اميدی يکباره بدون انتظار از يک طرف فرصت ترقی و رستگاری 

آزاد و از طرف ديگر مردان زبده و قوی پنجه ای که گوئی مشيت 
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ً برای انجام اين مقصود عالی ومنظور بلند تدارک  اللهی مخصوصا

 ....تنموده تفضل فرموده اس

اعليحضرت امان هللا خان به کالبد ملک و ملت خود جان و روان 

تازه دميده و اينک نيز مانند پطر کبير فقط و فقط به قصد درک و 

اخذ وسايل سعادتمندی ملت خود نه برای تعيش و خوشگذرانی 

چنانکه متأسفانه عادت سالطين و بزرگان مشرق زمين بوده تشريف 

. اين پادشاه جوان کاردان و کارفرما چنانکه فرمای اروپا گرديده اند

در تمام نشريات و جرايد و مجالت ديده می شود از دقيقة که قدم از 

مملکت خود بيرون نهاده، تا امروز پيوسته مشغول معاينه و مالحظه 

و مشاهده آثار علمی و فنی اروپا بوده و در اين راه براستی يک 

العاده مشهود داشته اند که کمتر ثبات و استقامت خستگی ناپذير فوق 

 .نظير آن ديده شده است

ما و تمام کسانی که اعليحضرت امان هللا خان را می شناسند يقين 

قطعی داريم که ميل و رغبت ايشان در اخذ و تعميم و ترويج ترقيات 

اروپا در مملکت خود کمتر از پطر کبير نيست و اميدواريم که 

طر کبير اساس عظمت و شکوه همانطور که زحمات و خدمات پ

روسيه گرديد، افغانستان نيز در نتيجه مساعی پادشاه ملت دوست 

خود و در پرتو همت و شهامت او به زودی درجات عاليه ترقی و 

 .خوشبختی و رفا نايل گردد

از صميم دل و جان و با يک خلوص « علم وهنر»کارکنان مجله 

يات بی ريای خود را نيت و صفای باطن برادرانه تبريکات و تنه

تقديم ملت محترم و محبوب افغانستان به داشتن چنين پادشاه رعيت 

پرور و خسرو بزرگ و سرور بزرگواری داشته و يقين و ايمان 

کامل دارند که در کنف حمايت و مساعی اين شهريار معظم به 

 )رک:مقاله عزيزگذرگاه،«ند.به مراتب عاليه سيادت نايل گرد زودی

 (٢٠١٤رمن آناليندرافغان ج
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پادشاه در عصر  تيمدل مشروع»داکتر کاظم  دانشمند افغان بقول

اصل  یپدر و پدرکالنش که برمبنا یدوره ها هٔ سيبه مقا یامان

 یقرار داشت، متفاوت بود. شاه امان هللا برا» خدا  هيسلطان سا»

قدرت  تيکشور، منبع مشروع یقانون اساس نيباراول با انفاذ اول

اصول  تيشاه با رعا کهيمطرح کرد، طور« ملت»از  پادشاه را

 هيلو ري. بنا ًء تدوديمردم در کشور عمل نما یاسالم به اساس رأ

 ۀ ممثل اراد یمرجع عال کي ثيجرگه در فواصل هرچند سال به ح

. مسلم است که وضع گرفتيجا الهام م نيازهم ینيمردم در امور تقن

 ندگانينما ديبا تائ شد،يم ادي که در آن وقت "نظامنامه" یفرع نيقوان

 دياصل عمده در مدل جد کي یدر چار چوب قانون اساس ملت

بار  نياول ني. اشدينظر ملت محسوب م یقدرت برمبنا تيمشروع

که امروز  ديجد یاسينظام س کي ليتشک نهياست که در افغانستان زم

 که تا آنوقت در ديفراهم گرد شود،يم اديبنام نظام "ملت ـ دولت" 

مطرح  یکل رييتغ نيفراتر از آن چن یکشور همجوار و حت کيچيه

انکشاف معارف  یو برنامه ها یشاه امان هللا غاز«)نشده بود.

 (نيافغان جرمن آنال -٢٢بخش -درکشور

شاه امان هللا  یخيتار گاهيجابه  هبطاسادات در ر رعدالواحديمآقای 

سنت  یخيدل تارو شمس النهار که ج خانيعل ريش ريام از »:سدينويم

اول و دوم و با انفاذ  تيو با جنبش مشروط گردديو تجدد مطرح م

 یخيکه جدل تار یمل دولت  نياول سيو تاس یقانون اساس نينخست

 گاهي، جا گردديمشروعه و مشروطه مطرح م ميعلم و جهل در مفاه

قانون  یاستقالل ، بان ميبا مفاه و پر افتخار شاه امان هللا یخيتار

… و  ی، ازاد ی، معمار قانون ساالر یگذار دولت مل اديو بن یاساس

. که در جانب  گردديمشخص م ميزيو مدرن یمدن اتي، ح تيمدن

نام  ريو ز سياستعمار انگل کيو تمدن به تحر یمقابل دشمنان ترق

 یاله کلکان بيلنگ و بعدا حب یقرار دارد که مال عتيمدافعان شر
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و تا  ريصد سال اخ یان و طآن آست و از همان زم یسمبول ها

به اشکال متفاوت تداوم دارد .  یخيتار یدو خط اصل نيکنون هم

است  دهيمرتکب اشتباهات گرد زي ندار است که شاه امان هللا معلوم

انرا با نظر داشت روح همان زمان  یکه نقاد منصف و نقد علم

،  یعلم وهيش نيکه متاسفانه اکثرأ ما افغانان بدور از دينمايم یبررس

  . ميعادت کرده ا یبت ساز اي و ی، نف یساز اهيو س ديبه سپ

 بدوناست که :  تیواقع نیدارد ا تیمبرم یدر احوال کنون انچه

و مبارزه  یقانون و ازاد تی، حاکم یدولت مل میاز مفاه قیدرک دق

 مینخواه یچگاهی ما همشروطه خواهان و شاه امان هللا یخیتار

لنگ و  یو در برابر اخالف مال مییآ قیفا ینتوانست بر منجالب کنو

 «ارواح خبيثه»)کامنتی درپای مقاله «. میافغانستان موفق گرد یدشمنان ترق

 

وقتی امان هللا خان از سلطنت استعفا داد و ارگ کابل را بقصد        

قندهار ترک  نمود، مردم شريف ودلير هزاره مثل مردم شجاع 

ووزيرستان وقندهار وغيره ، مدت وردک وميدان وغوربند وتگاب 

هفت ماه تمام به حمايت وسپاس از آزاد منشی وعدالت گستری رژيم 

امانی ،از قربانی دادن سر ومال خود، در راه اعادۀ تاج وتخت 

سلطنت به شاه امان هللا دريغ نکردند. اما آن شاه مردم دوست، که 

يری از نميخواست سلطنت را با خونريزی بدست آورد، برای جلوگ

جنگ ميان افغانها کشور را ترک گفت،درحالی که بيشترين مردم 

که ( ١٣٠۸ميزان ٢٣=١٩٢٩اکتوبر١٣قدر شناس افغانستان تا روز )

سپهساالر نادرخان، خود را نادرشاه اعالن کرد، همچنان اميدوار 

بودند که اين همه جنگها وجانبازی ها برای بازگشت شاه امان هللا 

 است، نه برای به اقتدار رساندن نادرخان.  غازی  صورت گرفته

اين ازجان گذشتگی مردم بخاطر اعادۀ قدرت به شاه امان هللا، بيانگر 

اين واقعيت است که هنوز در دره ها و واديهای کابل وقندهار 
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واطراف کوه های سليمان وسپين غر، مردمان وجود داشته اند که 

يدانستند و از رژيم قدر آن شاه  ترقيخواه و معارف دوست را م

چپاول وتاراج وتجاوز سقوی نفرت داشتند و اين نفرت را هيچگاهی 

 پنهان نميکردند. 

برای يک رهبر سياسی ،چه شاه وچه امير وچه رئيس جمهور ، 

افتخاری بزرگتر ازاين نيست که وقتی براثر توطئه ودسايس دشمن، 

زند و برای از قدرت کنار زده شود، ولی مردم به دفاع از او برخي

ماه ٧اعادۀ قدرت يا سلطنتش،  بدون چشمداشت يک حبه وديناری،

تمام سر بدهند ولی سنگر ندهند. وکسی که چنين افتخاری را از 

 جانب ملتش نصيب گرديد، شاه امان هللا غازی بود.

آيا يادآوری از کارنامه های خوب وماندگار يک چنين شخصيت 

تقالل طلبی وضد برده داری وطن پرست که الگوی آزاديخواهی واس

وضد استعمار وارتجاع وحامی بزرگ نهضت زنان درکشور بود، به 

است يا قدردانی از « شخصيت پرستی»و« بت سازی»معنای 

 شخصيت های ملی وتاريخی کشور؟ 

قدرشناسی ومطالعۀ سرگذشت مردان بزرگ وطن، درس های مهمی 

وحق شناس اين مرز از تاريخ کشوراند برای نسل های اينده وبالنده 

وبوم  تا از فداکاری وشجاعت  وصداقت ووطن پرستی شخصيت 

های بزرگ وطن خود بياموزند ودرتکامل شخصيت خويش از چنين 

 شخصيتهای نيک نام تاريخ کشور تاسی بجويند.

چرا ده ها هزار خانواده های افغان فرزندان خود را اگردختر بوده 

اشته اند؟ بخاطراينکه ماللی دختر ماللی واگر پسربوده امان هللا گذ

شجاعی بودکه در جنگ ميوندسبب پيروزی افغانهادرجنگ گرديده 

بود. وامان هللا خان نيزکسی بودکه استقالل کشور را از بزرگترين 

قدرت استعماری وقت يعنی انگليس بدست آورده بودبنابرين آرزوی 

وزی  شخصيت  خانواده ها اينست تا پسران شان مثل شاه امان هللا، ر
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بزرگ ونامداری بار آيند واز راه  خدمت گزاری به ميهن خود نام 

 مخت  نيک کمائی کنند.

 

 

 

 

 

 

 یازدهممقاله 

 

حاکميت ازکتاب نکاتی 

 قانون

اعليحضرت نوشتۀ 

 امان هللا خان

 

در  حاکمیت قانون"

 نخستين کتابی"افغانستان

که بقلم شاه امان هللا  است

ش غازی درباره امور تفتي

واليت قندهار نوشته شده 

که بعد از است.اين کتاب 

چاپ در عهد امانی نسخه 

ناياب شده بود وباالخره محقق کشور حبيب هللا  رفيع نسخه های آن 

يی ازآنرا دستياب وبا نوشتن يک مقدمه و تصحيح و تعليقات در سال 

 ش دوباره به نشر رساند.١٣٧۸
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قلم از« تاندر افغانسحاکميت قانون » در مقدمه کتاب پر ارزش 

تر چونکه از خدمت بوطن باال »ميخوانيم : هللا اعلحضرت شاه امان 

آمال خود میشمارم ، لذا استفاده  ۀعشقى ندارم و این مسلک را نخب

از موقع را بغرض تأمین امور وطن عزیزم افغانستان و تهیه طرق 

بختیارى ملت محبوبم افغانیان ، همه وقت ملحوظ داشته ، خواسته 

ام بمعونه ایزدى نهضت و مراتب عظمت افغانیه بسرعت ممکنه 

  (1حاکمیت قانون ، ص  )«.بساحه وجود آید

شاه امان هللا  تالش داشت تا جامعه افغانستان را که ساليان       

متمادی به علت فقدان  يک اداره سالم، ونبود قوانين ونهادهای 

دی سردچار قضائی وحقوقی به انواع مصايب اجتماعی واقتصا

بود،از ورطۀ بدبختی نجات بدهد وبجای آن يک دولت ملی وقانونی 

که برپايه های ارکان سه قوۀ )اجرائيه،تقنينيه وقضائيه( استوار باشد 

ايجاد نمايد. برای تحقق  اين هدف او از آغاز تشکيل دولت مشروطه 

خواهان دست به تدوين يک تعداد  قوانين و نظامنامه ها در عرصه 

مختلف شئون اجتماعی واقتصادی و حقوقی زد وعالوه برتدوين  های

 «نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان»وتصويب قانون اساسی 

بيش از  پنجاه قانون نامه ديگر در پنج سال اول حکومت  مشروطه 

 .بنام  نظامنامه ها زد

امان هللا » می نويسد: حاکميت  کتاب برآقای رفيع در مقدمه خود 

با خلوص زياد ميخواست که در کشور حاکميت قانون به وجود خان 

آيد، لذا برای تمام ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور 

به شکل کتاب نظامنامه ها را بوجود آورد. برای تعميم و تکثير 

ً نشر ميکرد،  ً فوقتا نظامنامه ها عالوه براينکه نظامنامه ها را وقتا

( ١٩٢١ش )١٣٠٠به همين منظور درسال  "روزنامه ابالغ" را

تأسيس کرد و در آن قوانين و نظامنامه ها را نشر ميکرد و نسخه 

های آنرا در مناطق مختلف و معين شهر کابل برديوار ها می 
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آويختند تا مردم قوانين جديد را بخوانند. برای اينکه استفاده ازين 

ی کسانيکه از نشريه ها بيش از پيش عامتر و ساده تر گردد، برا

خواندن متن اين روزنامه عاجز بودند، اشخاصی را مقرر کرد تا در 

اوقات معين هفته درمحالت مختلف شهر برای مردم قوانين و 

نظامنامه ها را بخوانند و تشريح کنند  و مردم را از محتويات قوانين 

 «با خبر سازند و بر آگاهی آنان بيفزايند.

صت هاى معين به واليات کشور از خان در فرهللا اعليحضرت امان 

شمال تا جنوب و از شرق تا غرب سفرکرده و گزارش اين سفرها 

  .در جرايد آن وقت درج شده است

روزه اش بواليت  ٣٥شمسى سفر  ١٣٠٤يکى از اين سفرها، درسال 

قندهار بغرض بررسى کار مامورين دولت در امر تطبيق قانون 

بدانجا رفته بود، تمام ادارات وى که با هئيت منظمى  .اساسى بود

ً اجر آت ادارات واليت را مالحطه اواليت را تفتيش کرده و شخصا

آت ،درجمع غفيرى ازاهالى واليت، اکرده و پس از دقت تمام دراجر

خالف رفتار  ت داده و کارمندان مامورين صادق وکارکن را مکافا

ج تفتيش و نتاي« حاکيت قانون درافغانستان »را مجازات نموده است. 

بررسى يکى از اين سفرهاى کارى وى است. متن اين کتاب ، شاهد 

گويايى از حوصله مندى ، وطنپرستى، عشق به بکار بخاطر ترقى 

خان بعنوان يک رهبر هللا کشور و کفايت و درايت اعلحضرت امان 

 وطنخواه و مردم دوست است. 

يت حاکمکتاب بردرجای ديگری از مقدمه اش رفيع هللا آقاى حبيب 

يات متن اين کتاب ، انکشاف در نظر ...» نوشته است :  قانون

استحکام ملى و در خطبه ها برادرى اسالمى و استقالل  ومحلى 

سياسى امت اسالمى بطور مفصل و معقول تشريح گرديده است و 

بدين ترتيب اين کتاب سيلى محکمى بر روى آنانى است که ديروز 

نموده بودند و امروز از دوربين  وى را به تحريک انگليس ها تکفير
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اخوانيت بروى بر چسپ کفر زدند و خود را مسلمانان واقعى قلمداد 

خان بخاطر جلوگيرى از خون ريزى مردم هللا کردند. بلى ! امان 

بيگناه ملت، تخت سلطنت را ترک کرد اما اين خشکه مقدسان براى 

 ببعد است ( ١٩٩٢بدست آوردن قدرت در پنج سال )منظور از 

پنجاه هزار تن مردم بى گناه کابل را بى رحمانه به توب و راکت 

خان شهرهاى داراالمان، هللا بستند و از زندگى محروم کردند. امان 

پغمان )قصر تپه تاج بيک و طاق ظفر و منار استقالل و ياد گار 

( و غيره را اعمارکرد، اما اينها همه علم وجهلشهداى راه آزادى 

جنگ هاى بى مفهوم قدرت به ويرانه تبديل اين آبادى ها را در 

 کردند. 

خان به خاطرحفظ عزت، حيثيت و حقوق و ثروتهاى مردم هللا امان 

بيش از هفتاد نظامنامه و قانون را تسويد، تصويب و تنفيذ و تعميل 

کرد، اما اينها در کشور با آوردن قانون جنگل ثروتهاى شخصى، 

بر ناموس مردم تجاوز اجتماعى و ملى را چور و چپاول کردند، 

کردند، وطن را به آن و اين فروختند و براى دوام زندگى طفيلى 

خويش از کافر و مسلمان تحت هرنوع شرايط برده وار پول و اسلحه 

بدست آوردند و در مقابل ملت مؤمن ، قهرمان و سربلندخود از آن 

 کارگرفتند. اينها تحت عنوان سياست اسالمى به خواسته هاى حيوانى

و نارواى خويش قباى اسالم سياسى دادند و تمام تاکتيک هاى پليد 

ماکياولستى را بکار بردند، ميثاق شان را در خانه مقدس خدا 

شکستند و زير پا کردند. تعهدات شان را باملت به باد فراموشى 

 سپردند و ريکارد ظلم و ستم کمونستها را شکستند. 

داشت، در جنون عشق به  خان انسان بود، سهو هاهللا بلى ! امان 

وطن حرکات افراطى از وى سر زد، در بين دسايس روس و 

انگليس ـ دو دشمن بزرگ ـ گير ماند، اما هدفش پاک و مقدس بود، 

آرزويش خدمت به وطن بود. آرمانش پيشرفت کشور و همسرى با 



 115 مقاله در بارۀ شاه امان هللا واستقالل20

رقبا و سيالها بود و اين ها را هيچ گاه تاريخ کشور فراموش نمى کند 

هم بر کسى رحم نمى کند، قضاوت تاريخ قاطع است و و تاريخ 

تاريخ به شکل مقايسوى چهره هايى راهم عيان خواهد ساخت که 

تحت شعار دوستى ، دشمن آدميان بودند و چه کار هايى که نکردند و 

بنام اسالم و حشتى بيشتر از کافران را بر مردم خود روا داشتند و 

اى خونين خويش به گودال ملت مسلمان افغانستان را با جنگ ه

 (12- 11حاکمیت قانون،ص  )«نيستى و بربادی سوق کردند.

اين کتاب شاهدگويای دينداری، وطن دوستی، » استاد رفيع ميگويد:

عشق به مردم وکفايت ودرايت يک زمامدار ومظهر آرمانهای يک 

زعيم ملی يعنی اعليحضرت امان هللا خان است. اين کتاب نمايانگر 

ملی وی بوده ونظر وی را در راه انکشاف متوازن   درک عميق

کشور می نماياند. وبرای ما می نماياند که جناب شان برای  انکشاف 

واليات، استحکام ملی واستقالل سياسی امت اسالمی نظريات معتدل، 

معقول، متوازن وباهم متنانسب داشته است. انکشاف منطقوی 

کام ملی را بوجود آورد ]واليات[را به شکلی ميخواسته که استح

واستحکام ملی را به حيث خشت پخته در ديوار استقالل سياسی 

 )همانجا(«کشورهای اسالمی به بکار برده است.

اعليحضرت امان هللا خان به واليات شمالی، مرکزی، شرقی و 

ً چنين سفر ها  جنوب شرقی کشور با هيئت های معيتی خود شخصا

و گزارشهای مربوطه در جرايد و  را انجام داده که جريان بررسی

 ١٣٠۴درسال شاه کتب آنوقت نشر شده اند. به سلسلهٔ همين سفرها 

تمام ادارات واليت را تفتيش روزه به قندهارکرد و ٣٥ش يک سفر

کرد.راپورهای مفتشان را با دقت مالحظه مينمود وشخصاً به ادارات 

ا مکافات رفت پس از تدقيق وتثبيت دقيق راپور،مامورين دولتی ر

ومجازات مينمود ودرجمع غفيری از مردم با مامورين خويش مثل 

روز قيامت صغری محاسبه کرده ودرمحضرمردم حساب نيک 
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در پهلوى مجازات کسانى که مرتکب  شاه وبدشان را اعالم ميکرد.

خالف ورزى از قوانين شده بودند، به آن مأمورينى که وظايف شانرا 

 فات ميداد.درست پيش برده بودند، مکا

توسط از شيوه تطبيق قانون ميخواست ضمن تفتيش دوائر دولتى شاه 

ازين طريق ميخواست احترام به قانون را در ماموران آگاه گردد و 

ذهن مأمورين دولتى جايگزين ساخته و مردم را با ضرورت پيروى 

 از قوانين نافذه آشنا سازد . 

 : در قصردلکشا شاه سخنرانینکاتی از 

ش در ١٣٠۴قوس  ۴روز پنجشنبه در امان هللا شاه  ضرتحياعل

نمود  یهارنطققندتفتيش امورخصوص  قصر دلکشا درمنزل تحتانی 

 یمالقات م تيشما را به صحت و  عاف ۀهمالحمدهلل که »و گفت: 

و سالمت  تيافدارم که به ع ازيآرزوو ن شهيخود هم یکنم و ازخدا

که آمده ام چون ناخوش بودم  شوديم کهفتهي. از قندهار اگر چه ديباش

 یقدر کيکه  خواهمي. مديمعافم کن دميديتا حال نتوانستم که شما را م

که در آنجا  يیقندهار خود و ازکارها ۀسفر چند روز نياز معلومات ا

شما  یگفتار من برا نياجراء شده است بشما معلومات بدهم. از

 کيشند با یکه در اطراف افغانستان م یاشخاص یو برا حتينص

ازکابل روانه شدم پنج عصر  کهيروز ....شوديدرس عبرت داده م

وارد قندهار  ٣آن ساعت  یشب در آنجا مانده فردا دميبقالت رس

روزی که بقندهار داخل شدم بسيار نفری برای استقبال من آمده شدم. 

بودند،اگرچه درتعداد نفری اين روز مردم مبالغه ميکنند، الکن خودم 

معيت های را ديده ام وميتوانم بفکروخيال خودتخمين چون بيشتر ج

درست امثال اين ازدحامات وانبوهی خاليق را بکنم ،گفته ميتوانم که 

هزارنفوس بوده است. وقتی  ٣٥تا  ٣٠تعداد جمعيت آن روز درميان 

که اين نفری مرا ديدند باندازۀ محبت وگرمجوشی فوق العاده خودها 

يلی متاثر ساختند.ميدانيد که من بامثال اين را بمن نشان دادند که مراخ
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ذيرائی ها ورسميات چندان پايندی ندارم ونه بمدح کسی خوشحال پ

ونه به قبح کسی اهمتيتی کيدهم، فقط عشق وترقيات وتعالی ملت 

 محبوبم را بدل می پرورانم.

 بنده عشقم واز هردو جهان آزادم

وحرکات  مگردراين روز آن جوش وخروش وصداهای بی ساخته 

محبت کارانه اهالی قندهار که از چشم ورنگ ورخسار بی ساختۀ 

هر واحد شان عليحده عليحده پديدار وآوازهای دعا گوئی وشادمانی 

آنها بهرگوشه وکنار نمودار بود مرا از نطقی که درنظربود با 

وجوديکه چند دفعه ايستاده شدم،بازداشت وبمن هيچ يک فرصت 

بتدا بجواب سالم وخوش آمديد وديگرحرکات وموقعی ندادند که در ا

اخالقی کيشانه آنها تا يکجائی می پرداختم اما در آخر دست بوسی 

وگل پاشی وصداها وندا های عقيدت کيشی شان به اندازۀ کسب شدت 

کرد که من فقط به نگاه وتبسم ودست باال کردنها بجواب آنها اکتفا 

 ميکردم. 

ام بهمين وضعيت از حدود دحينکه بين همين هجوم وازخلص ا

نخواهد بود   ليم٢از  شيکه بمنزلباغ الی زيارت خرقۀ شريفه 

شرافت  کيمبارکه که  ۀخرق ارتيبعد بز دم،يدرظرف دو ساعت رس

ً  قندهار بخش است، مشرف  دهيمخصوص به افغانستان خصوصا

در آنجا عموم وکالء ومامورين گشته پس آز ان بارگ داخل شدم.

ن هم موقع يافته بحضار درخصوص آمدن خود حضور داشتند وم

.)حاکميت قانون، چاپ حبيب بقندهار وتفتيش کارهای آنجا بياناتی نمودم

  (٢٠٤-٢٠١هللا  رفيع، ص 

مقصدم از این آمدن به قندهار شاه خطاب بحضاردر ارگ گفت:

ساعت تیری و تفریح نیست بلکه چون قندهار ازمتبرکترین شهرهای 

این عاجز در ان بقسم فال  ،مقدس شمرده میشودافغانستان ویک جای 

نیک بغرض زیارت خرقۀ شریفه وخبر گیری حاالت حقیقی اینجا 
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که مینمایم خبرگیری از  احوال مامورین،  در این ضمن کاریآمده ام.

معلومات از صورت اجراآت شان بوده میخواهم خوبتر از طرز 

ازین جهت است  رفتار وحسن وقبح کردار آنها کسب استحضار نمایم،

بعد تفتیش . که از هر دائره وهرشعبه یک یک وکیل با خود آورده ام

ومعلومات هرکدام از شما حضرات سزاوار هرچیزیکه بود، مورد آن 

هرچند راضی نیستم تکلیفی بمامورین بدهم ویا اوشان . خواهد گردید

را  در نظر عموم تحقیر نمایم اما چون اشخاصی را از ملت عزیزم 

برخالف امر شما رفتار می کند مجازات می کنم البد شما را نیز که 

در صورتیکه برخالف قوانین دولت ونقطۀ نظر حکومت در آزار 

وپریشانی ملت محبوبم دست اذیت دراز کرده باشید باید تحت 

 .بازخواست بگیرم

البته اشخاصیکه رفتار خوب ننموده از قوانین موضوعه ومطالب 

کرده اند زیر بازخواست می آیند ولی  مهمۀ حکومت صرف نظر

برعکس ذواتیکه اجراآت خوب ومرغوب نموده باشند بایست کامالً از 

طرف من مطمئن بوده بآفرین وتحسین من امیدوار واز مجازات 

 :وبازخواست من خود را محفوظ پندارند چه گفته اند

         توپاک باش برادر مدار ازکس باک

 ن برسـنگزنند جـامۀ ناپاک گازرا

میزان ( 20)سه شنبه ]انشاءهللا  تعالی من عاجز ورفقایم سراز فردا 

، به  تفتیش مامورین واخذ نتیجه از اجراآت وکار روائی [ش1304

های تان شروع خواهم کرد والجرم در نتیجه با کسی که خوب کار 

کرده باشد وضع لطف کارانه وبا کسی که بخوبی کار نتوانسته 

این وقت چون بصورت علنی خطائی از .خواهم کردبالعکس معامله 

شما ندیده ام ولو بعضی اطالعات خفیه دارم اما چندان اعتنائی بآن 

نمیدهم، لذا میخواهم با همه دست بدهم بکسی اجازه نیست که دست یا 
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پای مرا بوسیده برچشم بمالد زیرا منهم مانند شما یک بندۀ عاجز خدا 

  (٢٠٤-٢٠١.)حاکميت قانون، ص  «.هستم

ً يروز اول متماد دوسه»  در خواندن اوراق مخصوص وضبط  ا

راکه در چند روز بمن  یمشاغلت داشتم، معلومات هياحواالت خف

و  اتيوکل اتياز جزئ یو درست و باندازه ا حيصح تينها دادنديم

که ده سال خودم در  یآنجا بمن معلومات دادند مثل یاجراآت مرکز

 یآنها را نم ینامها کهاشخاص  نياز .قندهار سکونت کرده باشم

 يۀطب تيخان را مفتش مامور یکنم. شاه ول یتشکر م اريبس رميگ

همراه شاه  یرسم ريخان را بصورت غ نيبرهان الد یقندهار ومولو

 حضرتياعل ۀخان بکمک و معاونت او مقرر کردم. باشار یول

 وبيمحمد ا رزايقندهار توسط م يۀامور طب يۀشيپروگرام مواد تفت

حضور قرائت  یموقت یسرمنش هيوزارت مال نيمع ريشخان جوان

 قندهار گفت: ۀشفاخان شيو بعد معلومات در خصوص تفت نمود 

موقوفش کردم و داکتر  تيازکار نبود از مامور شفاخانه ریمد

هفته کسر معاش نمودم. بعض نفرها را به شفاخانه  کيشفاخانه را 

مر کردم که شفاخانه در ارگ به مقرر و معاشات شان را افزودم و ا

 يۀطب ۀمستقل ريکه به ولتر مشهور است نقل داده شود. ومد یعمارت

که به قندهار فرستاده بود سه روز  یتوبمک یمرکز را در اثر غلط

خان  ريوقت سردار محمد کب يۀطب ۀمستقل ريقطع معاش نمودم.]مد

 ندهيآموصوف بود[. و امر دادم که در قندهار  حضرتياعل برادر

اقدام نکند و  یاهال یبدون شهادتنامه بمداوا بيداکتر وطب کيچيه

دادم.  اتيهدا یسارامراض  یرية جلوگجهاالمجازات خواهد شد. و ب

ً يو امردادم که آت  دنيداکتر به کش بيبدون از تصو یاحد ]بعدازين[ا

 (٢٠۸ -٢٠٥)حاکميت قانون،ص خون خود اقدام نکند.

 معارف : 
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دیر معارف گرفتم همین یک چیز را افاده میکرد که معلوماتیکه از م

ً به مکاتب ذوق ندارند ومکاتب را بنظر استحسان نمی  اهالی عموما

یکی اینکه عموم اهالی تاکنون  :علت این امر را دوچیز یافتم. نگرند

از عوائد ومفاد معارف باصول جدیده نفهمیده خیال دارند که رفتن 

زمامداران . ر یک معنی داردبچه در مکتب واز نفوس در عسک

حکومت در رفع این اشتباه اهالی هیچیک تجویز عملی ابراز نداده اند 

وخیاالت اقدس ملوکانه را نسبت بتأسیس مکاتب بعموم فهمانیده 

 ....نتوانسته اند

دیدم که اگر مردم قندهار بمکاتب رغبتی ندارند ویا در ادخال اطفال »

نند فقط به سببی است که تاکنون خودشان در مکاتب رضائیتی نمی ک

از عوائد  ونتائج مفیدۀ مکاتب چیزی نفهمیده اند بل درین زمینه 

بغرض تفهیم عموم ودرجه بودن  ،ازین رو اوالً . تفهیماتی ندیده اند

مکاتب از هر موقع استفاده نموده بیانات الزمه ونطق های مبسوطه 

فرمودم تا  چه بروز جمعه بر منبر وچه در اوقات تفریح وسیر

انکشافات فکری نسبت به حتمیت وپاداش مکاتب برای شان حاصل 

ً . آید وهمچنان شد امر دادم فرمانی بمضمونی که ذیالً درج  ،ثانیا

میشود برای کافۀ مامورین عسکری وکشوری وخوانین دولت علیه 

نگاشته آید تا همگان در راه ترقی وپیشرفت معارف وطن سعی 

ً . وهمت نمایند برای تشویق طلبه وحاضر بودن در مکاتب مبلغی  ،ثالثا

یکصدوسی نفرطلبۀ که جدید برای  کذا برای ،از پول نقداً انعام کردم

مکاتب جلب واز مالحظۀ حضورم گذشتند نیز مبلغی اعطاء واین 

)پوپلزائی، سلطنت امان هللا  «.تجاویز نتیجۀ مطلوبه را حائز گشت

 (٣٣6-٣٣٥،ص٢شاه، بخش

قندهار  ۀاستعداد طالب قندهار، گفت: تمام طلب رف ودرمورد معاشاه 

 ادياز حد ز التيدر تحص رگرمس اريشان بس ميرا بال استثناء در تعل



 121 مقاله در بارۀ شاه امان هللا واستقالل20

بچه ها در دکان ها درس نخوانند   ني. و امردادم که بعد ازدميد کوشا

داخل شوند و درتعداد مکاتب  قندهار  یو همه در مکتب رسم

و  افتميشان رانسبتاً کمتر  ۀتعداد طلبافزودم. درمکتب اهل هنود رفتم 

رم  را ما از دست خود دهارقن یکه هندو ها رايز ،آن علت دارد

نفر هندوبچه را بزور  ادوي کيچنانچه سال گذشته کدام سرمعلم  ميداد

ما اسباب   ديو با ستيبزور ودادن پول ن یمسلمان کرده است. مسلمان

 ميتعلمکتب بجز از دادن  ريمد. معلم و مياوريکار ن یتنفر آنها را رو

امر راندارند که به مسلمان شدن و هندوماندن آنها  نيحق ا چيه

از عالم بودن و  ماکوشش ما و ش ديداشته باشد. با یغرض و کار

 اهندوياگر چه مسلمان باشد و  ،ه شدن تمام افراد افغانستان باشددانست

که آنها  دميددر مکتب هندو ها  گريد یغلط کيباشد.  یکس گريد اي

امر کردم در  ندهيآ یاگرفتند بر یدرست نم ميخود هارا تعل اتينيد

هند و  ۀطلب ديبا خواننديخود را م یاسالم اتينيکه مسلمانان د یساعت

اهل هنود  ديدانيخود را وگرن خود را بخوانند. م یهندوئ اتينيد زين

شما  که ما و ديبا یم باشند،يم فيضع اريجزء بس کيدر افغانستان 

 یو بدانها دلدار ميبکن ميبتوان کهيمراعات خاطر آنها را بهر طور

 . ميبده

مکتب  زبانها، یمکتب فارس دميکه در مکاتب قندهار د ینقص گريد

که در افغانستان سکونت دارد  ی: هرکسمکتب تجار بودواهل هنود 

ً افغان گفته م وخودم  شوندياز هر مذهب و هر فرقه که باشد تماما

مملکت خود مناسب  یافغانها نيدر ب یو افتراق ازينوع امت کي چيه

. دانميقرآن م رويو پ یرا مسلمان و کلمه گو یو سن عهيش .ميبن ینم

تمام مکاتب بنام مکاتب  ندهيآ وفسابقه موق یامر کردم که نامها

 کيو نزد بيقر یشوند. و بچه ها اديخود  ۀباسم گذر و محل هيابتدائ

اوست آمده  ۀخان یکه پهلو یدر همان مکتب قيهر مکتب بدون تفر

ً تعل هندو ومسلمان پهلو به  یعموم ماتيو در تعل رنديبگ ميمجموعا
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 حدهيهندو ها عل اتينيد ميالبته در وقت تعل .پهلو نشسته درس بخوانند

درجه  یهايکنند. جا اديو عقائد خود ها را  اتينيد حدهيو مسلمان عل

کردم تا طلبه درآن درس  صيمکاتب تخص یدوم قندهار را برا

 بخوانند.

معارف  ريصالح محمد خان مد یاز خدمات مولو یغاز حضرتياعل

نشان ستور دوم و سوم و دوماهه  یو اعطا نيقندهار و چند تن معلم

 یآور شد. و بعد گفت: بچه ها اديشش معلم آنجا  یبخشش برا

 کي شيخو التيو تحص ميو دانسته ودر تعل یذک اريبس یقندهار

ً تشو ندشوق و شعف فوق العاده دار که از  یباتيو ترغ قاتيعالوتا

کنم  یو گمان م کوشنديخود م ماتيدر تعل شترياند ب دهيطرف من د

 خواهند کرد.  شرفتيکابل پ ۀکه باندک فرصت نسبت به طلب

، تجار قندهار برسوداگر  یو معارف پرور یخواه یاز رهگذر ترق

 تيوصلند و موجبات محبت و خسبقت را ربوده ا یکابل گو یها

 هيکروپي صديکه بمحض اظهار ف رايجلب کردند ز شتريمرا بخود ب

کابل  یمعارف را قبولدار شدند. و تاجرها ۀبرمحصوالت شان اعان

معارف و  یترق یو کثرت ثروت تاحال برا تجارتباوجود وسعت 

نکرده اند.  یانياقدام شا کي چيه شيمملکت خو یامور عمران اديازد

 ۀاعان یتجار کابل معارف  خود را دوست داشته باشند وبرا ديبا

حاکميت  ).نديها ابراز همت نما یقندهار ۀخود بانداز یامور عرفان

 (٢١٣-٢١٢قانون،ص 

 پايان
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 دوازدهممقاله 

 

 شاه امان هللا از نا امنی در قندهاروحکایت شکایت 

 
برای تفتیش امور قندهاربه آن والیت  ش 13۰4شاه امان هللا درسال 

گزارش تفتیش آن والیت را بصورت کتابی بنام   سفر نمود و

نوشت. شاه در این کتاب میگوید که « حاکمیت قانون درافغانستان»

ً به  وضع امنیتی در قندهار بحدی خراب بود که مجبور شد شخصا

ر آن محاکمه ومجازات اشرار وجنایتکاران آن والیت که خوانین د

 دست داشتند، بپردازد.

 

 :ارامنی درقنده نا ،سه محور قهکوتوالی،محکمه وبست خر

 

ً یروز اول متماد دوسه»شاه درکتاب حاکمیت قانون میگوید:  در  ا

مشاغلت داشتم،  هیخواندن اوراق مخصوص وضبط احواالت خف

و درست و  حیصح تینها دادندیراکه در چند روز بمن م یمعلومات

آنجا بمن معلومات  یو اجراآت مرکز اتیوکل اتیاز جزئ یباندازه ا

 نیاز .که ده سال خودم در قندهار سکونت کرده باشم یدادند مثل

)حاکمیت  « کنم. یتشکر م اریبس رمیگ یآنها را نم ینامها کهاشخاص 

 (2۰3انون،صق

ست آورده بود، علت نا امنی در دشاه امان هللا بنابر اطالعاتی که ب

قندهاررا رواج فساد ورشوت خوری در ادارات کوتوالی ومحاکم 

قندهاردانسته  وبست خرقۀ قندهارراجای امنی برای مجرمین واشرار 

 یو ب یخراب» تشخیص داد ودر مورد امورعدلیه قندهارمینویسد:
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بود،  هیتماماً درامور عدل شدیهار مشاهده مکه در قند یادیز یانتظام

خواب آرام  یبود که کس یبدرجه ا یآدم کشهای ودهاره  یدزد

 .بود کسانیاشرار  یو شکار کردن در قندهار برا ننداشت. آدم کشت

 تیبر جنا یرفتن من هم در ابتداء اثر یبالکل وجود نداشت حت تیامن

آن روز که به  یفردا پس ایکاران آنجا انداخته نتوانست بلکه بفردا 

ظالم خدا ناترس  کی نکهیدوسه نفر کشته شد تا ا زین دمیقندهار رس

عمر نداشت و  شتریاز ده سال ب هک را یگناه معصوم یطفل ب کی

آورد، ازپشت  یاو را بغرض ادخال مکتب م شیکاکا ایو ماما

 انهیحرکت وحش نیکه چرا با میدیپرس یاز و که یوقت....سرحالل کرد

پسر عناد و خصومت بود و از  نیمن وپدر ا نیب :گفت  ؟یاقدام کرد

 افتهیاو را امروز  نکهیگشتم تا ا یبچه م نیمن عقب کشتن ا یمدت

من هم بهمان روز بعد گذشتن کشتم و دل خود را برو سردکردم. 

 یرحم را امر دادم که فور یآن قاتل ب ،ن قتلیا یشهود ثبوت شرع

 چاپ حبیب هللا رفیع، ،درافغانستان )حاکمیت قانون «شود. یچانمار

 (22۰ص

، ازبی  کفایتی قوماندانی امنیه وفساد ورشوه خوری حضرتیاعل

و مسئولین هردو نهاد را برطرف است شاکی قندهارقاضی محکمه 

از  یانتظام یو ب یهمه خراب نیا» ومینویسد: ومحکوم بزندان نمود

َ و قانوناً  رایقندهار بود ز یدست قوماندان سابق کوتوال که شرعا

که موجب اخالل  یاجازه داده شده که در مجازات نمودن اشخاص

نشود. اگر قوماندان  اشتو فروگذ قهیو انضباط شوند مضا تیامن

قانون  ۀپنجاز  شهیصورت دزد وفساد پ چیبه ه کردیسابق کار م

عبدالرحیم خان قوماندان کوتوالی سابقۀ توانست.  یخالص شده نم

قندهار را همۀ شما می شناسید از غفلت و چشم پوشی و بیکارگی او 

د عالوه براین ی بوقوع پیوسته بودر رشتۀ امنیت اینجا سستی و خراب

سته نیز از وی سر زده است که بیان آن موجب یدیگر کار های ناشا
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لهذا بکابل امر دادم که او را الی . طوالت سخن و زحمت شما میشود

ده سال حبس کنند ازین احکامم چون هشت روز گذشته ممکن است 

،پوپلزائی، بخش 221،ص  حاکمیت قانون«). که حال بندی شده باشد

 (361، ص 2

 کی مرافعه یقاضمرافعه میگوید:در بارۀ قاضی اعلیحضرت  

 یافعال مفسد بود. هر قدر فقره ا بد ،زبان باز ،چاالک اریشخص بس

ً  دهیرس یو یکه بصورت مرافعه برا ی معطل و عرائضرابود تماما

و بیک جای  جواب مانده بود. یب یکه بدونموده بودند همگ یاهال که

او خود را . که خود یک شخص قاضی باشد نباید که وصی شود

وصی هم مقرر داشته بود و در بعض دعوی و فیصله ها برای شهدا 

و مدعی را هنمائی میکرد و به انها دالئل را نشان میداد و عالوه بران 

ا دزد و داره و اهل فساد سروکار داشت بلکه بعض اشرار نه تنها ب

نیز با خود نگه میداشت و یک زمین دولت را هم به غبن فاحش برای 

گرفته حیف و را خود خریداری کرده و شش هزار روپیه حکومت 

او رانه تنها از قضا، موقوف کردم بلکه امر دادم میل نموده است، 

بهمراه حاصل  یسرکار نیگرفته شود و زم مهیجر و بااپول دولت از 

ً از او مسترد گردد وخودش  محب هیو مال مال  بکابل آورده شود. وسا

محمد عثمان خان قاضی سابقۀ ابتدائیه شما را به سبب غفلتی که در 

قاضی کدنی را هم . کار خود کرده بود پانزده روز حبس کردم

یک فیصلۀ غلط او که خودم بچشم خود آنرا مالحظه کرده ام  بواسطۀ

، 2،پوپلزائی، بخش 122)حاکمیت قانون، ص  .از قضا عزل کردم

 (362ص

کسانيکه به قندهار رفته اند ميدانندکه در آنجا مانند :»شاه مینویسد 

یحيی خان ملعون که کشته شد،هرخان وآدم معتبر دزد واشرار 

ومردم فساد پيشه را برای عزت وافتخار  خود نگه ميداشتند تا مردم 
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ید که فالن خان دزدهای خوبی دارد و باهرکس که مناسباتش بگو

  «خراب شود آن شخص تباه وخراب ميگردد.

بدامن و خراب شده بود که اگر من  یقندهار بدرجه ا»مینویسد:بازشاه 

اصالح آن ممکن نبود، چنانچه  دمیکوش یبمجازات دادن اشرار آن نم

وخیال اول که من سرباز خواست را نگرفته بودم،  ۀهفت میکنیتا 

اثری براشرارانداخته  میکردم که شاید همین آمدن من در قندهار یک

آخر آنها از شرارت خود دست بگیرند،اما دیدم که فایده ای نکرد،

ً یشروع کردم بمجازات وکشتن اهل فساد مانند قصابها چند روز متماد  ا

تمام قندهار از  کدفعهیدر ظرف چند  روز  نکهیتا ا دمکر یقصاب

دزدی  وبنام یک نفردزد ویک واقعه خورد دست آشرار آرام شد

 (224حاکمیت قانون، ص «)وغیره پیدا نمی شد.

من سربازخواست ومجازات را باالی این خان  وقتی که»شاه میگوید:

نفرشان را بیدریغ کشتم وچند نفر شان را  های خاین گذاردم وچند

محبوس کردم وبرای دیگران شان این چنین یک قانونی وضع کردم 

که خوانین  از جرم وخیانتی که نفری ومتعلقین اوشان بکنند، مسئول 

به دوم حتماً حبس واز آنها یاحبس وبه مرت همیاند. درمرتبه اول یا جر

بازخواست می شود،یک پریشانی وسرگردانی برای خوانین آنجا پیدا 

که الئق و سزاوار اعدام بودند  اشرار بدبخت را نکهیخلص اشده بود. 

 استیدر اطراف س کهبا آنانی از آنها را  یزیو چ در قندهار کشتم

اسباب  )قوانین دولت(و برنظامات کردندیم ینیچ نکتهحکومت 

که براموال  یبا نفر کردندیم دیملت و دولت تول نیمنافرت را ب

 نیاز یالمال اسالم تیب یوبرا دندیرسانیبهم م التیتسه یزیگر

رهگذر خساره رساندن راکسب خود قرار داده بودند، امر دادم که 

وتا زمانی که اعتماد حکومت بر آنها کامل محبوساً بکابل آورده شوند.

 (225حاکمیت قانون، ص «)خود آمده نمیتوانند. نشود، به وطن
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 : فیشر ۀبست خرق

 بودبست خرقه شریف  قندهار خلل انداخته بود تیدر امن کهیدیگرزیچ

استعمال  یبه بد یبعوض خوب نیکه آن مقام متبرک را مجرم

دست  نکهیبخاطر ا کردندیبدم یکشتند و کارها ی. آدم ها را مکردندیم

از برای بردند.  یحکام از باز خواست شان کوتاه شود در آنجا پناه م

خدا این چه دینی وآئینی است که که خرقۀ شریف، نبویه را بجای 

اینکه مقام صالحین وپرخیزگاران قرار دهند ودر آن عبادت کنند،وبنام 

آن برای اعاشه وزندگانی فقراء ومساکین وایتام خویش چنده جمع 

د وآن مقام را وسیلۀ مغفرت ومرحمت خداوندی آوری کنن

تصورکنند،جای خونی ودزد وفسادپیشه واشرار قرار میدهند.می باید 

به حرمت خرقۀ مطهره از بین خود نفاق وکینه وحسد را دور کنند وبا 

همدیگر بشرف آن دست اخوت ومحبت دراز کنید ودر اوقات محاربه 

ه بیک جوش وخروش اسالمی این خرقۀ پاکیزه را با علم مبارک کشید

جانهای تان را درحفاظت عزت وشرافت آن فدا کنید ودشمن را 

بوسیلۀ آن درمقاصد ناپاکش بعقب بنشانید نه اینکه اشرار نابکار 

وجنایتکاران خونخواری را در آن بپذیرید که روز در آنجا ملنگی 

 بنمایند وبشب آمده  بجان ومال وناموس ملت عزیز تان وظیفۀ پلنگی

را ایفا نمایند. همین یحیی معلون را که بکیفرگردارش رسانیدم همه 

شما خبردارید که بعد از ارتکاب عملیات سنگین وکارروائی های 

خونین بخرقۀ شریف پناه گزین شد و همین که موقع را مساعد 

ودانست که حاال کسی غرضدار ومزاحم او نمیشود از خرقۀ مبارکه 

 ه حاجب به بیان را ندارد.برآمده شروع بکارهای کردک

را  نیکردم و مجرم قوفبست خرقه را شرعاً و رسماً موبنابرین،   

 یکردم که وا دیخرقه تاک یو مالها یو به متول دمیکش رونیجا بنآاز

اطراف او را  وارید و دیرا در خرقه گذاشت یبجان شما که اگر کس

او را  یگرفته شود و کوته ها و خانه ها میخراب کردم و گفتم که س
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 ۀقخر ۀحکم کردم که به سردرواز زیمکتب مخصوص کردم و ن یبرا

 یشده نم نيپناه گاه مجرم فیمقام شر نیا]نوشته شود که  فهیشر

 (152-151حاکمیت قانون،ص )« [.تواند

باشم وبا  ینم اتیمن طرفدار شخص» شاه درجای دیگری میگوید:

که اوامر نظامات  خواهمیرا ندارم فقط م جایسرعناد وکش ب یاحد

. دیدر معرض اجراء آ ینفس اضبدون اغر یوحکم یبصورت قطع

خان ملعون است که وقت چاشت درمجلس  ییحیقولم قتل  نیشاهد ا

 دیبحضورم نان خورد وبه ظهر چون قرار قاعده ملزم ومجرم گرد

شب در مجلس با من  ومیصاحبزاده عبدالق نیشد. همچن یچانمار

آشکارا شد نظربند  انشیآن چون از زبان او ز یصحبت داشت فردا

 (3۵1،ص2 شبخسلطنت امان هللا شاه،،ی)پوپلزائ «.دیگرد

یحيی خان محمد مسئلۀ »:دويگمي محمدزائیيحيی خان درباره  شاه

زائی را که محرک قتل علی محمد خان حاکم کشک نخود بود ولی 

آزادانه گردش نموده توقيف هم نشده بود و دو نفر مالزمينش که به 

سبب پيدا شدن بلکه مال علی محمد خان مومی اليه  در خانه  های 

شان توقيف بودند بحضور خود تحقيق و فيصله نمودم و شموليت و 

خان را در قتل علی محمد خان مثبت یافتم بعالوه  تحریک یحيی

راپور های شهرت بدی و دزدی و داره بازی و اخال  امنيت یحيی 

خان نيز به شهادت اکثر مردم مؤید گردید بناًء عليه قانوناً یحيی خان 

و در اثر واقعات . را با هر دو نفر مالزمش محکوم باعدام گردانيدم 

ش در قندهار عبدالرحيم قوماندان سابق و  1303ماه سنبلۀ سال 

محکوم امير محمد مامور توقيف خانه و محبس راملزم و مجرم دیده 

، ص ٢)پوپلزائی،سلطنت شاه امان هللا،بحش «بمجازات نمودم.

٣٥6) 

که  یگرید ۀمسئل کی:»میگوید شاه تیارتباط اخالل گران امن به

وجود چند نفر بوده همانا  نجایا تیشما و مخل امن یشانیموجب پر
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خائن شما بوده که بهمراه خود چند نفر دزد ها را نگهداشته  نیخوان

محض  نکیا دندیکوشیشما م یحال  شانیو پر یشب و روز در نارام

خان کشتم و  ییحیاز آنها را مانند  تن ندشما چ یو آرام یآسوده حال

که نسبت بهمه کس نزد خودم  رایبرم ز یرا با خود بکابل م یبعض

و حکومت من به خان و  دیباشیم زیو عز نیریعاجز ملتم ش  ۀشما طبق

 نیدهد. خودم فقط اول خدا و د ینم تیصاحبان نفوذ اهم گریملک و د

شناسم و بس. اگر  یم راخود  تیشناسم و باز رع یخود را م یاسالم

بالبه  دینارام باشو اگر شما  میما آرام و آسوده خاطر دیشما آرام بود

 پس آنها.

مراتبه نه کشته شدند و نه بکابل  نیکه در نیبعض از ان خوان یبرا

و آدم  نیو متعلق نیاز مالزم یکیچنان امر دادم که اگر  شوندیروانه م

اول خان و  ۀشناخته شدند دفع ایو  ریو دهاره دستگ یشان به دزد یها

 یم یشان از طرف حکومت یکه آدم ها یبادار او عالوه بر مجازات

 یاز دوماه ال ایو  ینقد یجزا هیپوپنجصد ر یال هیپور دوصداز  نندیب

چند  دی. و باز گوشودیدوم خان حبس م ۀسه سال حبس شود. در مرتب

کشتم  کردندیم دیتانرا تول یودربدر یشانیخان خائن را که موجبات پر

 ۀماندیاشخاص باق یبرم و برا یاز آنها را نظربند با خود م یو چند

حاکمیت قانون، ص «)را مقرر داشتم....  ختس ودیطور ق نیآنها ا

163) 

بدانید که خودم بجز آسوده حالی شما وآرامی شما ملت عزیزم! »

دیگرچیزی را نمیخواهم ازاینست که چند خان خاین را که موجبات 

پریشانی ودربدری تان راتولید میکردند،کشتم وچندی از آنها را 

نظربند با خود می برم وبرای اشخاصی که باقی مانده اند برآنها قیود 

رداشتم، وای بجان آن خان خانه ویرانی که زیاده براین سخت مقر

اشخاصی  عقب شیطانی وحرامزادگی وپریشان حالی شما بگردد....

که دزد و فساد پیشه باشند برای یک دقیقه آنها را مهلت نمی دهم و 
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:       میرسانم شانبهر ذریعه که ممکن باشد آنها را بکیفر کردار

 ستمگاری بود برگوسفندان   ان/تيزدنــدترحـم برپلنگ 

نی ضرور باید دزد مجازات ببيند و اشرار با رسن و دار آشنا باشند 

و خائنين را دستگير و قوانين موضوعۀ حکومت بصورت قطعی در 

 (164)حاکمیت قانون،ص « معرض اجراء گذارده شود .

را شاه امان هللا،   نهادالامان هللا این اقدامات ع بدخواهان شاهبرخی از

جنایت  تکراررا از وخوانین خیانتکارجنایتکار رکه دست اشرا

به  را تامین نمود، امنیت قندهاردر نتیجه وآدمکشی کوتاه ساخته و

در نوشته های خویش انعکاس عنوان سندظلم واستبداد شاه بر مردم 

 تا کینه ذاتی خود را نسبت به آن شاه عادل وقانونمدارمیدهند 

 وخدمتگارمردم افغانستان اطفا بخشیده باشند.

 

 :قندهارنظربند درص ابارۀ اشخشاه در توضیحات 

 دهدکهيگزارش م ...« سلطنت شاه امان هللا»درکتاب  یپوپلزائ

ماه  ١۴روز جمعه  ۀدر جرگ یامان هللا شاه غاز حضرتياعل:»

ارگ  ۀ( ، در عمارت سالمخان١٩٢۵نومبر  ۶ش )١٣٠۴عقرب سال

 فرتعداد ن کيحبس  قندهار در محضر وکالء اقوام، در خصوص

ً يع حضرتيکرد که متن گفتار اعل انيب یمطالب  :شوديم خيدرج تار نا

 یشانيرقم پر کيدر شهر  دهيروزها بمن رس نيدر کهياز اطالعات »

چند روز نظربند شده اند  نيدر کهينسبت به اشخاص یوزمزمه خوان

 ميگويشما م یوتسل یخاطر جمع یمورد فقط برا نيدر شود،يم دهيد

موجب  یرا ب یوعناد ندارم ونه کس یدشمن چکسيخودم با ه که

 اي کوشنديملت عاجزم م یشانيدر پر که یالبته اشخاص م،ينمايم یبند

تمسک  کيو بر اوشان  ندينمايبرخالف نظامات حکومت رفتار م

از آن مرتب شود بجز اطالعات  یريکه حکم تعز یقطع ليودل

برم بعد  یقسم نظربند بکابل م[ ومتواتر ندارم، بهيموثق]اطالعات ُخف
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 تيامورو اعتمادم بر آنها حاصل شد به آنها م نانياز انکه اطم

که  یاشخاص. کنمياوشان را واپس مرخص م ايو  دهميم یوکار

 بر سه قسم اند: گرفته شده اند مشتمل

 تيو موجبات اخالل امن کردنديکه دزد ودهاره نگه م یاشخاص: اول

اشخاص بعد از انکه  نيا ۀآوردند. دربار یوانضباط را فراهم م

اگر مردم  شوديخواسته م یسجل شرع یاز اهال دنديبکابل رس

 ايشان امضاء نمودند همانا که قتل واگر مناصفه و یوبدکار یبخراب

شان اقرار کردند، بقدر الزم  یرابآنها بخ یوما بق یبخوب یثلث اهال

ً تصد یواگر بخوب نييآنها تع یمجازات برا کردند  قيشان تماما

 ليکاغذ طو کيالحال  یرها خواهند شد. اگر ف یبضمانت اهال

 یاشخاص بمهرها نيا یوصفائ یرا که مشتمل بر خوب یضيوعر

 یبداً بدان اعتنائباشد حاضر کنند، ا یاريبس یبزرگ ودستخط ها

معامله را  نيصاحب رسوخ ونفوذ هستند. وا اريکه بس رايکنم ز ینم

 یاشخاص نمودم تا آنها وامثال شان بدانند وبخوب نيجهت با نياز

است که آنها  یقيآنها، دست منتقم حق انتيبفهمند که بلندتر از دست خ

گذارد ودر همچو  یصورت بدون مجازات و بازپرس نم چيرا به ه

شود  یداده نم یتياشخاص صاحب رسوخ ونفوذ اهم یمواقع برا

نظر گرفته  ريطبقات ملت ز نيتر بيغر یوآسوده حال یوتنها آرام

 وبس. شوديم

 یواتالف محصول گمرک یزيکه در بردن اموال گر یاشخاص :دوم

 رساننديبهم م التيکشان معاونت و تسه هيبا اشخاص تاجر وکرا

فراهم  یزين ساده لوح را در اموال گرمردما قياسباب تشو شهيوهم

نسبت  کهيمتواتر یاشخاص عالوه بر خبرها نيا ۀآورند، دربار یم

بران ندارم که  یقطع ليدل کيطور  نيا دهياعمال آنها بمن رس نيبا

برم وبعد از  یمدار حکم ومجازات گفته شود لهذا آنها را بکابل م
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ار بودند بآنها کرده هر معامله را که سزاو نانيوحصول اطم قاتيتحق

 خواهد شد.

 یزيتعلق ونه در اموال گر تياست که نه در اخالل امن یافراد: سوم

شان نبوده همواره در  اريدارند، اما تنها زبان شان باخت یسروکار

وبهتان وافتراء  یسرائ اوهي یونظامات دولت یاطراف مسائل حکومت

 یرقه وجدائتف کيشان  ۀملت محبوب من ودولت متبوع انيکرده م

شان  ۀرخواه اوشانم از تجاوزات سابقيافگندند. چون من خ یرا م

شان وحفظ جان آنها، اوشان را  يۀسعادت آت یصرف نظر کرده برا

در قندهار بمانند  نياگر اضافه بر رايز دارميبکابل برده، نگه م

طور سخنان ناصواب شان بگوشم برسد البته که  نيومکرراً ا

صورت بودن  نيکه در ديفکر کن یشما قدر خود . ننديب یمجازات م

از  بيش مشروعه ريامور غ نيوضبط ا ديق یکه برا ینظامنامه ها

طور  نيبرخالف ا نکهيا ايو باشديم نيوتحس ريدر خور تقد ديحد مف

باصواب  اتيملع نيها کرده شود، چه کنم که از یهرزه سرائ

طبقات ملت من  نيواوضاع مخالف تنها جگر من واز عاجزتر

 پرخون است وبس.

از شما  هي[که بصدها روپسابق الحکومه بيمحمدعثمان خان ]نا ايآ

آورد  یم گاريوب گاريگرفت وبهزارها نفرتان را روزانه بقسم ا یم

پرداز  ضهيعر ديشه ريام حضرتيمورد بحضور اعل نيوشما در

شما را  ايتان گوش نه نهاد؟ آ ۀضيبعر  ديصاحب شه ريچرا ام د،يشد

بلکه  یبود؟ ن یشما راض یوسرگردان یشانيبه پرو دوست نداشت

گفته  ايحکمنامه ونظامنامه که تمسک ودستور العمل حکام ورعا

حکام  یها یعدالت یموجود نبود. تا نظر بدان از تجاوزات وب شديم

: هر شدي. بلکه تنها به نائب الحکومه ها وحکام گفته مشديم یبازپرس

 ني. دردياوريدر معرض اجرا ب ديد بايرا که الزم انگار یزيآن چ

اگر چه برخالف  کردنديرا که حکام م یصورت هرکار واجرائ
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گفتند: چون به من  یدر محل استفسار م بوديحکومت م یآرزو

نهر  ايسرک و ايو ريعمکار ت نيکامل داده شده بود، از اراتياخت

 خود اليمرا منع نفرموده بودند، لهذا من هم آنرا بخ گاريوب گاريا

 خوب پنداشته اجراء کردم.

 اليتوانند که از خ یامروز نائب الحکومه ها وحکام من ابداً نم 

برخالف مقررات  اياجراآت و یسرمو کيوفکر خودشان بقدر 

خود  شيتفت نيما در کهياتبتوانند. اعتراض دهيکش ینفس کينظامنامه 

است که چرا نائب  ليقب نيفقط از ميکن یم شيخو نيبرحکام ومامور

جواب فالن مکتوب وارده مرکز را درسه روز  نجايا یالحکومگ

حکومت  ۀاوراق ننوشته است، حاالنکه در دور ۀقرار قاعد

مکتوب تا  کينائب الحکومه ها اگر جواب  گريمحمدعثمان خان ود

 .ديپرس یآن را نم ليعلت تعط یاز و یرفت احد یمسه ماه هم ن

 رمقرريتعز ۀدر مجازات فالن فقره را که در نظامنام یقاض چرا

از  رياست ، فالن شخص راحبس کرده است، حاالنکه مراتب تعز

حاالً که  رسد،يگرفته تا به حبس وقتل م یوگوش تاب یترش یشانيپ

دار حکم شده بتواند، که م یجرم و قباحت کي ليبدون تشک نيسابق بر

مردند  یم یحت ماندند،يم محبوسدراز  یاشخاص تا سالها یبس

 نيتر بيوغر خودم .ديرسيشان بتاراج م یومال وهست شدنديوکشته م

ازان  يینظامنامه که شمه  یها یمحاسن وخوب نيملتم نظر بد طبقات

از  ی. اگر بعضباشمي[ منيشد از ته دل طرفدار نظامات]قوان انيب

 نيکه قوان یخود غرض وصاحبان رسوخ بواسطه ا نيحکام ومامور

آنها را به سنگ عدالت زده است برخالف آن باشند، از  انتيخ ۀشيش

 نيآنها که ب یغلط فهم ديوتول یز بدگوئمرتبه ا نيندارم. در یان باک

که آنها را  نيصرف نظر کرده عالوه بر کردنديملت و دولت م

طور  نيا ندهيبآنها نخواهم گفت، اگر در آ یزيچ چيبرم ه یبکابل م
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آنها مشاهده شد البته که آنها  یوخود غرض یونفاق افگن یسرائ اوهي

 (164-163)حاکمیت قانون،ص !«وبسرا محاکمه خواهم نمود 

 پایان
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 دهمسيزمقاله 

 

 شاه امان هللا یادگار بی نظیرقصرداراالمان، 
 

 
 

  مان،نشانۀ مدرنیزه کردن کابلقصرداراال 
 

 اعمار قصرداراالمان: علت

تکثرنفوس وعدم رعايت  عمده ترين علت طرح شهر جديد کابل، 

ود که هرچند ب (کولرا)وبا ۀ شيوع مرض کشندحفظ الصحه شهری و

سيون ازکاناليسيستم فقدان  يکبار مردم کابل را درو ميکرد. بعد سال

وانتتشار آن کوچه ها مواد مدفوع در روی سرکها وانبارشدن  و

بادهای تموز ، مردم را  گرما وانتشار آن با وزش  درموسم

دچارانواع امراض ساری از جمله وباء ميکرد وتلفات جانی غير 

کسانی که امکاناتی داشتند در موقع  .ار می آوردقابل جبرانی به ب

مثل پغمان وپروان وسالنگها  سير شيوع مرض وبا، به نقاط سرد

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=925283417646822&set=pcb.925283477646816&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=925283417646822&set=pcb.925283477646816&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=925283437646820&set=pcb.925283477646816&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=925283437646820&set=pcb.925283477646816&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=925283437646820&set=pcb.925283477646816&type=3
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ميرفتند وآنهايی که درکابل باقی می ماندند با خطرات امراض ساری 

 یشهرشاه امان هللا در فکر احداث نجات مردم برای  روبرو بودند.

ن کانالهای زير زمينی  عصری وکشيدبا سيستم  ی افتاد کهجديد

انواع باشندگان مجهز باشد تا بدين وسيله جلو مدفوع غرض دفن 

 . ناشی از کثافات وبدر رفتها گرفته شودمريضی های 

مهندسانی را موظف ساخت تا امکانات احداث شاه امان هللا  

شاه آرزو  شهر جديد را مطالعه کنندو نتيجه را با او درميان گذارند.

از ارگ موجوده به يک محل خوش آب وهوا که از  پايتختداشت 

بعد از سروی مهندسان مجرب  ږنتقال يابددور نباشد ا خيلیکابل 

ومطالعات ساحه های مختلف از جمله منطقه شيرپور،باغ باال  

بعد از شنيدن نظريات وچهاردهی را با شاه  درميان گذاشتند. شاه 

ديدن کند، پس يک ره ذکتصميم گرفت خود از ساحات متمهندسان، 

روز با مهندسين وکارشناسان به سواری اسپ تمام محالت مطرح 

گردش کرد واز نزديک شده بشمول  چهاردهی تا تپۀ تاج بيک را 

وسرانجام  برتپۀ تاج بيک ايستاد واز آنجا دورنمای شهر کابل را  ديد

را برای اعمار مرکز داراالمان تا پغمان در نظر آورد وسپس محل 

 د کابل انتخاب نمود.شهرجدي

اعليحضرت امان هللا شاه » مينويسد:دراين مورد پوپلزائی 

غازی از بدوجلوس با استقالل کليت شعبات وتفرعات مدنی ملت 

نجيب وبا شهامت افغانستان را بصالح ومشورت رجال دولت و 

وکالی ملت مدنظر گرفت. از جملۀ مسائل خيلی مهم اولتر حفظ 

افغانستان مورد دقت قرار داده شد. صحت اهالی کابل مرکز 

وچنانکه در مواقعی که اطالع مواليد و وفيات ساکنان شهر کابل را 

بحضور اعليحضرت امان هللا شاه بعرض ميرسانيدند، از قلت مواليد 

متاثر وغمگين ميشد واز عدم صحتمندی مردم ميدانست. وهرچند در 

را تبديل دادن  اصالح شهر قديم کابل غور فرمود، چون کثرت نفوس

وهم خانه های نشيمن وبازارها وکوچه های سابق کابل را يکدم از 
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بين بردن ودوباره اعمار نمودن کار سهل وآسان نمی پنداشت وهم 

نمی خواست که در صورت انهدام بناهای قديم وضع اولين شهر کابل 

را تغيير بدهد وروزی در نظر سياحين وخاصۀً ساکنين کشور محل 

 ر گيرد.تأسف قرا

تأسيس يک شهر جديد تصميم قطعی به  بقرار اين تجارب

گرفت  ويگانه آرزوی آن اين بود که شهر جديد موافق باصول 

صحی ومدنی مطابق به نقشه های طرز جديد مهندسی امروز دنيا 

ش بعمل آمد و در ١٢٩۸باشد. وقتی اين تصويب مهم در سال 

عجله کار نگرفته در  ش امکانات آن سنجيده شد باز هم از١٢٩٩سال

باب انتخاب محل شهر جديد پايتخت افغانستان مهلت فرمود تا پس از 

اخذ مشورت از وکالی ملت بامر انشاآت آن وتسطيع واحداث جاده  

 (٢٩)سلطنت امان هللا شاه واستقالل مجدد افغانستان ،ص ها اقدام نمايد.

موضوع انتخاب محل زمان درازی را در بر گرفت وبحث »

ومشورت ها بطول انجاميد. زيرا که عده يی پيشنهاد ميکردند که  ها

اگر شيرپور سابق وسعت داده شود وبناهای جديد بآن افزوده گردد 

شهر قديم وجديد کابل باهم وصل می گردد. وعدۀ ديگر ميگفتند که: 

زينت واهميت ،اگر شهر جديد از باغ باال تا پغمان بنا گذاشته شود

از  ]را[ وجمعيت ديگر منطقۀ سرسبز چهاردهی بيشتر خواهد داشت.

لحاظ وسعت و وفرت آب وپرورش اشجار وازهار ترجيح ميدادند. 

ودر يک روز اعليحضرت امان هللا شاه با يکعده مشاورين بسواری 

اسپان از حصۀ ده مبارک باستقامت مهتاب قلعه وگلخانه وچهارقلعه 

بيگ عبور فرمود.  بطرف قلعۀ بهادرخان وقريۀ خنگوت قره تپۀ تاج

واز بين بردن اراضی زراعتی وباغستان چهاردهی را حيف دانسته 

حوالی تپۀ تاج بيگ را که اغلب جلگه ها وتپه ها احتوا کرده وضمناً 

حصۀ مرتفع مشرف بنواحی چهاردهی را که در قديم بنام خالصۀ 

شاهی مشهور بود بجهة احداث اساس شهر جديد پسند فرمود ونهری 

خنگوت وبهسود از درۀ للندر سرچشمه گرفته وبنام جوی  که بنام
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شاهی از بين چهاردهی بطرف قريۀ نانه چی وباغ باال جريان دارد، 

پس از تأسيس داراالمان هرگاه جريان جوی شاهی مذکور قطع 

وصرف باغ های داراالمان گردد، خسارتی به زراعات واشجار 

غمان بطرف باغ باال وارد نمی گردد چه آبی که از حصۀ ده پنبۀ پ

کابل جريان دارد، برای مشروب ساختن تاک باغ حوالی آنجا کفايت 

ميکند وعنقريب بقرار نقشه ونظريۀ مهندسين باعمار بند مخزن آب 

در حصۀ قرغه نيز اقدام خواهيم نمود. چون لطافت هوا وصفای فضا 

و وفرت آب گوارای چهاردهی بشرحی که اعليحضرت امان هللا شاه 

ن فرمود ومشاورين افغانی تائيد نمود، تصويب گرديد. وبرای بيا

کسانی که در حوالی تپۀ تاج بيگ منازل وباغ وزمين داشتند در 

ً در شهر  ديگر نواحی چهاردهی قلعه ها واراضی داده شد وبعضا

)سلطنت امان هللا شاه واستقالل مجدد افغانستان، «.قديم کابل مسکن گرفتند

 (٢۵جلد دوم، ص

در طرح نقشه واصول تأسيسات وانشاآت  ائی اشاره ميکند که :پوپلز

تأمالت وتفکرات زياد از هرنگاه بعمل آمد وبا آنکه  شهر جديد کابل

ش باستخدام واستحضار مهندسين ومتخصصين  ١٢٩۸از بهار سال 

تا  ١٣٠١ميزان وانجينران هدايت داده شده بود، اما در ظرف دوسال ]

احضار مهندسين ازاروپا توسط سفير ش [ به جلب و ١٣٠٢ميزان 

برج  ٢۴بتاريخ چهارشنبه ،باالخره  مختار افغانی کوشش  بعمل آمد.

م[ ١٩٢٣اکتوبر ١٧/ق ١٣۴٢ربيع االول ۶ش ] ١٣٣٢ميزان سال 

برفراز تپۀ تاج بيگ بدست بانی  قصرداراالمان اولين سنگ تهداب

حضور مدنيت جديد افغانستان اعليحضرت امان هللا شاه غازی در 

جم غفيری از مامورين واهالی کابل گذاشته شد. انشاآت از برج حمل 

ش آغاز شده واين تهداب گذاری بناء رسمی آن است که ١٣٠١سال 

طی مراسم خيلی پرشکوهی آغاز می گردد و داراالمان نامی است 

 ين گذاشته است.نکه شورای دولت بصورت ذومع
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 ،کردايراد صر تهداب قسنگ ذاشتن گام گشاه درنطقی که هن

دربارۀ تعمیر این شهر داراالمان مجلس ها کردم ومشوره »فت:گ

های مزیدی نمودم که از نتیجۀ همۀ آنها تصویب تأسیس این شهر 

را نموده تعمیر او را ضروری نشان دادند. امروز که روز نهادن 

سنگ بنیاد آن است وبهمین واسطه ما وشما در اینجا اجتماع 

م که سنگ بنیاد آنرا بگذاریم وتبریک تأسیس ورزیده ایم میخواه

این شهر داراالمان را بعالم اسالم وهمۀ برادران حاضر ودوستان 

 (27-2۶)همان منبع، ص«خود میگویم.

 

 مراسم  تهداب گذاری قصرزداراالمان توسط شاه امان هللا

را که ورقه یی )فیض محمدخان زکریا( وزارت معارف سپس وکیل 

، قرائت کرد. دراین ورقه شودسنگ تهداب گذاشته در زیرقرار بود 

 ه بود: نوشته شد

 

 نوشته شده بود:چی قصربنای زیرسنگ کاغذ در 
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"از آنجا که من خادم دین وملت اسالم امیر امان هللا ابن اعلیحضرت 

امیر حبیب هللا خان شهید نواسۀ امیرعبدالرحمن خان مرحوم افغان 

زیز خود را به آثار مدنیه ولوازم اساسیۀ درانی محمدزائی وطن ع

حکومتی خیلی محتاج میدیدم، خواستم شهریکه در این عصر ترقی 

ومدنیت بطرز واصول فن تعمیر موافق باشد به اسم داراالمان بنا 

کنم وباین وسیله ملت نجیب خود را از تکالیف صحت فرسای طرز 

بیوت بودوباش قدیم که عبارت از حیات بسر کردن بود در 

وعماراتیکه اصول محافظۀ صحت واحتیاجات را دارا نبودند 

وارهانم، وتا بتوانم شهر باصفائی که خدای قادر توانا در قرآن 

عظیم خود اوصاف آنچنان امصار را به آیۀ کریمۀ ]بلدة طیبة ورب 

غفور[ فرموده انشاء کنم. چون محل وموضع چهاردهی را از روی 

وزون یافتم، نخستین بتأسیس بیت تحقیق وتدقیق علم مهندسی م

الحکومۀ افغانستان اقدام کردم وسنگ بنیاد این شهر شهیر سعادت 

تخمیر را به ادارۀ ع، ج محمود خان یاور حضورم و مهندسی 

مهندس شهر موصوف و  هروالترهارتن آلمانی داکتر د پلومه سر

به نقشۀ موسیوکودار فرانسوی بتاریخ  بنای این عمارت را

( 2۴هجری قمری مطابق ) 13۴2( ربیع االول  ۶ه )چهارشنب

عیسوی در سال پنجم  1923( اکتوبر 17شمسی و ) 1302میزان 

جلوس پادشاهی خویش بدست خود وحضور اراکین دولت علیه ام 

گذاشتم و این سطور را برای معلومات تاریخیه و استفادۀ موزیم 

رم که حال و های ازمنۀ آتیه نوشتم، ازدرگاه ایزد متعال خواستگا

مال این بنای سعادت احتوای اسالمی افغانی را به سعادت و 

فیروزی ملت محبوب من مصئون و مأمون دارد برب 

 (٢٩)همان، صالعباد".

بعد از ختم قرائت الئحۀ مذکور،  »:گزارش ميدهد کهپوپلزائی 

اعليحضرت امان هللا شاه غازی به نفس نفيس خويش سنگ تهداب 

الئحۀ فوق با بعض اشياء تاريخی  نهاده شده بود. راکه در داخل آن 
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به ساعت چهارعصر باتفاق  اعيان سلطنت واراکين دولت و اعزۀ 

ملت نهاد. در روز مذکور احتفال عمومی انعقاد يافت و از ساعت 

( ظهر ادارات دولتی تعطيل و مامورين کشوری و افسران ١٢)

شهر و اطراف  لشکری و سفراء ونمايندگان دول خارجيه و اهالی

کابل و چهاردهی دعوت شده بودند. وروی تپه يی که دارالحکومت 

تعمير می گرديد، چوکی ها و ميز ها  وروی ميزها وشيرينی ها 

نهاده شده بود، بعد از گذاردن سنگ  تهداب، عمومی حضار آزادانه 

باالی چوکی ها نشسته مشغول صحبت و صرف چای و شيرينی 

ج عصر اعليحضرت امان هللا شاه و مدعوين گرديدند و به ساعت پن

بطرف شهرکابل و چهاردهی عودت نمودند. و دراين اولين مراسم 

تهداب گذاری شهرجديد کابل عموم مردم و ازهمه طبقات و مليت ها 

سهيم گرديدند. و اين بناء پرشکوه را از هر نگاه مورد تقدير قرار 

 (30صهمان منبع،)«دادند.

 
 در قصردارالمان کابینهو اتاق جلسات شاه

متاسفانه شاه با تمام آرزومندی هايش برای ترقی وپيشرفت جامعه 

ل اين قصر فقط بعد از بازگشت از سفر يکمتافغانی وتوجه اش برای 

راوپائی خود چند  جلسه کابينه خود را دراين قصر برپزارکرد و بعد 



 142 مقاله در بارۀ شاه امان هللا واستقالل20

لسات براثرشورش های ننگرهار درشينوار وشمالی موفق به تدوير ج

ديگر دراين قصرنشد. درحالی که خط آهن را نيز از دارالمان تا 

مسجد شاه دوشمشيره برای رفت و آمد مردم ومامورين تمديد نموده 

 بود. 

 
 نمایی ازیکی از جلسه شاه امان هللا درقصرداراالمان

 

 :ربدانیمبیشت درباره قصر داراالمان

 
 نويسدميدراين باره معلومات دلچسپی ميدهد و الگ رنگارنگ وب 

 هللا امان شاه سلطنت عهد در داراالمان شکوۀ با و بزرگ قصر»:

 در نيز عمارت آن بزرگ بخش ساختمان کار و گرديده گذاری تهداب

 و مرکز که بود نظر در زمان آن در. رسيد اکمال پايۀ به دوره همان

 در اساسی پالن يک مطابق جديد شهر يک احداث با کشور پايتخت

 .يابد ظيمتن ميگردد، ياد داراالمان نام به فعالَ  که چهاردهی جنوب
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 از تن يک طرف از که امانيه دورۀ پايتخت و کابل جديد شهر نقشۀ

َ  بود شده طرح( گودار) نام به فرانسوی مهندسان  صد از بيش تخمينا

َ  را زمين جريب ها  .کرد می احتوا اداری مرکز ساحۀ در صرفا

 کسبه و معماران( هارتن والتر) آلمانی سرمهندس سفارش بنابر

 گماشته ساختمانی های کار به گرديده آوری جمع نیافغا ماهر کاران

 نحو به جديد شهر ساختمانی های کار انجام برای حال عين در. شدند

 شش صنف التحصيالن فارغ از نفر ٧٠٠ حدود در شايسته و مطلوب

 به ماه شش مدت برای ساختمانی و معماری های رشته در دوره آن

 متخصصين ساير و یو نظر تحت و( هارتن والتر) آقای توصيۀ

 ٧٠٠ گروپ اين بعداَ . ديدند آموزش نظری و عملی شکل به آلمانی

 مختلف های کار پيشبرد برای تحصيل ماه شش از پس نفری

 .گرديدند آماده مدرن ساختمانی

 نگاۀ از آن زمين مطالعۀ و داراالمان قصر نقشۀ تکميل از پس

 آن معمول های آزمايش طبق آن خاک مقاومت همچنان و جيولوژی

 داراالمان قصر ساختمان کار بود، علمی اساسات به متکی که زمان

 تعميراتی مواد و افغانستان پيداوار ساختمانی مواد از استفاده با عمالَ 

 معماران، ريزی عرق و کشی زحمت با توام ميشد وارد خارج از که

 تحت افغانی کارگران و کاران کسبه ساير و تراشان سنگ نجاران،

 ۵۴٠٠ ساحۀ در آلمانی متخصصين ساير و( هارتن) آقای ايیرهنم

 معماری سبک به متر ٢٣ ارتفاع به و منزله سه شکل به مربع متر

 همچنان امانيه، دورۀ پايان تا يعنی ١٣٠۶ سال تا زمان، آن نوين

 .بود نشده تکميل فيصد صد تعمير هنوز و داشت جريان

 سنگی، های تهداب از عموم صورت به آن در که قصر اين ساختمان

 ريگ و چونه سمنت، مصالح از که خشتيی های پايه و ها ديوار

 ها، کنگره در چهلستون کار قلم سنگ رويکش با بود، شده ساخته

 سنگ فرش دستک، چوب های برنده و ها سقف گچی، های پلستر

 صورت زياد مهارت و ظرافت نفاست، با که تزئيناتی ساير و مرمر
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 نجاران معماران، هنر پختگی و دستی چيره نمايانگر همه بود، گرفته

َ . بود زمان آن در افغانی کاران کسبه و  و چوبکاری امور خصوصا

 قصر اين سوم منزل در که بيضوی بزرگ اتاق تزئيناتی کاری پلستر

 به بود شده گرفته نظر در کشور پارلمان مقر برای و داشت وجود

 ديده کمتر شرق در آن نظير که بود شده کار ماهرانه و عالی حدی

 .ميشد

 مرکز سيستم آن در که است کشور در تعمير نخستين داراالمان قصر

 کار آن از قصر تسخين در ذغال از استفاده با و شده تعبيه گرمی

 سنگ) رويکش از استفاده بار اولين برای همچنان. ميشد گرفته

 ها يرتعم ساير در بعداَ  که گرفت صورت قصر همين در( چهلستون

 بار برای که آوريست ياد شايان. آمد عمل به استفاده آن از نيز

 جديد، شهر به ستون چهل کوۀ از سنگ نقل و حمل غرض نخست

 .شد انداخته کار به آن های واگون با آهن خط داراالمان، يعنی

 آن آبرسانی سيستم که بود عصريی ساختمان اولين داراالمان قصر

 از نل توسط آن ضرورت مورد آب و هگرديد ترتيب مدرن شکل به

 انتقال مذکور قصر به ميباشد واقع قاضی قلعۀ در که( چونغر) چشمۀ

 کوچک و بزرگ اتاق پنجاه و صد يک دارای قصر اين. ميشد داده

 نظر در با امانيه، دورۀ دولتی دستگاۀ اراکين تمام استفاده برای

 سرک به مشرف که قصر اول برج. بود زمان همان شرايط داشت

 آن اطراف در و شده داده اختصاص شاۀ کار دفتر به بود عمومی

 ساير. بود شده داده جا سلطنتی دربار وزارت و شاهی دارالتحرير

 .بود شده داده تخصيص دولتی دواير ديگر به ساختمان اين طبقات

 و عمرانی های کار که بود زمان همين در که شد آور ياد بايد

 يک و گرفت اوج کابل در آن مدرن و عصری شکل به ساختمانی

 تعمير هارتن، پُل مانند ديگر عظمت با و بزرگ های ساختمان تعداد

 و خانه پُسته کابل، موزيم بيک، تاج تپۀ واقع مرکز قوای قومندانی

 با و ايام گذشت باوجود که ديگر زيادی های ساختمان عده يک
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 الزم وجهت مدت اين طی در آن نگهداشت و حفظ در که آن وصف

 سرک همچنان. است مانده باقی خود حال به هم باز نگرفته، صورت

 تحت فرصت همين در نيز شمشيره دو شاۀ الی داراالمان اساسی

 .شد ساخته و طرح آلمانی متخصصين نظر

 شهری پالن تطبيق کار پيشبرد برای که بود هنگام همين در همچنان

 های رشته در مجهز شعبات و ها دستگاه ساختمانی امور تنظيم و

 .کرد آغاز فعاليت به و تاسيس غيره و عمرانی نجاری، و حجاری

 و حساب صورت داراالمان قصر دقيق مصارف مورد در چند هر

 اين ساختن کار در اغلب گمان به اما نيست دست در دقيق ارقام

 ميليون پنج و بيست از بيشتر امانی، دورۀ پايان تا مجلل قصر

 مصرف به بود، نشده تکميل فيصد صد هنوز که درحالی افغانی،

 .بود رسيده

 طب، فاکولتۀ داراالمان قصر در خان نادر محمد سلطنت زمان در

 اين های اتاق از بعداَ . شد داده جا آن، ليليۀ و تدريسی صنوف البته

 .گرفت صورت استفاده نيز کشمش گدام و تحويلخانه حيث به قصر

 فوايد وزارت و ماليه وزارت خان داود محمد صدارت دوران در

 نيز قصر اين ساختمان کار متباقی شده، داده جا قصر اين در عامه

 آن برای که جديدی ساختمان به ماليه وزارت بعداَ . گرديد تکميل

 عمومی قومندانی آن جای به و گرديد منتقل بود شده ساخته وزارت

 ظهر زا بعد در اما. گرديد جابجا داراالمان قصر در کار قوای

 زمانی همان در يعنی ١٣۴٧ سال قوس دوم و بيست مورخ پنجشنبه

 در مدهشی حريق داشت، فعاليت آنجا در ماليه وزارت هنوز که

 قصر سوم منزل سوزی آتش اين اثر در. داد ُرخ داراالمان قصر

 گرمی مرکز تجهيزات مانند قصر تخنيکی وسايل و ديد صدمه شديداَ 

 شديداَ ..  و ها قنديل برق، سيتسم ها، بتشنا آبرسانی، لوازم و ها

 عامه فوايد وزارت شعبات که جايی آن از همچنان. گرديد مند خساره
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 حريق اين بابت از نيز مذکور وزارت داشت قرار طبقه همين در

 .شد هنگفتی خسارات متحمل

 محکمه ستره دواير استفاده برای داراالمان قصر ١٣۵٠ سال در

 ايجابات و شرايط داشت نظر در با گانار آن و شد داده تخصيص

 موسسۀ) توسط نيز را قصر اصالحاتی و ترميماتی کار زمان،

 اين باالخره. گرفت دست روی عامه فوايد وزارت( بنايی ساختمانی

 يک بزرگ، سالون ۴۸ آن در و گرديده بازسازی تاريخی قصر

 اتاق ۸٠ بزرگ، و مجهز کفتريای يا چايخانه يک بزرگ، کتابخانۀ

 .بود شده گنجانيده عصری تشناب ٢٢ و دفاتر برای

 وزارت استفادۀ مورد ١٣۵٣ سال جوزای پانزدهم تاريخ به قصر اين

 داراالمان قصر که نبود باری آخرين اين اما. گرفت قرار عدليه

 سلسله يک جريان در تاريخی بنای اين. ميگرديد ترميم يا و تخريب

 بار يک. گرديد بازسازی و تخريب نيز بعد های سال طی در حوادث

در هنگام  ١٣۶۸کابل، بار دوم در  به سرخ قوای حملۀ هنگام در

َ تخر - یشهنواز تن یکودتا و دوباره  بيقصر داراالمان قسما

 ۀدر ده یميتنظ ۀقدرت طلبان یجنگ ها انيشد. اما در جر یبازساز

 یکه شهر و شهروندان کابل هر دو قربان یزمان ،یالديم ٩٠

داراالمان نخست  یبايقدرت بودند قصر ز نيغاضب یها يیزورگو

 گريد ،یخيو تار بايز یبنا ني. امروز اديگرد بيو بعداَ تخر اجتار

 کيخرابه مبدل شده است.  کيآن شکوه و جاللش را ندارد و به 

 یها، غارتگر یرانگرياز جنگ ها، و تيو شکا تيکه حکا ۀخراب

 «.کنديها م یها و برباد یها، قدرت طلب

-http://ranga-rang.blogspot.com/2015/05/blog منع: 

post.htmlرنگارنگ( )وبالگ 

 

 

 

http://ranga-rang.blogspot.com/2015/05/blog-post.html(وبلاگ
http://ranga-rang.blogspot.com/2015/05/blog-post.html(وبلاگ
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 تخریب قصردارالمان وباز سازی آن :

 تاريخی عظمت با و مدرن آبدۀ يگانه اين داراالمان، پرشکوه قصر

 در نداشتيم، افغانستان گوشۀ هيچ در آنرا نظير که نیاما دورۀ

 پرانی راکت در ١٩٩٢ مجاهدين درسال  تسلط های ماه نخستين

مطابق  حکمتيار وگلبدين مسعود احمدشاه ميان ای توپخانه وحمالت

 . گرديد ويران( ISI) پاکستان نظامی پالن استخبارات

 

 
 1992پیش از قصردارالمان 

-١٩٩٢ سالهای) کابل شديد های جنگ دوران داراالمان،در قصر

 گلبدين پناهگاه نه و بود ربانی الدين برهان دريار محل نه ،(١٩٩٣

 از  افتاده دور گوشه يک در  که قصر اين چرا ولی حکمتيار،

 و بمباردمان هدف  عمده، رقيب دو  طرف از بود،  واقع پايتخت

 های وتوپ و ثقيل سالحهای انواع و  راکت و توپ باری گلوله

 آن از نيز جنگ ميدان نگرديد، ويران  کامالً  تا و  قرارگرفت مخرب

 .نخورد تغيير سو
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 در عهد ربانی 1992قصرداراالمان  بعد از تخریب در

 اين( آی اس آی) پالن مطابق جنگ طرف دو هر که بود اين علت

 قرار خود  توپ و راکت هزاران پرتاب ضربات مورد را قصر

 هر قلب قصر، ناي های مخروبه تماشای  . ساختند  تباه و دادند

 آن گران ويران وبر ساختمي دار جريحهرا  دوست وطن انسان

تا آنکه نوبت حکومت به داکتراشرف غنی  .ندادفرست می ابدی نفرين

رسيد وايشان با کمال وطندوستی به بازسازی مجدد آن کمر همت 

شان کار اعمار بست واميد است تا ختم دوره رياست جمهوری اي

 مجدد اين قصر نيز به اتمام برسد.
 

 :كاربازسازي قصر داراالمان     

عالقمندی خاصی برای تکميل کردن فصل داکتر اشرف غنی که 

برای اعمار مجدد قصر ، شتناتمام برنامه های شاه امان هللا دا

داراالمان هداياتی داد تا برآوردمقدماتی مصارف قصر را معلوم 

وردهای مهندسان خارجی سرسام آوربودزيرا برخی نمايد، برآ

ميليون وآخرين  ۸٠وبرخی دوصدمليون دالر وبرخی صدمليون دالر

 ١٣٩6سال درميليون برآورد گرديد. سرانجام دولت  ٢٤برآورد 
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اختصاص  داد  برای باز سازی قصرميلون دالر ١6بوديجه درحدود 

 ز يافت.قصر توسط انجنيران ماهر افغانی آغا بازسازیوکار

استفاده انجنيران افغانی با احساس وطن پرستی وتالش شباروزی وبا 

سنگ های مرمرهرات قبيل مصالح ومواد با کيفيت داخلی از از

 و وسنگ های رخام هلمند وچوب های مستحکم جنگات کنر

قصراستعد وبزرگ  اطاق کوچک ١٥٥برای وساير واليات ننگرهار

ميليون دالر  ١١مصرف با قط فقصر  .وظرفيت خود را نشان دادند

تکميل وبرای تجليل از صدمين سال استراداد استقالل کشور به بهره 

اراالمان قصردجاويد حماد مسئول پروژه بازسازی پرد.برداری س

که اينست بود پيش بينی شده هزينۀ کمتر از آنچه علت اصلی گويدمي

ران انجنيران وکارگخود قصر توسط بازسازی پروژه  یتمام کارها

ها می افتاد معلوم دار  . واگر بدست خارجی افغانی به پيش برده شد

که مصارف باز سازی خيلی باال ميرفت.دبگفته سرانجنيرافغان 

دراين پروژه هفت هزار نفرکارگرافغان شب وروز بکار مصروف 

 بودند.

 
 باز سازی  توسط انجنيران افغانقصردارالمان بعد از 
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 راز نزدیک بيرونی قص گوشۀ  نمای

 
 تجلیل از صدمین سالروزاسترداد استقالل افغانستان

 ذيل رجوع شود: یويديو به فلم مستندکاربازسازی قصردربرای اطالع بيشتر

https://www.facebook.com/AfghanistannMuseum
/videos/٣٥6٧١٣٩٢۸٩٧6٣٧۸ 
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 مقالۀ چهاردهم

 

 «حزب سری دربار»شک وتردیدها در مورد

 

دوم افغانستان درمسیرتاریخ از جنبش مشروطیت در عهد  غبار درجلد

امیر حبیب هللا خان نام نمی برد، اما از جمعیت سری ملی نام می برد 

 افشا وتعدادی سربه نیست وبقیه بزندان سپرده شدند. 19۰9که در

وقتی که مردم افغانستان با آن وضع فالکتبار :» غبار مینویسد 

اه را از دور شنیدند ویا از نزدیک اقتصادی خویش روش نامطلوب ش

بدیدند، درقلب خویش از او برگشتند. قشر روشنفکرافغانستان که خود 

شانرا ممثل خواسته و ارادۀ مردم کشور میدانستند، دست به تشکیل 

حزب سری بنام "جمعیت سری ملی" زدند وخواستند این رژیم فاسد 

ن توپ وزنجیر ومختنق را سرنگون سازند، ولی شاه توانست با ده

سرکوب ومعدوم نماید. البته قشر  19۰9وزندان این جنبش را در

روشنفکر سر از ایفای وظیفه برنتافت ودر فعالیتهای زیر زمینی دوام 

داد. ونشر شبنامه ها از همین وقت درکشور معمول شد، تا باالخره 

یکنفر از روشنفکران )عبدالرحمن لودی( دست به ترور  191۸در

 کرد گرچه آتش تفنگچه هدف را خطا نمود.شاه دراز 

دیگرشاه نه اینکه از قلوب ملت واز مغز روشنفکران طرد وتبعید شده 

بود، بلکه دربار خود را نیز برضد خویش تجهیز نموده بود. اینست 

]غباردرجلداول تاریخ خود، ازاین حلقه بنام سری دربار که حلقۀ

مه دادن فجایع بغرض خات[ 72۵یاد میکند/ص"حزب سری دربار"

امیر واصالح ادارۀ افغانستان بمیان آمد. البته هیچ شخص درباری 

قادر به تشکیل حزبی در برابر سیطرۀ شاه نبود، مگر اینکه تکیه 
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بیکی از اعضای خانواده شاه داشته باشد. درخاندان شاه هم مردی که 

برسرچنین تشکیالتی قرار بگیرد موجود نمیشد مگر دونفر،یکی 

نصرهللا خان نائب السلطنه برادر شاه که با سیاست خارجی سردار 

وادارۀ داخلی برادر عقیدتاً مخالف بود، دیگر امان هللا خان عین الدوله 

پسر سوم شاه که نسبت به سایر اعضای خاندان خود، جوان روشنفکر 

وآگاه وترقیخواه بود. درحالی که کاکایش نصرهللا خان  نائب السلطنه 

منجمد قروسطی محسوب میشد. در هرحال امان هللا  هواخواه نظام

خان توانست که در رأس یک جمعیتی در دربار وخارج دربار 

قرارگیرد وبفعالیت ضد شاه بپردازد. درین جمعیت یک عده افراد 

مشکوک)مثل سپه ساالر محمدنادرخان( با مرامهای خاص خویش نیز 

عیت بصورت عموم نفوذکرده بودند. اما امان هللا خان و رهبری جم

دارای مرام تغییر رژیم با کشتن شاه، تأمین استقالل خارجی وریفورم 

در اداره واجتماع افغانستان بود. عجالتاً پادشاهی مملکت هم به نائب 

السلطنه اختصاص داده شد و تعهد کتبی بامضای اعضای عمده 

 جمعیت درحاشیۀ قرآن توسط  امان هللا خان به نائب السلطنه تحویل

 گردید.

اشخاص مهم جمعیت اینها بودند: امان هللا عین الدوله)رئیس جمعیت(، 

محمدولیخان بدخشانی سرجماعه دربار،شجاع الدوله خان غوربندی 

فراش باشی دربار، حضرت شوربازار)فضل محمد خان مجددی 

ملقب به شمس المشایخ( که در والیت پاکتیا وکابل نفوذ وسیع روحانی 

نستان شهرت داشت. محمدنادرخان سپه ساالر فرمانده داشته و در افغا

قوای مسلح پایتخت)خانواده های شمس المشایخ وسپه ساالر هردو 

بشکل غیر مستقیم وابسته به این جمعیت بودند(، میر زمان الدین خان 

بدخشانی مامور سابق بار چالنی دربار،محمدیعقوب خان غالم بچه 

دیعقوب خان مذکور، خاص شاه، محمدسمیع خان برادر محم

محمدابراهیم خان فراش باشی امان هللا  وعبدالعزیز سارجن میجر. 
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البته افراد دیگری نیز بودند که درخارج جمعیت با امان هللا خان 

روابط خصوصی داشتند،چون محمودطرزی، محمود سامی 

ز .]غباردرجلد اول، دراین حلقه از سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله نیوغیره

 یاد کرده است.[

قرار بود جمعیت شاه را درجالل آباد کشته، ونائب السلطنه را به 

پادشاهی اعالن نمایند، ولی شمس المشایخ میگفت قبل از اقدام به قتل 

شاه کتباً به او اخطار داده شود تا خود را واداره را اصالح کند و اگر 

زب این سر باز زند آنگاه توسل به اسلحه جایز است. اعضای ح

اخطار را خطرناک دانسته و ترورناگهانی را توصیه میکردند. امان 

هللا خان نمیتوانست طرف شمس المشایخ را از لحاظ نفوذ روحانی او 

مهمل گذارد. اینست که به پیشنهاد تن داد و درمجالس سری شبانه این 

موضوع را تنظیم کردند و شبنامه های اخطاری بعنوان شاه تسوید، 

ال امیرمحمد وردکی پاکنویس وباز درجاهای مدنظر انداخته وبخط م

میشد. مقرر شده بود که درخارج جمعیت مال امیر محمد وردکی 

 خودش را بیسواد بقلم دهد و او تازنده بود همچنین نمود )اوتقریبا

بمرد( درنتیجه این مجالس امان هللا  19۶۸صدسال عمرنمود ودرسال

ط مریدان فداکارش اشخاص متنفذی خان به کمک شمس المشایخ وتوس

را در پاکتیا تحت تبلیغ و تلقین قرار دادند تا خطر اوضاع موجوده 

ادارۀ افغانستان را درک کرده و منتظر حوادث تازه واقدام آینده خیر 

خواهان مملکت باشند. هکذا امان هللا خان عین الدوله در طی یکی از 

ایخ سواره وتنها به کوه این مجالس بود که شبی از خانه شمس المش

غربی باالحصار کابل باال شد، درحالیکه سپه ساالرمحمدنادرخان 

نیز]آنجا[ وارد شده بود. ایندو نفر در قلۀ کوه بچۀ موسوم به "کاسه 

کره چه بود؟ البته ابرج" یک مذاکرۀ سری انجام دادند. موضوع مذ

به شمس بخود آندو نفرسیاستمدار ادعا دارمعلوم بود و بس. تنها 
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المشایخ اینقدر گفته شد که :هردو نفر بر روی قرآن عهدی بستند که با 

 مرام جمعیت وفادار وهمکار صمیمی همدیگر خواهند بود.

شاه شبانه درجالل آباد کشته شد ( 1919فبرویدر هرحال بعد ازکمی)

ودولت جدیدی درکابل اعالم شد. گفته میشد که روز در روغن طبخ 

ادۀ خواب آوری ریخته بودند وشب شجاع ماهی مخصوص شاه م

الدوله او را در بستر خوابش بکشت. اما همینکه شجاع الدوله از خیمه 

خواب شاه خارج میگردید، ازطرف سپاهی محافظ گرفتار شد، 

درهمین لحظه سپهساالر محمدنادرخان رسیده شجاع الدوله را رها 

جلد دوم،چاپ  افغانستان درمسیرتاریخ،غبار، ).«وسپاهی را خاموش نمود

(3۰-2۸امریکا،ص 1919
 

 
 

 شک وتردید ها در مورد این روایت:

آنچه را غبار روایت میکند، بامنطق روزگار وشیوۀ افغانی از میان 

بردن یک شاه عیاش ومستبد همخوانی دارد، اما از آنجایی که این یک 

خیل میسازد موضوع پراهمیت سیاسی است، وپای کسی را در آن د

که استقالل کشور را از استعمار انگلیس بدست آورده است، این 

احتمال را بمیان می آورد که نکند این داستان از سوی انگلیس نوشته 

شده باشد و از سوی شخص یا اشخاص با نفوذی در میان مردم پخش 

شده که غبار نیز آنرا شنیده ودرتاریخ خویش ثبت کرده است ، 

 توان آنرا بدون ذکر سند ومنبع روایت قبول کرد.بنابرین ،نمی

بخصوص که استخبارات امير توسط مستوفی الممالک اداره 

وکنترول ميشد ومستوفی الممالک جداً متوجه حرکات وسکنات عين 

الدوله امان هللا خان ومادرش علياحضرت بود و تمام ویا اکثریت 

وموظف  خدمتگاران دربار ازجمله  جواسيس مستوفی الممالک

بودند تا اعمال وکردار عين الدوله را به مستوفی الممالک خبر 

درکابل  . غبار خود میگوید که مستوفی الممالک هرحرکتی رابدهند
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اعم از نشرات مخفی ویا فیر برامیر وغیره را به گردن عین الدوله 

بارمیکرد، درحالی که چنین نبود وعین الدوله وحلقۀ دربار چون هدف 

ر پیش داشتند،ابداً دست به کارهای بیدارکننده وتهدید آمیز عمده یی د

نمی زدند. معهذا امیر]بنابر راپورهای مستوفی الممالک[برعین الدوله 

ظنین شد و او  ومادرش را مورد تهدید حبس و طالق قرار داد. مگر 

  [۷26غبار، جلد اول، ص ]این هردو براثر وساطت نائب السلطنه نجات یافتند

ن است که حزبی در دربار و آنهم بمنظور حذف چطورممک

فعالیت کند واز چشم مستوفی الممالک پنهان بماند ولی یک سالها امیر 

شخص خیلی دور از دربار مثل غبار از جلسات وتصمیمات و 

 فعالیتهای آن آگاه باشد؟ 

غبار اگر این اسرار را از زبان شمس المشایخ ویا شجاع الدوله 

میکرد، بیشتر قابل قبول وپذیرش می بود، ولی  خان غوربندی روایت

بدون نشان دادن هیچ ماخذ ومنبعی در ذهن انسان این سوال خلق 

میشود، که این شایعه ها برای بدنام ساختن امان هللا خان درزمانی 

پخش ونشر شده که اقتدار بدست دشمنان امان هللا قرارگرفته بود  

وهی نام می برد که درزمان وغبار هم تحت تاثیراین شایعات از گر

امیر حبیب هللا مورد بدرفتاری وخشونت قرارگرفته بودند ودرعهد 

 امان هللا خان مورد نوازش. 

سيد عبدهللا کاظم ، اولين محققی است که در پاسخ به  داکتر 

داکتر سيد خليل هللا هاشميان،به گزارش غبار در باره قتل امير از 

يد نشان داده وقتل امير را نقشه سوی "حزب سری دربار" شک وترد

وپالن انگليس درهمدستی باعناصر مورد اعتماد خود در دستگاه 

امير حبيب هللا خان دانسته، شايعات و برداشتهای را که درآن دست 

امان هللا وشجاع الدوله را دخيل ميداند، با داليل وبراهين منطقی رد 

 ميکند.
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استدالل ميکند که اگر داکترکاظم با باريک بينی و دورانديشی 

در ميان امان هللا خان ونصرهللا دوستی واعتماد موجود بود ، چه 

ً چنين تعهدی  لزومی به سوگند درحاشيه قرآن ديده ميشد؟ واگراحيانا

صورت گرفته باشد، درحالت عهد شکنی  از سوی يکی، ديگری 

 ميتوانست آن عهد وسوگند را به رخ عهد شکن بکشد. چرا امير

 خان آن تعهد را هنگامی که امان هللا خان دست به قيام عليه نصرهللا

او زده بود، علنی نساخت؟ به اين صورت داکترکاظم  داستان تعهد 

نفرديگر درحاشيه قرآن زيرسوال  ١٢-١٠امان هللا خان را با امضای 

 می برد. 

سومين نکته مهم دراستدالل داکترصاحب کاظم، شک کردن به 

ر" با ترکيبی ازاشخاصی چون شهزاده امان وجود"حزب سری دربا

هللا ،سردار نصرهللا خان، نادرخان ،محمدولی خان دروازی ،شجاع 

الدوله وسردار عبدالقدوس خان وغيره است. داکتر صاحب کاظم 

يکجا شدن اين افراد را با سه گونه افکار وتمايالت سياسی غيرممکن 

وع کالن سياسی تشخيص داده ميگويد ممکن نبود آنها در يک موض

با هم همفکر وهمنظروهم عمل باشند. به اين صورت داکتر صاحب  

داکتر  )داستان وجود حزب سری دربار را نيز سوال می برد.

-1۳0کاظم،اسرارنهفته شهادت امير حبيب هللا خان،آرشيف مقاالت،افغان جرمن آنالین، ص 

1۳2)  

ان را غبار در کتاب خود مکتوبی از قلم سردارعبدالقدوس خ

را « مشروطیت»عنوانی شمس المشايخ نقل ميکند که در آن  

سرطان ٢۶و اين مکتوب در است. ( ناميده803، ص1غبار،ج)"میکروب"

نتيجه استفتای علمای قندهار را به شمس ( ١٢٩٩/١٩٢٠ سال) 

المشايخ ونورالمشايخ فرستاده است. به جمالت زير از مکتوب توجه 

رف شرع انور مشروطه طلبان را وعالج آن اینست که؛از طشود:
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وبعد از آن برای تعليمات علوم جديد دست  باید واجب القتل" دانست.

وآستين باالنمود. خواستم که در قندهار نيز تعليم علوم جديد راجاری 

" از بين برده شود باید میکروب مشروطهنمايم، ليکن بحکم شرع "

گرفتم و به غرض از آنست که از علمای اينجا سوالی نموده وجواب 

  (803غبار،  )«استحضار شما فرستادم.

ين اشارات نشان ميدهد که سردار عبدالقدوس خان جزو ا

مشروطه خواهان نبوده وآن حرکت را بسيار بد می ديده است و 

بنابرين از لحاظ فکری دشمن  محمود طرزی وشاه امان هللا خان 

 ومحمدولی خان وشجاع الدوله پنداشته ميشد.

ائی نيز درکتاب خود ميگويد که در روزاعالم مرگ امير پوپلز

به اراکين ملکی ونظامی کابل در ارگ، سردار عبدالقدوس خان به 

پادشاهی امان هللا خان آمادگی نشان نداد وموضوع را به آينده موکول 

  (۷۸-۷۹سلطنت امان هللا شاه ، ص  پوپلزائی، )نمود.

 خان با امضای ده نوشتن تعهدی از سوی امان هللا نبه نظرم

وسپردن آن به سردار نصرهللا  ز هواداران خوددوازه  نفرديگرا

خان،دور از عقل ومنطق سالم است. واگر چنين سندی درميان می 

بود، امان هللا خان هرگز دست به طغيان در برابر کاکايش نميزد، 

زيراميدانست که عمش سوگند وامضای او را بميان خواهد کشيد 

جامعه مسلمان افغانستان صدمه بزرگی به حيثيت واعتبار  وآنگاه در

  او وارد خواهد شد.

 طفره رفتن غبار از نشان دادن ماخذ:

غباردرجلد دوم تاريخ خود،حکايت عجيبی را درموردمالقات 

باال کاسه برج  عين الدوله امان هللا خان وسپهساالرنادرخان در

ه ،شبی از خانه شمس عین الدول »حصارکابل روايت ميکند وميگويد:

المشایخ سواره وتنها به کوه غربی باالحصار کابل باال شد، درحالیکه 



 15۸ مقاله در بارۀ شاه امان هللا واستقالل20

سپه ساالرمحمدنادرخان نیز]آنجا[ وارد شده بود. ایندو نفر در قلۀ کوه 

بچۀ موسوم به "کاسه برج" یک مذاکرۀ سری انجام دادند. موضوع 

رمعلوم بود و مذکره چه بود؟ البته بخود آندو نفرسیاستمدار ادعا دا

بس. تنها به شمس المشایخ اینقدر گفته شد که :هردو نفر بر روی قرآن 

عهدی بستند که با مرام جمعیت وفادار وهمکار صمیمی همدیگر 

(۳0،ص 1۹1۹غبار، جلد دوم،چاپ  )«خواهند بود.
 

 

غبار منبع وماخذ این روایت خود را نشان نداده است ،مگربه 

محمدصادق ت ،حضرات شوربازار: نظرمیرسد که منبع این روای

برادر خورد شمس المشایخ یکی از دشمنان امان هللا  (گل آغامجددی)

خان بوده باشد،زیرا غباردرجلد دوم تاریخ خود شمس المشایخ را 

عضوجمعیت  سری دربارمیشمارد. پس وقتی شمس المشایخ عضو 

این جمعیت بوده، چرا این مذاکرات درخانه ودرحضور اوصورت 

فت؟ برای بستن عهد میان دونفر، رفتن به کوه وقلۀ "کاسه برج" نگر

در تاریکی شب چه ضرورتی بود، مگرنمیشد در روز روشن درخانه 

 عین الدوله یا منزل سهپساالر چنین تعهدی بسته شود؟ 

چرا غبار از نشان دادن منبع روایت خود حتی درمسایل مهم 

ر آخر روایت خود ماخذ سیاسی امتناع کرده ونخواسته در آغاز یا د

ومنبع  را نشان بدهد ؟ معلومدار غبار از ثبت هر روایت هدفی خاص 

داشته و با نشان دادن مآخذ، نمیتوانسته مسایل را مطابق هدف خویش 

 تعبیر و تفسیر نماید.

پوهاند حبیبی درمورد غبار، سخنانی دقیقی دارد ومیگوید: 

ویا و جویای گربُزی بود غبار مرد خوش قیافت، بلند باالو ظریف گ»

که با نفوذ کالم واستدالل قوی میتوانست جوانان را بدور خود فراهم 

آورد. و چون قلم روان و نیرومندی داشت، میتوانست در تاریخ 

وادبیات وسیاست واجتماعیات مباحث دلچسپی بنویسد که از آن جمله 
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آشکار  نمونه کار وافکار و تحلیل ونظرش بواقع در کتاب مسیرتاریخ

است که آن کتاب را با وجود برخی لغزش های تاریخی و عددی و 

بعضاً ارادی، با قوت بیان و ظرافت ادبی، دلچسپ و در خور خوانش 

و مطالعه ساخته است. وی در تاریخ نویسی سبکی خاص داشت که 

وقایع تاریخی را همواره به نفع تصور خاص عندی و قالب فکری 

ا براین درتاریخ نگاری حود ناظر بی طرفی خود استعمال میکرد و بن

  (1۳۸جنبش مشروطيت،چاپ اول، ص حبيبی، )«به نظر نمی آید...

 

 منشاء یک غلط فهمی تاریخی:روایت غبار
 

حزب سری غبار، در کتاب مشهور خود )افغانستان مسيرتاريخ( از "

ذهن  هللا " نام می برد وضمن توصيف وتعريف از شهزاده اماندربار

ده را برای پذيرش يک غلط فهمی تاريخی آماده ميکند خوانن

هستۀ تحول درنفس در بار نيز نشو ونما ميکرد. اصالح  ومينويسد:"

طلبان ليبرال درباری از روش اميرحبيب هللا منزجربودند. چون خود 

دور يکی ازاعضای خاندان شاهی  قدرت حرکتی نداشتند، بايد  در

خان نبود، زيرا او با آنکه مرد  جمع شوند. اين شخص سردارنصرهللا

ضد استعمار وخواهان استقالل کشور بود، در ادارۀ دولت دلبسته گی 

به نظام قرون وسطايی وسلطنت مطلق العنان شخصی داشت.... پس 

يگانه شخصی که در آن خانواده مورد توجه ليبرالهای در بار 

قی قرارگرفت، عين الدوله امان هللا خان جوان صاحب نظر و تر

خواه زحمتکش ومتواضع بود که به زودی در رأس يک حلقۀ متجدد 

در بار قرار گرفت و او توانست نايب السلطنه را به حيث رئيس اين 

انجمن سری شامل نقشۀ کودتای نمايد، که درنظر بود امير در جالل 

آباد توسط عسکراز بين برده شده وجايش به نايب السلطنه داده شود. 

م برای تحصيل استقالل واصالح اداره داخلی نايب السلطنه ه
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مجاهدت نمايد. نايب السلطنه که از دولت انگليس متنفر وازادارۀ 

برادر ناراض بود، پذيرفت. ده دوازه نفر از اعضای جمعيت سری 

 «سپردند. عهد نامه يی  درقرآن تحرير وامضاء نموده به سردار

  (٧٢٥،ص١)غبار،ج

تعهدنامه را ذکرنميکند ولی از کسانی که غبار نام امضا کنندگان اين 

در دربار هوا خواه شهزاده   امان هللا خان بودند، اينطور نام می 

در دربار اشخاصی چون محمدولی خان وشجاع الدوله خان :»برد

وغيره، در اردو افسران بزرگی)منظورسپهساالر نادرخان 

ها وبرادرانش( ودر خارج هردو رجالی چون فضل محمدمجددی)بعد

شمس المشايخ(، سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله ويک عده 

ديگرهمه طرفدار عين الدوله امان هللا خان بودند. مردم کابل وقسماً 

ً درايام وکالت سلطنت که سال  اطراف او را می شناختند مخصوصا

دوماه در پايتخت  می بود، بازرسی او را به امورمردم واستغاثه 

ديده و به او حسن نظر داشتند. کسيکه او را جداً کنندگان ومحبوسين 

مراقبت وتعقيب ميکرد، ميرزا محمدحسين خان مستوفی الممالک بود 

که هر حرکتی را درکابل اعم از نشرات مخفی ويا فير برامير وغيره 

را به گردن عين الدوله بارميکرد، درحالی که چنين نبود وعين 

ی در پيش داشتند،ابداً دست به الدوله وحلقۀ دربار چون هدف عمده ي

کارهای بيدارکننده وتهديد آميز نمی زدند. معهذا امير]بنابر 

راپورهای مستوفی الممالک[برعين الدوله ظنين شد و او  ومادرش 

را مورد تهديد حبس و طالق قرار داد. مگر اين هردو براثر 

  (٧٢6، ١غبار، ج «)وساطت نائب السلطنه نجات يافتند.

ی سرويس های جاسوسی انگليس عليه امان هللا از همان توطئه ها

آغاز اعالن سلطنت وداعيه استقالل خواهی اش آغاز شده 

بود.انگليس ها برای اينکه رد پای خود ونادرخان را در قتل امير 

حبيب هللا گم کرده باشند،مسئوليت قتل را بدوش مشروطه خواهان 
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تند.اين توطئه بحدی نزديک به دربار وشخص شاه امان هللا انداخ

زيرکانه طرح وتوسط اشخاص بانفوذ وروحانيون وابسته به استعمار 

 در بين مردم پخش گرديد که حتی در تاريخ هم راه يافت.

داکتر کاظم این راویت را یک شایعه برای بدنام کردن شاه 

امان هللا درزمانی میداند که دیگراو قدرتی نداشت ودرخارج ازکشور 

رافغانستان برسرقدرت بودند که خود مظنون قتل بود وکسانی د

 بودند.

اينست که:  خواننده می گيردنتيجه ای که ازاين روايت غبار 

رهبران حزب سری دربار ]از قبيل امان  تصميم قتل امير از سوی

هللا خان ،محمدولی خان وشجاع الدوله وچند نفر ديگر؟[ گرفته شد و 

.بدون ر نصرهللا خان سپردند؟؟ه به سردادرحاشيهٔ قران امضاء کرد

ترديد چنين يک نتيجه گيری ناشی ازاعتماد خواننده  به غباربه 

شاء تمام غلط نعنوان يک مورخ زندان ديده می باشد.واين روايت م

 فهمی ها دربارۀ امان هللا خان شده است.

 

 :استقالل هنگام اعالن جنگ اگندهاانواع پروپ

ایام نمایندگان ومنابع برتانوی مصادف بهمین :»پوپلزائی مينويسد

از انواع پروپاگندها کار گرفته حرف هایی گفتند ونوشتند که: امان هللا  

خان عین الدوله در توطئه قتل پدرش دست داشت. وعلیاحضرت والدۀ 

او زن جاه طلب سلطنت برای فرزند خودش عین الدوله وهم زن انتقام 

ه یعنی دست خارج در این جو می باشد. واین اتهامات برای آن بود ک

توطئه قتل پادشاه دخیل نمی باشد وهم مردم افغانستان با عین الدوله 

سلطنت «)مخالف شوند تااو نتواند در مسئلۀ استقالل پایداری نماید.

 (6۰شاه امان هللا،بخش اول،ص
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چنین بدست را انگلیس ها ازجانب پوپلزائی پروپاگنددیگری 

ماه دلو در جالل آباد ميگفت: این بار اميرحبيب هللا خان در»میدهد:

وقتی که بکابل برسم علياحضرت را طالق ميدهم و امان هللا پسر او 

را عاق می کنم ویک تعداد نفر رفقای همنشين وهمراز امان هللا را 

محبوس ومفرور می گردانم.چون این خبر بکابل رسيد او از خوف 

پوپلزائی، همان، ) «جان در از بين بردن پدر خود اقدام ورزید.

 (129، ص 1اثر،بخش 

واین خبرها مصادف بایامی بود که  » پوپلزاتئی درادامه میگوید:

دولت امانیه به سوقیات عساکر آغاز کرده وهیأتی را برای ابالغ 

افغانستان مستقل به مسکو واروپا تعیین داشته بود. امان هللا شاه این 

رویت داد. رجال خبرهای اتهامات بزرگ را در یک مجلس خاص 

آیا امیرصاحب شهید اینقدر فکر خام داشت که سیاست  ...دربار گفتند:

وحقیقت این است که خود را در جالل آباد ودر محضر عام بیان کند. 

دستۀ قاتلین ویا فرد وهیأتی که راه را برای قاتل باز ساخته است، این 

ز بین بردن روی کار آورده است که مردم باور کنند باعث ا راحرف ها

امیر علیا حضرت وفرزندش عین الدوله شده اند وآنها از بیم عواقب 

 همان،پوپلزائی، ) «زندگانی خودشان دست به چنین کار زده اند.

 (13۰، ص 1اثر،بخش 

 

 :، پوپلزائی،کاتب وحبیبیداکترکاظمیات نظر

خوشبختانه داکتر کاظم نخستین محققی است که روایت حزب 

شان را با دید انتقادی بررسی وبرآن شک نموده سری دربار وپالن 

است. داکترصاحب کاظم با داشتن شم قوی سیاسی خود دریافته است 

که، نوشتن چنین سندی از سوی امان هللا خان با امضای ده دوازه  

نفردیگراعضای حزب سری وسپردن آن به سردار نصرهللا خان،دور 



 163 مقاله در بارۀ شاه امان هللا واستقالل20

رمیان می بود، امان از عقل ومنطق سالم است. واگر چنین سندی د

هللا خان هرگز در برابر کاکایش دست به قیام وطغیان نمیزد، 

زیرامیدانست که عمویش سوگند وامضای او را بمیان خواهدکشید 

وآنگاه در جامعه مسلمان افغانستان صدمه بزرگی به حیثیت واعتبار 

او وارد خواهد شد. پس  چنین سندی در حاشیه کتاب مقدسی هرگز 

 نیست.نبوده و

جلب توجه کاظم،  صاحبداکتر استداللدردومین نکته ایکه 

است با ترکيبی که "حزب سری دربار" شک کردن به وجود ميکند،

اشخاصی چون  از در جمله اعضای آنغبار از آن تذکرداده و 

خان، نادرخان و محمدولی خان دروازی وشجاع  سردار عبدالقدوس

هزاده امان هللا برشمرده تحت رهبری ش نفر[  ٤]جمله  را الدوله

  نفر امضا کننده ديگر،کی ها بودند ؟![   ۸.]ولی معلوم نيست است

نفر را با افکار وتمايالت  ٤يکجا شدن اين  داکتر صاحب کاظم

مختلف ومتضاد شان غيرممکن تشخيص داده ميگويد ممکن نبود آنها 

 در يک موضوع کالن سياسی با هم همفکر وهمنظروهم عمل باشند.

سلطنت امان هللا شاه واستقالل مجدد کتاب "ا توجه به ب

که بعد از فوتش در  عزيزالدين پوپلزائیآخرين تأليف "افغانستان

پوپلزائی در درکندهار به چاپ رسيده است،  م٢٠١٧ /١٣٩۶سال

 ."  نام نبرده استحزب سری دربار" اين کتاب خود ازازهيچ جايی 

فتر عين الدوله و محمدابراهيم پدر پوپلزائی نظام الدين خان منشی د

وابستگان مادری عين الدوله و از ]بعد وزيرعدليه[خان سرپروانه

اعتماد عين الدوله بودند، وبرحسب بسيار نزديک ومورد اشخاص از

قومی و پيوند خاندانی، می بايد قبل از هرکسی ديگر اين  نسن

ارتی اشخاص شامل چنين پارتی می بودند، اما آنها از وجود چنين پ

ط شاه هم از آن اسم ويا حزب سری اطالعی ندارند و بعد از سق
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عين الدوله  شهزاده بی کتازتعهد عالوتاً درهيچ صفحه ای نبرده اند.

 عمويش سردار نصرهللا خان بهوسپردن آن  آنهم درحاشيه قرآن

 نميکند؟ ی ذکر

منشی دارالتحریر دورۀ »نظام الدین خان ناظم پوپلزائی پدر 

بود که تمام  هوشيار ومجربیاشخاص از  يکی«ن الدولهوکالت عی

وقايع روزمره عهد شهزاده امان هللا خان را تا پايان سلطنتش ياد 

 ]بعدها خطاط وهنرمند ومورخ[داشت کرده وبه پسرخود پوپلزائی

ی پدر پوپلزائی که اکنون بصورت کتاب بود. بنابر ياد داشتهاسپرده 

د که بعد ازقرائت فرمان امير ميشومالحظه  به نشر رسيده است،

نصرهللا خان مبنی برارسال بيعت نامه مردم کابل توسط عين الدوله، 

 کسی که در آغاز با ادعای جانشينی عين الدوله از درمخالفت ولی با

را  به خان لفاظ نصايح گونه سخن زد، وجانشينی شهزاده امان هللا ا

است موکول ميخوجرگه سران قومی تا شش کروهی کابل فيصله 

صالح موضعگيری ولی  سردار عبدالقدوس خان بود. ،رددگ

را پيشنهاد سردارعبدالقدوس خان عين الدوله  محمدخان وهواداران 

عين  به سلطنتو همان ساعت حمايت وپشتی بانی خود را ردکردند 

ابراز برای گرفتن انتقام خون پدرش واسترداد استقالل کشور الدوله

 عبدالقدوس خان عضويت کدامسردار که وان گفت ميتبنابرين  .داشتند

سلطنت امان هللا پوپلزائی،  ) .را نداشته است " يا علنی سریحزبی، "

 ( 78-79ص  شاه ،

، نکته ديگری که انسان را به موجوديت چنين ه براينعالو 

حضور هميشگی جواسيس مستوفی حزبی دچارترديد ميکند، 

گزارش از حرکات وسکنات الممالک محمدحسين خان برای تعقيب و

عين الدوله ومادرش علياحضرت حتی در داخل حرم شاهی بود. اگر 

چنين حزبی وجود ميداشت آيا ميتوانست از چشم جواسيس 
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منبع روايت  مستوفی الممالک پنهان بماند.وگماشتگان خاص 

که اين گزارش را در تاريخ  یغبارمعلوم نيست، وتا کنون هرکس

او مبنی برمخالفت با سياسی  هاعتبارگذشت غبار خوانده است، به

  آنرا باور کرده است.  سلطنت وسياست خانواده نادرشاه

تائيد التواريخ نيز  درسراج فيض محمدکاتب از يک روايت

کاتب آنجاکه ان در قتل پدرش نقشی  نداشته است.ميکند که امان هللا خ

خان ياد کابل نزد نصرهللا وضع مال غالم محمدخان از گزارش از 

ميکند، ميگويد که امير 

نصرهللا خان او را 

بحضور پذيرفت واوضاع 

کابل را از زبان او 

صادقانه جويا شد، مال 

لخانه گدرمن »غالم گفت:

شرفياب  شاهی]ارگ[

حضورش گشتم و پيشتر 

از من صالح محمد خان 

نائب ساالر و محمود 

بيگ طرزی و محمود 

سامی حاضر آمده موجود 

رستاده بودند و آدم ف

اعتماد الدوله و بابا 

محمدسرور خان و قاضی القضاة و غيره اعيان بار و اهل کار را 

امر احضار فرموده، آدم ها فرستاده بود و من از جمال و ناصيهٔ 

حالش درک کردم که مصيبت بزرگی به روی روز آمده خواهد بود، 

داری می نمود خویش را ضبط نتوانسته اشک  زیرا که هرچند خود
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از دیده اش بی اختیار جاری و خودش درعالم بیقراری بود تا که 

اعداد رجال لشکری و کشوری گرد آمده انجمن شدند. بعد 

اعلیحضرت امیر ما صحیفه ای را برآورده و به روی میز نهاد و 

فرمود که خانٔه ما خراب گردیده اعلیحضرت سراج الملة والدین پدر 

د و این را گفته زار زار تاجورم را در کله گوش شهید کردن

واعتماد الدوله نامه را از زیر میزبرداشته به خواندن ..... بگریست

 [۶71، قسمت سوم، ص۴]سراج التواریخ، ج«شد.

کاتب عالوه ميکند که پس از اتمام فرمان اميرنصرهللا خان،  

امان هللا خان به سخنرانی پرداخت وشک وترديد های خود را نسبت 

رد ودر آخر شمشيراز نيام کشيد واز شدت غيظ به کاکايش برشم

غالف شمشيررا درهم شکست و گفت تا انتقام خون پدرم رانگيرم، 

اين شمشيررا دوباره درغالف نخواهم گذاشت. و اشک دوباره از 

چشمانش جاری شد وغريو وزاری از مردم برخاست و همه حضار 

داشتند وازوی همدلی خود را با فداکردن جان ومال خود به آو ابراز 

خواستند تا امرامارت را قبول کند. امان هللا خان برای قبول امارت 

خود دوشرط پيش کرد: يکی گرفتن خون پدر ودوم تحصيل استقالل 

 که هردو از جان حضار استقبال گرديد. کامل کشور.

اين روايت مال غالم نيز ميرساند که شاه امان هللا در توطئه 

ست،وانگليس را مسبب اين قتل ميدانسته قتل پدرش دست نداشته ا

است وخوداگر دست می داشت،ممکن نبود که از اعماق دل برای 

پدرش اشک بريزد، زيرا او هنرمند تياتر يا سينما نبود که  اکت 

 وادی پدرمرده ها را در آورد  ودرسوگ پدر اشک دروغين بريزد.

ه به است ک شخصیاولين  نبه نظرمداکتر سيد عبدهللا کاظم   

حزب سری اعضای "نحوه قتل امير از سوی  محتوای گزارش و

، شک وترديد نشان داده "که غبار از آن تعريف کرده استدربار
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مورد  وقتل امير حبيب هللا را نقشه وپالن انگليس درهمدستی عناصر

شايعات و  ،دانستهدر دستگاه امير حبيب هللا خان  اعتماد خود

مان هللا وشجاع الدوله را دخيل ميداند، برداشتهای را که درآن دست ا

 هين منطقی رد ميکند.ابا داليل وبر

" حزب سری دربار" "شک" داستاندر بارۀ عالمه حبيبی نيز 

 حبيبی در کتاب جنبش مشروطيت  خود را ابراز داشته است. وترديد

درباره اين مطلب  " زيرعنوان "حزب سری دربار" نوشته ميکند:

ز اشخاصيکه در آنوقت جوان و دخيل حلقه های نويسنده اين سطور ا

روشنفکران بودند]منظورعبدالرحمن لودين وعبدالهادی داوی 

سپس  (چا جديد١٣۵)ص "تفصیل چیزی نشنیده ام ميباشند[، بدين

آنچه را غباردرمورد حزب سری دربار بيان کرده، نقل ميکند 

 الراوی" العهدة علی "وهمراه با آن اين نکته را متذکر ميشود که: 

(.قيد چنين سخنی دوش روای استبصحت وسقم مسئاله يعني )

 است، نه تائيد نقل قول. "شک وتردید"دريک نقل قول اظهار

غبار درتاریخ خود همواره از امان هللا خان با تمجید وتکریم 

یاد کرده است  وبه همین خاطر خواننده خوشبین سخن غبار را در 

الل افغانسان بدون چون وچرا  مورد آن شاه مترقی ومحصل استق

باورمیکند.سوال اینست که  غبار به عنوان یک مورخ آگاه ودور 

اندیش، چگونه متوجه این نکته نشده که چنین روایتی اگر مبتنی 

برضد شاه سوءتعبیر وسوء  براسناد وشواهد معتبرنباشد، میتواند

از مورخی چون  تفسیر گردد؟ چنانکه تا امروز چنین شده است.

غبار، انتظاراین بود تا  برای پخته بودن روایت خود منبع خود را 

هم درمورد "حزب سری دربار" وهم آنجا که طرح حزب سری را 

دراز میان بردن امیرحبیب هللا ذکر میکند، معرفی مینمود تا مورد 

 شک وتردید محققان کشور قرارنمیگرفت.
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داخترخان پوپلزائی روایت میکند که غبار از جمله رفقای محم

پسرناظر محمدصفرخان ]امین اطالعات امیرنصرهللا خان 

بود[.محمداخترخان همان کسی است که طراح قتل شاه امان هللا در 

بند قرغه بود.درهرحال غبارمورد سوء ظن قرارگرفت وتحت 

نظارت وزیر امنیه شجاع الدوله خان قرارداده شد. پس از آنکه دولت 

قطغن انتقال دادد، مدیر جریده ستاره  مهاجرین هندی را از کابل به

با هیئات ناقلین به قطغن فرستاده شد  منهاج الدين شينواریافغان 

ودرهمین وقت، غبار با ضمانت شجاع الدوله ، بحیث مدیر جریده 

ستاره افغان مقررگردید وهنگامی که شجاع الدوله بحیث والی هرات 

لطنت شاه امان هللا واستقالل ]س.تبدیل گردید، غبار را با خود به هرات برد

 [126، ص 1مجدد افغانستان، ج

مالمنهاج الدین » روایت پوپلزائی دراین زمینه چنین است:

ش مدیر جریده مکور)ستاره افغان(  1299شینواری درسال 

مقررگردید.در برج جوزای سال مذکور وقتی مهاجرین هندی وارد 

، مال منهاج الدین از کابل واز اول سرطان بطرف قطغن نقل داده شدند

طرف مجلس مهاجرین درجمله هیئات موظفین ناقلین بهمراه 

محمدامان خان حاکم مهاجرین فرستاده شد.وبعوض او میرغالم 

محمدحسینی )غبار( مدیر جریده ستاره افغان مقررشد.وسبب مقرری 

پسرناظرمحمد صفرخان بود  غبار این بود که مذکوررفیق  اخترمحمد

نظرشجاع الدوله  بقید -]توطئه ترورشاه امان هللا[قرغه وبعد از واقعه

خان وزیرامینه سپرده شده بود وبقرارمعرفی وزیر امنیه به نگارندگی 

جریده مذکوروبه تضمین خود او فرستاده شد. ووقتیکه وزیرامنیه 

ات ئبحیث وزیرتنظیمیه هرات عزیمت نمود، غبار را درجمله هی

 (126ص ،1جائی، سلطنت شاه امان هللا ، )پوپلز «معیتی خود بهرات برد.
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 به نظرمیرسد که تحت نظرقرارگرفتن غبار،بحیث همکار

نزدیک شجاع الدوله خان وزیرامنیه وبعد رفتن با رئیس تنظیمیه 

هرات، به عنوان همکارولی در اصل زیرنظارگرفتن او ،تاثیرات بد 

تقام این روانی خود را بر غبار واردکرده است واو را واداشته تا ان

اتهام وحتی انتقام قتل رفیق خود محمداختر را به شیوه غیرملموس 

وبرنامه قتل امیر حبیب هللا « حزب سری دربار»وبا شرح کارنامه

بوسیله آن حزب ، به گونه ایکه خود میدانسته برساخته باشد که منبع 

 مهم غلط فهمی وسوء برداشت شده است!
 

 نتيجه:

که  روایت يم ميتوان به اين نتيجه رسيد از آنچه تا کنون گفته آمد

 بدالیل ذیل  پذیرفتنی نیست: غبار در باره وجود حزب سری دربار

،پوپلزايی که پدرش نظام الدين خان منشی يا مدير قلم مخصوص  ١

امان هللا حان بوده واز تمام حرکات وسکنات وحال وهوای شهزاده 

است  و نزديک  شهزاده مطلع  وهدايات او را ياد داشت ميکرده

ترين شخص مورد اعتماد امان هللا خان بوده در تاريخ خود)سلطنت 

حزب سری »شاه امان هللا واستقالل مجدد افعانستان (  هرگز از

 نام نبرده است . « دربار

فيض محمد کاتب نيز که مورخ رسمی دربار امير حبيب هللا خان -٢

ا در سراج بوده است ؛  وچگونگی قتل امير حبيب هللا خان ر

التواريخ شرح داده است، در هيچ جای ازسراج التواريخ از حزب 

 سری در دربار  امير مقتول ياد نميکند. 

عالمه حبيبی  که دوست وهم صحبت عبدالرحمن لودين، عضو  -٣

فعال و آتشين مزاج مشروطيت دوم بود نيز از زبان اين عضو فعال 

ره غبار چيزی ونامدار مشروطيت در مورد "حزب سری" متذک
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نشنيده و در کتاب جنبش مشروطيت شک وترديد خود را  نسبت اين 

 تذکر غبار ابراز کرده است. 

در کتاب شرح  خاطرات  محمود طرزی که توسط فرزندش -٤

عبدالوهاب طرزی نوشته شده  و دو سال قبل در فرانسه از سوی 

ده نشده وحيدهللا طرزی بچاپ رسيده است،  نيز از چنين حزبی نام بر

 است.

دانشمند حقيقت جوی افغان داکترصاحب کاظم با تحقيقات وسيع و  -٥

همه جانبه وتحليل وتجزيه روايات مختلف خويش در اين زمينه ، به 

حزب »اين  نتيجه  دست يافته است که اتهامات برخاسته از داستان 

و نشان دادن شجاع الدوله غوربندی، به حيث قاتل  «سری دربار

بجز یک شایعه برای بد نام کردن شخص شاه يب هللا خان، امير حب

"حزب سری دربار"  ، چيز ديگری نبوده است. روايت امان هللا

وديگرروايات و زمينه سازی ها  برای اين هدف بوده است تا امان 

بنابر هللا خان را هم قاتل پدر وهم عهد شکن معرفی کند.  درحالی که 

حبيب هللا خان شخصی بنام مصطفی  قاتل اميرتوضيحات داکترکاظم 

صغير يک اجنت انگليس بوده است که با پالن از قبل آماده شده 

 ]منظور انگليس درهمدستی با عناصر پر نفوذ در اطراف  امير

درترکيه  قبل از انجام  صورت گرفته است و بعد، نادرخان است[

ر ترور اتا ترک ، دستگير و در حاشيه  استنطاق خود به قتل امي

حبيب هللا اعتراف کرده بود. اين همه قراين وشواهد نشان ميدهد که 

در دربار امير حبيب هللا  کدام حزبی بنام سری وجود نداشته است . 

کدام مدرک وشواهد،با کدام قرابت خود با دربار  اساسپس  غبار بر

از وجود چنين حزبی خبرداشت که حتی مستوفی الممالک)رئيس 

( به آنهمه جواسيس زنانه ومردانه خود در داخل دشهياستخبارات امير

ارگ از آن اطالعی نداشت مگرغباراين را ميدانست و خبرداشت که 

 همان حزب تصميم به قتل امير گرفته بود؟
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که درموردتاريخ قابل توجه است دراينجا اين سخن مرحوم حبيبی 

وی،در تاریخ نویسی سبکی خاص داشت  :»نگاری غبارنوشته بود 

وقایع تاریخی را همواره به نفع تصور خاص عندی و قالب فکری که 

 خود استعمال میکرد و بنا براین درتاریخ نگاری حود ناظر بی طرفی 

 (1۳۸جنبش مشروطيت،چاپ اول، ص )« به نظر نمی آید.... 
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 مقاله پانزدهم

 ارواح خبیثه در صدد تخریب شاه امان هللا

 

خ معاصر افغانستان دوره ده ساله سلطنت شاه امان هللا ، فصل در تاری

درخشان تجدد خواهی وبیداری و استقالل طلبی و قانون مداری در 

تحول  طلبی  افغانستان است. اگر این فصل را که  آغاز تنور وتجدد و 

است   از تاریخ کشور حذف کنیم یا انرا سیاه جلوه بدهیم ، دیگر 

ویادگرفتن از استقالل و نخستین اقدامات مدنی  ن چیزی برای یاد کرد

  جهانشمول  نداریم .

پس از حصول استقالل  شاه امان هللا ،ترین دغدغه ذهنی گبزر

 .کشور بودو بیسوادی اکثریت مردم جهالت رفع سیاسی افغانستان ،

تب وتعمیم معارف اکاری که بدان توجه نمود، تاسیس مکپس اولین 

با تاسیس مکاتب وتدریس علوم عصری او .ن بوددر سرتاسر افغانستا

از مرکز تا والیات ، چراغ علم ومعرفت را درکشور روشن ساخت، 

برای همه را و زمینه رفتن به مکتب و بهره ورشدن ازعلم ودانش 

. بمنظور تأمین حقوق زنان به تعلیم وتحصیل ساختمیسروطن اوالد 

را تاسیس  ]مستورات[ آنها توجه نمود ومکاتب زنانه وشفاخان زنانه

 کرد و مردان وزنان را برای فراگیری علم ودانش تشویق نمود. 

، عشق بیکرانى به تعلیم و تعمیم سواد در مملکت داشتهللا شاه امان 

من هرقدر در باب ترقى و »  در یکى از بیانیه هاى خودگفت :

بهبودى شما ملت تفکر نموده ام بدون علم ديگر راهى نيافته ام و 

چون چنين است نيک بدانيدکه بخير  ...اول علم ، مکتب است  پايه

شما بوده و شما را براه مستقيم مايل ساخته، ميخواهم با کمال 
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سويه از عالم باخبر شويد و ترقى کنيد، تاکى دراين مغاک جهل 

، 17شماره ،امان افغان) «.بوده از عالم بى خبر واز علم محروم باشيد

 (3ص

صل درخشان تاریخ کشور نباید به سخنان ارواح برای دفاع از این ف

خبیثه گوش داد. این ارواح خبیثه را که بهترین دوره تاریخی  کشور 

     را سیاه جلوه می دهند  باید شناخت .

                                                                          به نظر من اینها  عبارت اند از؛

 ان وابسته به تنظيم های  جهادی برگشته از پاکستان ،نویسندگ-1

 تحصيل یافتگان تاریخ  درکشورهای استعماری ، -2

 شاعران وهنرمندان نوازش دیده استخبارات پاکستان ، -۳

 پيروان راه ورسم بچه  سقو ، - ۴ 

گانی که هنوز تضاد های تباری وقبيلوی را  درباالخانه نویسند -۵

 ه اند و در نوشته های خود  بروز ميدهند؛ذهن خود محفوظ داشت

دیت با ضذ کابل ومریدان شان که دردو خانواده روحانيت متنف -۶

ریفورمها وبرنامه های ترفيخواهانه شاه امان هللا قرار داشتند 

 وهنوز هم قرار دارند.

این گروه ها برای خوشنودی انگلیس ونطفه استعماری اش )پاکستان  

 از ن بخاطر کسب  استقالل کامل سیاسی کشور(  از امان هللا  خا

وطرح وتطبیق  اصالحات اجتماعی وانفاذ نخستین قانون  بریتانیا  

اساسی واعالم تساوی حقوقی زنان با مردان  وحق تحصیل وکار 

زنان وتعمیم معارف سرتاسری در کشور خوشحال نمیشوند وبجای 

زه های مکاتب و معارف که دروا آن از  یک دزد بیسواد وضد  علم 

را بروی فرزندان کشور مسدود کرد به عنوان خادم  دین رسول  هللا 

 خوشحال وخوشنود میگردند.

برخی از نویسندگان ایدئولوژی زده و تنگ نظر]امان هللا ستیز[ پس 

از پخش و نشر اعالمیه شاه امان هللا تحت عنوان )کشف الحال 
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الش افتاده اند تا عقده  نادرشاه بقلم اعلیحضرت امان هللا خان( به ت

تباری خود را یکجا  با شایعات و پروپاگندهای ساخت انگلیس برای 

وبخود می بالندتا  از  تبارز دهند  بدنام کردن  آن شاه مترقی ومتجدد

البالی اثار نویسندگان استعماری، عباراتی رانقل قول کنند که انگشت 

 د. نباش انتقادشان را به سوی شاه امان هللا دراز کرده

این نویسندگان مغرض حتی از نقل شایعاتی که از سوی روحانیون 

برضد اصالحات اجتماعی شاه تبلیغ وابسته با ارتجاع واستعمار

میشدند هم  دریغ نمیورزند تا مگر ازمحبوبیت آن شاه ترقیخواه 

ومتجدد در میان نسل جوان کشور بکاهند و پله برتری کسانی که با 

 از امان هللا روی صحنه قدرت آمدند را باال ببرند .  حمایت انگلیس بعد

وشهرت طلب که روزگاری   از  خواه برخی از  نویسندگان خود

تغذیه میکردند وبرضد نظام «  لنینیزم -مارکسیزم»اندیشه های 

سلطنت ،شعار:مرگ برظاهرشاه! وزنده بادحکومت زحمتکشان! سر 

شاه  ف نادرشاه ونکوهش ازدرتوصیاکنون با نگاشتن مقاالتی ،میدادند 

)هم به میخ وهم نعل زدن(میخواهند  شیوه باروی آورده اند وامان هللا 

 در ادارۀ یک وزارت، عقده های  بی کفایتی وناکامی خود را

حل کرده شهرت  امان هللا،شاه  «راندن »خواندن و گفتن « فراری»با

 .وشخصیت کمائی کنند

معه از عقب ماندگی قرون برای بیرون کشیدن جا امان هللاشاه 

طرح وبه تطبیق آن شروع کرد، برنامه های اصالحی را وسطایی 

اما متاسفانه که با مخالفت روحانیت متنفذ وابسته با انگلیس روبرو 

گردید، که هر اقدام ترقی خواهانه شاه را با بن بست روبرو میکرد 

 وسبب شورشها وبغاوت ها درمقابل ریفورمها میگردید. حضرات

وفرهنگی شاه  برنامه های اصالحی و اجتماعی   همواره   مجددی

 امان هللا را سبوتاژ میکردند.
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، طرح و شاهاصالحات اجتماعى اقدامات یکى از مهمترین         

تصویب قانون اساسى یا نظامنامه اساسى دولت افغانستان بود که در 

ت نفرى در جالل آباد تح ۸72شمسى در لویه جرگه  13۰1سال 

ریاست شخص شاه مورد بحث و تصویب قرار گرفت و براى نخستین 

بار افغانستان در تاریخ چند هزارساله خود صاحب یک قانون اساسى 

در فصل حقوق عمومى:  مبنى بر مبادى عالى حقوق انسانى گردید.

اصول برابرى و آزادى شخصى و لغو اسارت و بردگى ، آزادى 

و حق ملکيت شخصى و مطبوعات و شغل و پيشه و تدریس 

مصئونيت مسکن و منع مصادره دارائى و لغو بيگار و شکنجه و 

مجازات غيرقانونى و غيره نکات برجسته و اساسى بازتاب یافته 

قانون اساسى حکم  11( ماده 24، 22، 10و  ۹) مواد:  .بود

در افغانستان اصول اسارت و بردگى بالکل موقوف » ميکرد: 

ماده، درحدود هفتصد تن غالم و کنيز هزاره بنابر حکم این « .است

  .در شهرکابل از منازل اربابان خود برآمدند

روح این موادقانونى آن بود که در عمل : غبار شهادت میدهد که

چنانکه  .و از لوث کذب و ریا وفریبکارى مبرا بود تطبیق میشد

در  .مراسم مذهبى و تکیه گاه هاى پیروان مذهب امامیه عمالً آزاد شد

مجالس مشوره والیات قندهار و غزنى و جالل آباد و انجمن معارف 

کابل ، یک یک نفر نمایندگان انتخابى هندوهاى افغانستان شامل و در 

و قید رنگ زرد از دستار ومعجر هندوها با  امور اداره سهیم گردیدند

هللا( شاه امان ا 192۰ش =1299باقیات پول جزیه )طبق فرمان حمل 

. و اوالد هندو در مدارس ملکى و نظامى )لیسه هاى مرفوع گردید

حبیبه و 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 
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، 1)غبار، افغانستان درمسیرتاریخ،ج .ملت در حقوق با هم مساوى شد

  (79۳ص

در ازتبعیض ونفاق میان اقوام کشور نفرت داشت و شاه امان هللا 

هندو ،  »یکی از خطبه های نمازجمعه درقندهار بصراحت گفت:

هزاره ، شيعه ، سنى، احمدزايى و پوپلزايى نداريم ، بلکه همه يک 

ازی امان هللا شاه،  چاپ انتشارات سفرهای غپوپلزائی،)!«ملت هستيم و آنهم افغان

 (2ص، سباکتابخانه ميوند،

محقق بلندپايه افغان،داکتر عبدالرحمن زمانی، تحت عنوان          

مقاله ئی درچهار «اصالحات علت اغتشاش يا قربانی اغتشاش؟»

. نويسنده در اين مقاله بحال نويسندگانی افسوس قسمت نوشته است

يغات يکصد سال قبل انگليس را عليه امان ميکندکه هنوزهم تفاله تبل

کنند. اين مقاله بجواب آقای باری جهانی نوشته  هللا خان نشخوار می

 شده که علت سقوط امان هللا را اصالحات قبل از وقت دانسته است. 

با وجود يکه درين اواخر خوشبختانه کتب »داکتر زمانی مينويسد:

ى امان هللا خان و علل متعددى پيرامون ظهور و سقوط سلطنت غاز

آشکارو پنهان شکست نهضت امانى و پيامد هاى آن به نشر رسيده 

اند ، متأسفانه بنظر ميرسد که عده  از نويسندگان و مورخين محترم 

ما تاحال نتوانسته اند خود را از ساحهٔ نفوذ تبليغات تخريبى استعمار 

ت مذهبى عوام، و انگليس رها کنند . اگر ديروز با استفاده از اعتقادا

فعاليت رهبران مذهبى به عنوان ابزار عليه رژيم امانى استفاده شد، 

گاهانه یا هم شاید آامروز هم عده ی از قلم بدستان ما یا ناآگاهانه و 

براى تبرئه نمودن عناصرى که درخدمت استعمار قرار داشتند، 

. بشکل دیگرى به ترور شخصیت غازى امان هللا خان ادامه میدهند

آنها چون امروز ديگر نميتوانند ادعا کنند که برای دست داشتن 

استعمار انگليس در سقوط نهضت امانى سندى را مشاهده ننموده اند، 

اينبار با تکرار تبليغات دشمن ، از اصالحات امانى بحيث حربه 
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اميدوارم با بازنگرى موضوعات اصالحات و  استفاده ميکنند .

مينه معلوماتى را خدمت هموطنان عزيز اغتشاشات بتوانم درين ز

 خود تقديم کنم.

خود ١٩١٩فبرورى٢۸شاه امان هللا خان در همان اعالميهٔ تاريخى 

وقتی که ملت بزرگ :»راجع به اهدف عمده سلطنت خود گفته بود 

من تاج شاهی را بر سر من نهاد، من عهد بستم که بایستی دولت 

جهان در داخل و خارج  افغانستان مانند سایر قدرت های مستقل

کشور آزاد و مستقل باشد. ملت افغانستان درداخل کشور آزادی 

کامل داشته از هر گونه تجاوزو ظلم مصئون و مردم فقط باید مطیع 

قانون باشند و بس. کار اجباری و بیگاردر تمام رشته ها ممنوع و 

ملغی است . حکومت ما در افغانستان اصالحاتی خواهد نمود که 

و مملکت ما بتواند در بین ملل متمدن جهان جای مناسب مقام  ملت

خود را حاصل نماید . من در اجراآت امور کشور مشورت را به 

 «حکم و شاور هم فی االمر رهبر قرار خواهم داد.

زمانی از قول يکى از شعراى معاصر زبان پشتونقل قول ميکندکه 

ثل امان هللا خان به در تاريخ افغانستان هيچ پيشوايى م» گفته است:

ملت و ترقى اش آنقدر عالقهٔ ديوانه وار، عميق، صميمانه و صادقانه 

نشان نداده است . عالقهٔ امان هللا خان براى سعادت، عصرى ساختن 

و ترقى ملتش، عالقهٔ يک شاه نه، بلکه عالقهٔ يک شاعر، هنرمند و 

يکه ملت هاى نقاش بود که بيشتر با احساس افاده ميشد. ولى از آنجائ

خفته زبان احساس هنرمندان و شاعران خود را دير درک، ميکنند، 

همانطور هم احساسات نيک و عالقهٔ پاک، اين شاه وطن دوست خود 

را هنگامى درک کردند، و اشک ندامت و افسوس ريختند که او 

ديگر از آنها و آغوش گرم کشور عزيزش، که تا سرحد جنون به آن 

يار دور رفته بود وامکانات باز گشتش وجود عشق مى ورزيد، بس

نداشت.  وى ديگر با وجودى که حيات داشت، براى ملتش مرده بود، 
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وآن زبان هائى هم که به ذکرش گشوده ميشدند، يکى بعد ديگر قلم 

 (١۸٣)غازى امان هللا خان دافغانستان د خپلواکۍ ستورى، ص « شدند.

 خان، ريفورم و غازى امان هللا»داکتر زمانی عالوه ميکند:

اصالحات را از شخص خود، اعضای خانواده خود،دربار و 

مامورين بلند پايهٔ دولت آغازنمود. آتشهٔ نظامى سفارت انگليس در 

کابل، در يکى از راپورهاى خوداز مزاحمتى يادآورى ميکند که 

تخريب ديوار باغ ها بمنظور زيبائى شهر در ناحيهٔ مسکونى شهر 

ده و آ ن قسمتى از ملکيت عليا حضرت مادر شاه، کابل ايجاد کر

سردار عنايت هللا خان برادر شاه وسپهساالر محمد نادرخان را در بر 

هٔ نظامى اسناد آرشيو هند بريتانوى، يادداشت هاى آتش« ) ميگرفت. 

 («.٣٧، ١٩٢٣سفارت کابل، 

به پيروى :»امانی را چنين شرح ميدهد« اهداف اصالحات»زمانی 

نهاى جنبش مشروطه خواهى، که امواج آن در رساندن امان از آرما

هللا خان به کرسى اقتدار نقش داشت،ايجاد يک نظام جديد سياسى از 

اولويت هاى امان هللا خان بود. خواسته هاى جوانان افغان در پهلوى 

حصول استقالل کامل سياسى کشور، اصالحات در امور اداری و 

اه در آن مطلق العنان نباشد و تشکيل يک حکومت مشروطه، که ش

مردم هم در تصميم گيری نقش داشته باشند، را در برداشت. گرچه 

موفق به تشکيل کدام حزب سياسی ١٩٢۸مشروطه خواهان تاسال 

هٔ نشدند،اما آزادانه به فعاليت هاى سياسى خود دوام داده و روحي

  .دادند دولت را در بين جوانان پرورشانتقاد و قضاوت آزاد در برابر

غازى امان هللا خان کوشيد تا توسط سلسلهای از پالن هاى انکشافى 

و اصالحى، افغانستان را به يک کشور پيشرفته ومدرن، غيروابسته 

و متکى بخود تبديل کند. اهداف عمده اکثر نظامنامه ها توجيه و 

ايجاد يک سيستم ادارۀ مرکزى در سطوح مختلف ملى، و اليتى، 

دهات بود . هدف بعضى از نظامنامه ها هم ازدياد  ولسوالى و حتى
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عوايد دولتى،بهتر ساختن جمع آورى ماليه، بهبود امنيت، ارائه 

خدمات بسيار مهم )بشمول معارف و مکاتب نسوان، مطبوعات، 

ورفاه عامه(، و اصالحات کلتورى و اجتماعى بود، تا هويت ملى 

ر زمانی،آرشيف مقاالت، داکت.«) افغان ها را در سطح جهانى تثبيت کند

افغان جرمن  -قسمت اول-اصالحات امانى علت اغتشاش يا قربانى اغتشاش

 (٢٠١٢آنالين،
 

 بار:گان پشتون تتحصیل یافتشاه امان هللا از سوی  تخریب
 

ً با تنور وتحوالت اجتماعی سازگار نيستند با  اگر روحانيون که ذهنا

ا اگرهواداران سقوی شاه امان هللا واصالحات او مخالفت کنند وي

بخاطر سمپاتی های قومی واتنکی حبيب هللا کلکانی را برشاه امان 

اما سوال برانگيز  برای من تعجب انگيز نيست هللا ترجيح دهند،

اينست که چرا شامان هللا از سوی برخی از نخبه گان پشتون،از قبيل 

  باری جهانی وداکترحسن کاکروداکترزمان ستانيزی تخريب ميگردد؟

درحالی که يکجا از شاه « کيش شخصيت»درمقاله  یجهان یبار

امان هللا تعريف ميکند ولی بعد ازتعريف تمام بدبختی های مردم 

افغانستان را در صد سال اخير بگردن شاه واصالحات او می اندازد 

د ر وطن دوستي و صداقت امان  یو خارج یداخل سندهینو چیه»  وميگوبد:

وطن خود  یقبول نمود که او به وطن و ترق دیاست و با هللا خان شک نداشته

 کی. اوعاشق مردم خود بود و به وطن و مردم خود به مثابه دیورزیعشق م

 انتیپدر مهربان عالقه داشت. او نه تنها خ کیبه مثابه  لکهپادشاه نه ب

شب  مهیوطن شد. هفته شش روز از هشت صبح تا ن نیا یبلکه فدا دهینورز

 ورزد؛یکه امان هللا خان به صادرشدن آن اعتراف م یخطاها یول .کردیکار م

 یو شورش ها دیگرد یامان میبودند که باعث سقوط رژ یاشتباهات قتیدر حق

ً یکه نت1928 لسا آنرا  توانیمداشت که  یامدهاید،پیباعث سقوط او گرد جتا

 « کشور خواند. نیا یاپیپ یها یاز فصول بدبخت یکی
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شاه را پراگراف  نيا نيسطورآغازکه در حالیدر  یجهانباری 

اما  کند،يموخدمتگارمردم وانمود وطن پرست و مردم دوست شخص 

: وميگويد کنديمشليک را برشاه  آخرين مرمی  ، در ختم پراگرف

ً يکه نت١٩٢۸سال  یشورش ها»  یامدهايد،پيباعث سقوط او گرد جتا

کشور  نيا یاپيپ یها یاز فصول بدبخت یکيآنرا  توانيم داشت که

 « خواند.

،نشانه گرفتن  «یاپیدوامداروپ یبدبخت»از ذکر یهدف جهاندراينجا  

شاه امان هللا خان است،که اصالحات را درافغانستان تطبيق ميکرد نه 

 خواهديم یجهان کسانی که شورش را برضد او براه انداخته بودند.

 ته،سال گذش کصديکشور در  نيودوامدر ا یاپيپ یها یبدبخت ،ديبگو

او دست به  اگريعنی  .بوده استامان هللا شاه از اصالحات ناشی 

بود اوکردند.پس اصالحات   یمردم شورش نم ،زد یاصالحات نم

 اردوامد یها یوسبب بدبخت ديگرد ١٩٢۸ مردم در که باعث شورش

کشور شاه امان هللا  نيا یبدبخت یلذا عامل اصل ،شدمردم ما یاپيوپ

واستعمار  داخلی ارتجاعوطئه ها ودسايس ت یجهانبدينگونه است؟ 

 چوندهد  ینماهميت  ١٩٢۸یرا در  پشت سر شورش ها سيانگل

 .شاه امان هللا است بيهدفش تخر

لزوم »دانشمند افغان داکتر سيد عبدهللا کاظم درمقاله خود زير عنوان 

به ترديد نکات مهم « نگاه نو بر رویدادهای تاریخ معاصر کشور 

 پرداخته است.« کيش شخصيت»رمقاله نظريات جهانی د

بايد گفت که » استاد کاظم، جواب جهانی را اينطورعالمانه ميدهد:

شاه امان هللا بعد از حصول استقالل وبرقراری روابط سياسی با بسا 

کشورهای جهان تمام نيروی خود را متوجه اصالحات اداری، 

دوره  اجتماعی وسياسی کشورکرد که آنرا ميتوان بطورکل به سه

تا  ١٩٢٥،دوره د وم از  ١٩٢٣تا  ١٩١٩تقسيم کرد: دوره اول از 

که آرام ترين دوره برای ادامه اصالحات بود )البته  ١٩٢٧اواخر
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مرحله اول ودوم را از هم جدا کردد(  ١٩٢٣-١٩٢٤شورش خوست

( تاختم دوره ١٩٢۸و دوره سوم بعد ازعودت ازسفر اروپا )جون 

 .( ١٩٢٩سطنت )جنوری 

ريهای شاه، که گفته ميشود موجب برانگيخته شدن احساسات نوآو 

مردم عليه او گرديد، بعد از برگشت او از سفر اروپا به وطن 

صورت گرفت و نه قبل از آن، اما توطئه ها و تبليغات عليه شاه 

حتی سالها قبل از آن بخصوص در شورش خوست و ورود 

عمال انگليس براه عبدالکريم]پسرمحمديعقوبخان[ به آنجا به تحريک 

انداخته شده بود که خوشبختانه با سرکوب آن شورش ، دشمنان نظام 

به هدف نرسيدند و دروۀ مترقی امانی با موفقيت های مزيد از 

 تا برگشت شاه از سفر ادامه يافت . ١٩٢٤

متأسفانه چشم حسود دشمنان وطن تحمل ديدن اين پيشرفتها را  

های تخريب ی و توطئه ها ی  درساحات مختلف نداشت و فعاليت

خود را بار ديگر بخصوص وقتی اغاز کردند که شاه مصروف سفر 

تحوالت واصالحات گسترده وهمه  نی در بيرون کشور بود.طوال

جانبه عصر امانی با وجود شورش خوست و مصروفيت دولت در 

رفع آن که موجب ضياع بزرگ مالی و نظامی دولت گرديد، در 

سلطنت آنقدر چشمگير بود که مخالفان به قبول مدت هشت سال اول 

آن تن دادند و موافقت کردند.شاه امان هللا غازی بعد از حصول 

استقالل کوشيد تا برخرابه های نظام کهنه قبايلی]فيودالی[، شالوده 

يک دولت عصری را برمبنای قانون ونظم به وجود آورد، 

ون اساسی اصالحات اداری درداخل اورگان حکومت، انفاذ قان

واحترام به آزاديهای فردی، وضع قوانين ونظامنامه ها درساحات 

نظامنامه(، رجوع به نظرمردم وفراخواندن لويه  ٧٠مختلف )بيش از 

جرگه به حيث يک مرجع عالی تقنينی، اصالحات امورمالی، توجه 

به امورمعارف وبرای اولين بار افتتاح مکاتب نسوان وتساوی حقوق 
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ن بردن امتيازات ومعاشات مستمری بعضی خانواده زن ومرد، ازبي

ها والقاب شان، همه از جمله نوآ وريهای مهم وبسيار عميق بودند. 

مسلم است که بسياری ازاين نوآوريها به منافع کلی طبقات صاحب 

امتياز ازجمله خوانين، زمين دارها، خانواده های اشرافی وبه 

عصب صدمه رسانيد خصوص يک عده روحانيون محافظه کار و مت

وبه تحريک انگليس ها که مثل پلنگ زخمی از استقالل خواهی شاه 

امان هللا واثرات آن در سرزمين هند درصدد انتقام از او بودند، قيام 

خوست را براه انداختند وآنرا به يک جنگ تمام عيار درمقابل دولت 

باز دارند تبديل کردند تا بدانوسيله افغانستان را از مسير تحول مزيد 

وبار ديگرآتش جنگ داخلی را درکشور شعله ورسازند. واضح است 

دريک جامعه عنعنوی و شديداً محافظه کار که ذهنيت عامه تحت 

الشعاع ارزش های قبيلوی قرار دارد و برای مشروعيت و پايداری 

اين ارزشها، رنگ و خصلت دينی و مذهبی داده ميشود و اعتبار آن 

ميرود ، هرنوع نوآوری و اصالحات تجددگرايانه  تا سرحد تقدس باال

به مثابه نفی اين ارزشها و درنهايت توهين به ذهنيت عامه و عنعنات 

مربوطه تلقی ميگردد. درقبال اين وضع وقوع برخوردها و جدال 

عميق بين عنعنه گرايان و تجدد خواهان که بعضا منتج به جنگ و 

انکاراست ، مگرآنکه جناح خونريزی ً ميشود ، يک پديده غيرقابل 

تجدد گرا چنان قوی و مجهز با وسائل و امکانات جهت تطبيق 

نوآوريها باشد که توان قيام و مقاومت را بوسيلهٔ فشار، ترس و 

ارعاب و حتی قتل و کشتار از مخالفان سلب نمايد ، چنانچه 

اميرعبدالرحمن خان در دورۀ سلطنت خود در جهت تأمين نظم و 

اينکه قيام را  ...بيق اصالحات از اين شيوه کار گرفت.ثبات و تط

صرفا نتيجه نوآوريهای بی لزوم و حساسيت برانگيز پس از برگشت 

شاه از سفر بدانيم تا حدی اشتباه است.قبل از اعالم چنان نوآوريها 

دامنهٔ توطئه ها عليه رژيم درغياب شاه گسترده شده و تبليغات وسيع 
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ه تحريک و حمايت مستقيم و غيرمستقيم بوسيلهٔ دشمنان نظام ب

انگليسها براه افتاده بود . شواهد زياد ی مبنی بر تحريک مردم عليه 

شاه از ماورای سرحد و تجمع بعضی شخصيت های"نمک ناشناس" 

ديگر در اطراف حضرت مجددی نورالمشايخ در دست است که 

رويدادهای تاريخ داکترکاظم : لزوم نگاه نو بر «) .نميتوان ازآن آنکار کرد

 معاصر کشور(

تالش ورزيده است، تا « کيش شخصيت»در بقيه مقاله جهانی 

تبليغات وشايعات انگليس ها را عليه شاه امان هللا که پس ازجنگ  

استقالل براه افتاده بود،يک به يک درمقاله اش برجسته سازد ودر 

رسمی  سفراروپا اشتراک ملکه ثريا را با شاه امان هللا دردعوتهای

وگرفتن عکس های يادگاری يا مطبوعاتی،مثل پيراهن حضرت 

عثمان برخ شاه وهواداران او ميکشد و رفتن ملکه ثريا را با خانم 

همفريز سفير انگليس درکابل ]که مهماندار رسمی شاه وملکه 

بود[برای خريداری پارچه های پرده برای ارگ سلطنتی کابل  به 

ت نام می برد که گوئی يک مالصبور بازارهای لندن، چنان با کراه

ثانی برمنبرتبليغ نشسته وشرح رفتن  ملکه ثريارا با کدام جوان لندنی 

به بازارها ونايت کلپ ها تشريح ميکند.درحاليکه ملکه ثريا هرجای 

که ميرفت همراه با برادرخود کرنيل محمدعمرخان بحيث 

دام خيانت ياوروخواهرشاه کبراجان بيرون ميرفت واين کاراو نه ک

ملی شمرده ميشود ونه خالف عرف اجتماعی واسالمی وافغانی، من 

نميدانم اين آقای که روزگاری سنگ کمونيزم را برسينه ميکوبيد 

وادعای روشنفکری داشت، چرا تا اين حد منحط شده ودرتاريکی 

سقوط کرده است که برای سبک ساختن شخصيت شاه منور ومتجدد 

نين مسايل عادی يک موضوع تبلغی برای وروشنفکرافغانستان از چ

مالهاوشاگردان مدرسه های پاکستانی ميدهد.  افزون براين جهانی 

شاه امان هللا را قاتل پدرش امير حبيب هللا دانسته، ميگويد اگرخودش 
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قاتل نبودچرا قاتل پدر را که شاه علی رضا دستگير کرده بود 

وض کرنيل شاه وميشناخت)جنرال نادرخان( مجازات ننمود ودرع

 علی رضاخان، نوکريوال خيمه اميررا محکوم به اعدام نمود؟

جهانی شاه امان هللا را متهم به تفرقه اندازی های قومی ميکند 

وميگويد :برای سرکوبی شورش منگل عالوه براستفاده از نيروهای 

دولتی،اقوام واليات ديگررا برای سرکوبی شورش خوست فرستاد و 

م را دامن زد. جهانی با آوردن مثالهای ديگر دشمنی ميان اقوا

ميگويدکسانی که ادعا ميکنند شاه امان هللا بخاطر جلوگيری از خون 

ريزی مردم افغانستان از جنگ عليه بچۀ سقو درغزنی دست گرفت 

وکشور را ترک گفت، ادعای نادرست است، بلکه او ازترس بچۀ 

 ت پرستی،افغان جرمن آنالين()جهانی: مقاله کيش شخصي سقو از کشورفرارکرد.
-http://www.afghan 

german.net/upload/Tahlilha_PDF/Jahani_b_baz_ham_kesh_shakhsy

at.pdf 

جواسيس انگليس  نشخوارکردن تفاله هایقبل از می بايد جهانی  

عليه شاه امان هللا، اول اين شهادت صادقانه عالمه عبدالحی حبيبی 

 ش١٣٠۸در بهار »  »را ميخواند که از چشم ديدخود ميگويد:

خان  هللا هزار لشکر قومی قندهاری و هزاره تحت قیادت شاه امان ده 

بسوی کابل حرکت نمود. سپاه زابل و مقر را عبور کرد و بسوی 

ش آمد. در مسیر راه بنا بر دسایس انگلیس بوسیله برخی غزنی پی

انگیزش و   عناصر مشکوک و روحانی نمایان داخلی به غرض

داران کشاف  تن از طالیه 2۰آویزش قبایل درانی و غلجائی 

  های پاره درانی در منطقه سکونت غلجائیان کشته شده و نعش فراهی

انداخته بودند و بر کاغذی  های کج شده تلفون گان را بر پایه شده کشته

این مهمانی از جانب اقوام غلجائی » با خط بد مالیی نوشته بودند:

شاه با مشاهده این وضع اسفناک « هللا است. امان برای درانيان و شاه

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Jahani_b_baz_ham_kesh_shakhsyat.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Jahani_b_baz_ham_kesh_shakhsyat.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Jahani_b_baz_ham_kesh_shakhsyat.pdf
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اکنون ثابت شد که » :و فجیع، لشکریان را بدور خود خواند و گفت

دازند تا ما با دست خواهند در بین قبایل ما فساد و جنگ ان دشمنان می

خود یکدیگر را بکشیم و مسبب این عمل ناجایز من خواهم بود که 

برای باز گرفتن تخت و تاج، کشت و خونریزی روی خواهد داد. پس 

شکن جنگ  ای مردم عزیز من! یقین بدانید که من این مناظر دل

خواهم شما برای  داخلی و قبیلوی را تحمل کرده نمیتوانم. و نمی

تخت و تاج من به چنین کارها دست یازید. پس باید من از  بازگشت

 ...«)میان شما بروم تا موجب چنین کشتار و خونریزی نباشم.

 (١۸۴-١۸٣چاپ دوم، ص)حبيبی،جنبش مشروطيت،

جهانی با خواندن خاطرات عالمه حبيبی، که نه امانيست بود ونه 

نه شاه اهداف وطن پرستاازقوم وطايفۀ شاه امان هللا، می بايد 

 را درجهت تحرک جامعه به پيش تقديرميکردومشروطه خواهان 

تو چطور مان هللا !ای ا وبعد وجدانش را قاضی گرفته ميگفت:

بريک کشورچارپنج مليونی غرق در جهالت ونادانی وخرافات 

وسنتهای قرون وسطائی توانستی مدت ده سال بدون کمک کدام 

ومت کنی ، حاالنکه کشورخارجی با کمال آزادی وسرافرازی حک

هزارنفره ٢از عهده ادارۀ يک وزارت  ،خودم يکصد سال بعد از تو

با مردمان باسواد وتحصيل کرده برآمده نتوانستم و ناکام وناتوان 

 مجبوربه فرارشدم.

داکترکاظم و ومستند ستدل بعد از آنکه پاسخ های ممن       

ر و زمان وداکتر کاکجهانی زمانی را درجواب  عبدالرحمنداکتر

اين که به اين باور رسيدم ،  درآرشيف مقاالت شان خواندم ستانيزی

هر سه نفردر يک خط فکری وسياسی حرکت ميکنند و بقصد  

اه امان مثلث تخريب ش»يک تخريب وترور شخصيت شاه امان هللا 

 بهترينبشکل پالن شده تالش ميورزند د و را  تشکيل داده ان« هللا 

اين عمل شان د و را ترورشخصيت کنن زمامداران اين کشور
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نسبت به شان  قبيلوی از تضاد ممکن استنباشد، « دستوری»اگر

 منشاء گرفته باشد.درانی ها 
 

،درکتاب  داکتر حسن کاکړ که هفت سال در انگلستان تحصیل کرده 

به یک رساله جعلی بنام «دپاچا امان هللا واکمنی ته یوه نوی کتنه»

به  راجع نوشته نيدر»که  سدينويمنادکرده است« سقوط امان هللا»

 گرياست که در آثار د یقيچنان معلومات دقهللا امان  یزمامدار ۀدور

 (١۵۴ص «).افتي توانينم

 

پوهاند حسن کاکر نابغه و »داکتر عبدالرحمن زمانی زيرعنوان اما 

کاشف بزرگ یا بزرگترین تحریف نگار و جعلکار تاریخ معاصر 

به  هٔ در رابط داکتر کاکر پرداختهبرداشتهای رديد به ت «افغانستان؟

 ړکه داکتر کاک یاثر نيا » :که مينويسد مذکور هٔ رسال یاصل ۀسندينو

آن استناد  به ماخذ کتابش نيو نادرتر نيمعتبرتر ن،يمهمتر ثيبح

دربار  یو منش یاحمد خان مومند از غزن یو آنرا به عل کند،يم

استخبارات  از استهٔ رسال دهد،يخان نسبت مهللا امان  یغاز(؟)

هللا سقوط امان  اي «Fall of Amanulla The»تحت عنوان  سيانگل

سفارت  یسکرتر شرق یمحبوب عل خيتوسط ش» ١٩٣٠که در سال 

 شده هيته یتانويدر هند بر سياستخبارات انگل نيو مامور سيانگل

استخبارات  هٔ اسناد محرمان یها هيرساله در فهرست دوس نيا.«است

 دارند،قرار نيمحقق اريبرآمده و در اخت تيکه حال از محرم سيانگل

 شده: یمعرف ليبصورت ذ
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نقد داکتر زمانی واضح ميگردد که محتويات کتاب با توجه به 

( صد در صد به نفع دپاچان امان هللا واکمنی ته یوه نوی کتنه)

ومحصل استقالل کشورشاه امان هللا امانی انگليس وبرضد نهضت 

 ست.  ا

را نسبت به امان هللا خان نشان  ړداکتر کاک تين یسو کهديگريزيچ

 خيتار یکرساو که  یسال یکه چرا  در مدت س  نستيا دهديم

مقاله  کيمعاصر افغانستان را در پوهنتون کابل اشغال کرده بود ،

 یاسيس اتين درحآونقش  تيدرباره استقالل و نهضت مشروط

 خيمگر تار اياست. ا تهانستان نه نوشجامعه افغ یوفرهنگ یواجتماع

نهضت  اي یمعاصر کشور بدون فصل استقالل ونهضت امان

در وصف استقالل و  ړاگر کاک ايدارد؟ ا يیمعنا تيمشروط

 شدند؟ياز او ناراض م سهايانگل نوشتيمچيزی  تيمشروط

برای بی اهمیت جلوه دادن جنگ استقالل، خود استقالل  را داکترکاکر

موضوع رفع   کیاسترداد استقالل »: دیگویم دهبچشم سبک دی

 ريافغانستان وارد شده است غ یروابط خارج یبود که باال تیمحدود

آزاد بود و درواقع  یساحات بکل ریافغانستان درسا از آن 

 .«بود رفتهیپذ 1۸۸0را در سال   تیمحدود نیخان  ا رعبدالرحمنيام

 (1۰57،ص 2فرهنگ،ج)
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باال که هدف آن واضحاً  ۀجمل»ویسد:وصدیق فرهنگ بجوابش مین

 یماض یدرافغانستان و روش زمامدار سیانگل دولت  استیدفاع از س

وکوچک نشان دادن استقالل است،  یگیالحما تحت  تیثیدر قبول ح

هم  یگرائ سیبه انگل ،یعالوه بر غرب زدگ  یکه و دهدینشان م

 استرد آن مو نیبهرحال پاسخ من به سوال او درا باشد.  یگرفتار م

 ۀبود که دور یعمده ا یآمد ودگر گون شیخود پ که استقالل بذات 

که با اعالن استقالل دروازه  رایجدا کرد، ز نیشیپ  ۀرا از دور یبعد

درکشور گسترش  دیجد اتیجهان بازشد. افکار و نظر  یمملکت برو

داد وستد  ۀبه مرحل یمحدود جنس ۀتبادل ۀآن از مرحل واقتصاد  افتی

با نقاط مختلف  برقرار  یو فرهنگ یو روابط  تجارت دیگرد وارد  یپول

را  هیدر برابر دولت برتان یگینظرکاکر که تحت الحما نیا . دیگرد

« شود. ینم دیشمارد از جانب مردم افغانستان تائ یم یبه آزاد مرادف 

 (114۳،ص2فرهنگ،ج)

 خیتار د استا نیکه ا شودیتوجه به جواب مرحوم فرهنگ، استنباط م با

( یگیالحما آن )تحت  یاستعمار استیوس سیتا مغز استخوان به انگل

تحت  نیب متاسفانه فرق  ده،یمورخ استعمارچش نی! ابود دل باخته

حسن چپ  وخود را به کوچه  داندیم ایو  داندیواستقالل را نم یکیالحما

خود در   لیسال تحص 14درعوض  ړ! اگر کاکزندی)استعمار( م

 یآزاد از مردم  دیاستحاله شده باشد، نبا سیانگل کیبه انگلستان، 

 یگیالحما دوست افغانستان انتظارداشته باشد که آنها هم مثل اوتحت 

  بدهند. حیخود ترج یاسیو استقالل  س  یرا بر آزاد

، 1919که استرداد استقالل کشور در میدانست  دیبا ړداکتر کاک  

مردم جنګ سوم احصل دوم وم تیدست آورد بزرگ جنبش مشروط 

 ۀسال 11۰ ۀشاه امان هللا، برضد سلط یافغانستان تحت رهبر

قرارداد  یکشور بود که با امضا یبراستقالل خارج سیاستعمارانگل

  یاسیس یاز زندگ یا ازه، افغانستان وارد مرحله ت یصلح راولپند
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که با جنبش  یخود شد. مرحله ا یو فرهنگ یواقتصاد یواجتماع

عموم مردم  یبرا یلیوتحص یمیمراکز تعل سیوتاس یقانون ساز

و  یخارج یمستقل با کشورها یاسیمناسبات س جادیکشورهمراه بود. ا

روسیه وایتالیا وآلمان  یدرکشورها یافغان یسفارت ها سیتاس

 متحابه یکشورها رانیسف رفتنیوپذترکیه وغیره ولند ووفرانسه و پ

به  یمستمر ازاتیقطع امتو یمناسبات کهنه فیودالدر کابل، مبارزه با

ارزش  میمتنفذ وتعم ونیو روحان لیوسران قبا ،یخاندان محمدزائ

 آغاز گردید.درکشور یاجتماع گرید یها

بار  نیاول یکشور بود که  افغانستان برا خیمرحله از تار نیدرا

 ۀبگفتقانونی که . دیگرد یمدرن وعصر یقانون اساس کیصاحب 

قانون اساسى براى مردم  نیدرا:» استا اولسن یمحقق دانمارک

افغانستان همان حقوقى پیش بینى گردیده بود که در قوانین لیبرال 

ازطریق حفظ « افغان»غربى وجود داشت. هویت ملى بحیث 

حقوق برابر براى همه رعایاى کشور تأمین میشد. این قانون 

بود، نه تنها بخاطر اینکه  ىاساسى در جامعه افغانستان انقالب

ق مدنى شهروندان را اعتراف ، عملیه دستگاه دولت را تنظیم حقو

اسالم وسیاست )«مسئولیت کابینه را معین میکرد،  و اصل 

  (124درافغانستان،ترجمه خلیل زمر،ص 

 زمان  ستانیزی هم که تحصیل کرده امریکاست،یک داکتردیگر بنام 

ت  تجلیل از استقالل را مثل رقصیدن پسر در عروسی مادرش  خجال

اور  می شمارد و آقای  باری جهانی  اصالحات امانی را مسخره 

میکند وعلت سقوط شاه را اصالحات قبل از وقت او میداند. این مثلث 

 )سلیمانخیل(با آنکه یکی کاکرودیگری ستانیزیتخریب شاه امان هللا 

نسب می غلجی وسومی یعنی جهانی لودین است اما هرسه به قبیله 

از همان  نباشد، «دستوری»اگر  مخالفت شانفت که ميتوان گ وند بر

 منشاء میگیرد.« درانی وغلجی»تضاد قبیلوی 
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شاه امان هللا کسی بودکه توانست مدت ده سال بریک کشور چهارپنج 

میلیونی که ده مرتبه بیسوادتر از امروز بود با اقوام وطوایف  غرق 

ند و بانافذ ائی   حکومت کقرون وسط ر جهالت  و خرافات وعنعناتد

قانون اساسی مدرن با عالی ترین اساسات حقوقی ،  نخستین کردن

باب تجدد ومدرنیته را بروی شان بگشایدو با وجودی که میدانست 

 سبب دشمنی عقب ماندهکشوریک تامین عدالت وتطبیق قانون در 

، معهذا در راستای عدالت  مفتخوار در برابر او میگردد اشرافیت

حرکت جامعه به پیش درنخستین هفته برای اهداف مشروطیت و

رسیدن بقدرت، معاشات وامتیازات نسبی سرداران محمدزائی 

ومعاشات مستمری خانها وملکان و پیرها و روحانیون مفتخوار را 

 قطع کرد واصل کارکردن را معیارگرفتن معاش دانست.

و  کاظم نویسندگان حقیقت پرستی چون داکتر سیدعبدهللاخوشبختانه 

دیگرانی که هیچ نسبت  آقای احسان لمروکتر عبدالرحمن زمانی ودا

تباری  با شاه امان هللا ندارند  شجاعانه وبیغرضانه در  دفاع  قومی و 

از نهضت مترقی امانی وکارکردهای تجدد طلبانه شاه امان هللا قرار 

دارند  وتمام ادعای های این مثلث تخریب را با مدارک و اسنادمعتبر 

مقاالت شان د پورتال افغان جرمن آنالین گواه   )آرشیف کنند. یتردید م

  ادعای من است.(

 پایان
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 دهمانزشمقاله 

 
 

 اعالمیه شاه امان هللا 
 یا

ت امان هللا خانکشف الحال نادر »  «بقلم اعلیحضن
 

 

    
 نادرشاه              شاه امان هللا

 
 پیشگفتار:

ند.شاه بودز زعمای افغانستان در قرن بیستم و اشاه امان هللا ونادرشاه هرد

وتعمیم  1919امان هللا بخاطر کسب استقالل کشور از استعمار انگلیس درسال 

معارف عصری برای همه اقشار جامعه وپیاده کردن ریفورمهای اجتماعی 

وفرهنگی درافغانستان وتالش او در راه برابری حقوقی زنان با مردان شهرت 

. ونادرخان خان بحیث سپهساالر جنگ استقالل درجبهه  پکتیا ومحبوبیت دارد
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وفتح "تل" وهمچنان نجات دهنده شهرکابل از شر دزدان سقوی بحیث یک 

 پادشاه غاصب ومستبد شهرت دارد. 

که او جنگ با بچۀ سقو را بنام  نادرشاه را به این دلیل غاصب یا غدار میگویند

اعاده سلطنت به امان هللا خان مردم  امان هللا خان آغازکرده بود وبا شعار

وزیرستان وپکتیا را علیه دار ودستۀ بچۀ سقو بسیج کرد ولی وقتی کابل را از 

چنگ سقویها گرفت، بجای اعاده سلطنت به امان هللا خان ویا تعیین جانشین 

موقت تا برگشتن شاه امان هللا به وطن، خودش پادشاهی را غصب کرد 

ران اعلیحضرت امان هللا خان را که  این عمل ومشروطه خواهان وهوادا

محکوم میکردند،به بهانه های مختلف زندانی نمود ونادرخان را انتقاد 

 وشکنجه داد و با اتهامات ناروا وکذائی اعدام نمود.

امریکا(، برمحور استبداد خاندان حکمران  1999جلد دوم تاریخ غبار)چاپ

تاریخ غبار را من در سویدن مطالعه  )نادرشاه( می چرخد.پس از آنکه جلد دوم

نمودم، متوجه شدم که شاه امان هللا خان  پس از اقامت در ایتالیا یک سال بعد 

دچارمضیقۀ اقتصادی شده بود و از موضوع به مارشال شاولیخان که در لندن 

سفیر بود،نامه میفرستد، چون  شاولیخان جواب نامه اش را نمیدهد،به 

د واز او در مورد ملکیتهای خود سوال مینمایدکه از نادرخان نامه میفرست

 طرف کی سرپرستی میشود؟ 

غبار، متن نامه شاه امان هللا  را عنوانی نادرشاه چنین بدست میدهد: چون از 

ش تلگرام ذیل  1309جوزاى  28جانب شاه ولى خان جوابى نگرفت در تاریخ 

 را عنوانى نادرشاه بکابل فرستاد : 

ت غازى! اموال و امالک و فابریکه هاى عین المال من و بحضور اعلیحضر»

ا حکومت چه نظر ثریا و اوالد هاى من در دست کیست و که اداره میکند؟ آی

 « دارد؟

درعوض وبود امان هللا خان قبالً اراضی شخصی خود وملکه را بدولت داده 

گرفته فابریکه های پشمینه بافی وچرمگری کابل را بنام عین المال برای خود 

 (102ص غبار،«)بود.

کرد و براى خورد ه بگفته غبار، نادرشاه از این حالت شاه امان هللا سوء استفاد

 ساختن او این نامه را به یک جرگه ای فرمایشی ارائه نمود.

هدف نادرشاه ازاین کاردوچیز بود: یکی  ابطال تصاویب مترقی لویه جرگه 

گرفته بود،از قبیل:الغای القاب ی بخودنش(درپغمان که شکل قانو1307)1928
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ولباس رسمی مامورین ، ثبت دارائی مامورین هنگام دخول درخدمت دولت 

وحساب دادن از عواید ومصارف شخصی،تحدید اختیارات قضات وحکام، 

تاسیس اداره تفتیش عمومی،تعیین جزاء براساس قانون مدونه قبلی وتعیین 

زادی مطبوعات وانتقاد از جزای نقدی، تشکیل محاکم عصری  ومدنی ، آ

حکومت، الغای نکاح صغیره  وتعیین سن ازدواج، آزادی رفع حجاب زن،شرط 

ورای ملی تبدیلی عالمت بیرق ملی، تاسیس ش داشتن شهادتنامه برای مال ها،

 باسواد وامثال آن. نفره -150

هدف دوم،جرگه را بنام ملت بر رخ شاه امان هللا کشیدن بود.لهذا از یکطرف 

وبات قانونی جرگه پغمان ابطال شد واز طرف دیگر برضد امان هللا که مص

درخواست عین المال را از نادرشاه نموده بود فیصله نمره پنج جرگه را منتشر 

ش، شاه امان  1309سنبله  22ساخت. دراین فیصله نامه )شماره پنج( مورخ 

بردگی د ثروت را خاین ملت و دزد دارائى افغانستان  موسوم کرد و استرداهللا 

را از اوکرده بود و هم براى استرداد آن ثروت، جرگه، نادرشاه را  ]برده شده[

کشید و طى هللا شاه امان وکیل گرفته بود. نادرشاه فیصله جرگه را بر رخ 

 مکاتبات خود بشاه از آن نوشت .

شاه امان هللا هم آن اتهامات را یک بیک رد نموده  ضمن اعالمیه ای در جوف 

ه اتهام آورنده آن نامه د. نادرخان سه نفر را باتی به افغانستان فرستچوب دس

غبار، د.)مونه یک مهاجرهندوستانی بود اعدام  د ویکی را کردستگیر ک

 ( 115، 100،صص2جلد

بدینسو من غوره بدل  ماندم که  1999از زمان مطالعه جلد دوم تاریخ غبار در

ادرشاه میسر می بود تا از محتوای کاش پاسخ شاه امان هللا  در رد اتهامات ن

 آن مطلع میشدیم وبا دوستان وارادتمندان آن شاه نیز شریک میساختم.

خوشبختانه اینک آن آرزوی  دیرینه ما برآورده شد.آقای قاسم آسمائی دراین  

کشف الحال نادرخان بقلم اعلیحضرت امان هللا »اواخر  مقاله ای زیرعنوان 

اعلیحضرت امان هللا خان در جواب پاسخ همان بدست نشر سپرده که « خان

توسط مرحوم محمدابراهیم صفا از زبان اردو به  پاسخ نادرخان است. این 

ماه جواز( به  28تا  20درروزنامه انیس) 1357دری  ترجمه شده ودر سال 

نشر رسیده  است وحال توسط آقای اسمائی  بازنویسی واقتباس شده و از 

ان  شریک ساخته شده است. ما با ابراز سپاس از طریق انترنت با هموطن
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( 2021سپتمبر 30منتشره زحمات ایشان آن نامه را از پورتال افغان جرمن )

 عیناً اقتباس وبا دوستان خودشریک میسازیم.

 
ن
 2021/ 3/10سیستان

 
 
 

 الحال نادر كشف
 به قلم

ت امان هللا   اعلیحضن
 

 ( خاناستبدادی نادردر هنگام سلطۀ جرايد اردوی هند  )منتشره 
 

 ترجمه محمد ابراهیم صفا
جوزای  20مورخ 14491ــ 14484های  از شمارهاقتباس )

 ]قاسم اسمائی[روزنامه انیس( 1357جوزای  28 ــ 1357
 

 دربارۀ محمد ابراهیم صفا ترجمه کنندۀ این مطلب

 

در  1907/  1286یاد محمدابراهیم صفا فرزند ناظر محمدصفر در سال  زنده

 بانکوچه کابل بدنیا آمد. باغ

برای آموزش  1301محمدابراهیم صفا، فارغ لیسه حبیبیه بود و در سال 

تلگراف به هند فرستاده شد و بعد از ختم تحصیل در مکتب تلگراف آموزگار 

های انگلیسی، فرانسوی، اردو و عربی تسلط داشت و  بود. صفا به زبان

 است.های از او باقی مانده  ها و ترجمه نوشته

( با سایر 1311محمدابراهیم صفا در بیست شش سالگی )یازدهم عقرب 

اعضای خانواده به زندان افگنده شد. چهار سال اول را در زندان ارگ سپری 

کرد و بعد از تکمیل شدن زندان قلعه جدید در زندان دهمزنگ، به آنجا منتقل 

( از 1325 شد. وی بعد از چهارده سال پر مشقت در سن چهل سالگی )سال

 زندان آزاد شد. 
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های  از سروده« من اللۀ آزادم»صفا شاعر زبردست بود و شعر مشهور 

های زندان دهمزنگ  شود در یکی از کوته قفلی معروف اوست که گفته می

 سروده است. 

درگذشته است. روحش شاد، نام و  1980/ 1359محمدابراهیم صفا در سال 

 یادش جاودان است.

 
 :اعالمیهآغاز 

 
اخبارهای کابل که درين روزها بمن رسيده است. عايد باين » 

دورافتاده از وطن خيلی تحريرات عجيبی را داراست. اين تحريرات 
های غليظ است که نظام مطبوعات  م يك سلسله بيانات رکيک و دشنا

تواند آنرا اجازه بدهد. يك دسته حمالت و  هيچ حکومت مهذب نمی
 ندارد.  اتهامات است که هيچ اساس

های مذکور را ترديد کنم، يك نکته بسيار مهم  بافی قبل از آنکه دروغ
 برده عنوان داراست و آن اين است. را به دنيا پی 

محمد نادر بر دو وعدۀ او  ،ناشناس من وفا و نمك جرنیل بیکاميابی 
مبتنی بود. يکی بنام من و برای من خدمت کردن را وعده داده بود و 

بود که نه خودش و نه از خاندان او ارادۀ سلطنت را اعالن نموده 
ندارند و اگر او را مجبور کنند نيز قبول نخواهد کرد و اين وعدۀ 

نمود. دوم رضا و رای  های شديد تحکيم می خودرا همه وقت به قسم
ملت را شرط نهاده و قلع و قمع حکو مت بچه سقا را به سبب اينکه 

 داد. لت بود، مقصد خود نشان میجهل و استبداد و برخالف راه م
ها را اعالن و تصريح و تاکيد کرد؛ ملت  بعد از آنکه اين وعده

همراهی او را اختيار و لهذا مشاراليه موفق شد. به مجرد موفقيت، 
ها را ايفا نه کرد، بلکه ذکر هم نکرد. در  کدام ازين وعده هيچ

ی تمام گويد که ملت اورا مجبور ساخته ول های خود می اعالن
خانه موجود بود و آنها حيثيت  داند که چند نفر در سالم افغانستان می

نمايندگی ملت را چقدر داشتند و آنها چه گفتند. آيا ملت غيور قندهار، 
گروه دزدان را در قندهار بنام کدام شخص مغلوب ساختند و بيرق 
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 کدام شخص را برپا نمودند. ملت از اعالن نادرخان آزرده شده و از
 خطاب دادند و خواهند داد. وفا بدعهد، نمك حرام و بی آن رو اورا

ازين جهت است که مشاراليه که ديروز قوای سقوی را شکست داد؛ 
فرما بسازد. تا حال نتوانسته است  تواند امنيت را حکم امروز نمی

ماليه جمع کند. البته کاری که بزور سرنيزه پيش برده است دوتا 
های غلط و دوم منع انتخابات. از  ضی بياناست. يکی اشاعت بع

وکال در حوالي پايتخت برای لويه جرگه بعضی اشخاص را از 
بعضی مناطق جمع کردند و بنام آنها يك چند اعالن برای مخالفت 
اين مسافر شايع نمودند که خود آنها که بزور جمع شده بودند و خبر 

نداشت. هر  ندارند. در لوی جرگه کسی حق گپ زدن و فکر کردن
خواست بنام آن بيچاره ها اجرا کرد و من همين  چه محمدنادر می

خان سفير نوشتم  ولی های خود اسمی شاه نکته را در يکی از مکتوب
کنيد.  دانم شما هرچه بخواهيد بنام وکالی بيچاره می که من می

شوندگان اين ملت همان است که در هر قدم مرا مدافعه کردند.  کالن
فتاد ساله تا طفل دوازده ساله در رکاب من ايستاده با اشرار از پير ه

های خودرا فدای من کردند و تا من آنها را از جنگ  جنگيدند و جان
 باز نداشتم رو نگشتاندند.

خان، کسی با محمدهاشم خان،  اين ملت همانست که کسی با مهردل
نبی خان و کسی  کسی با ارجمند محمدامين جان و کسی با غالم

الدوله خان در شمال و جنوب در مشرق و مغرب وطن  اشجاعب
برعليه دزدان برای من و بنام من جنگيدند. بعضی ازينها مثل 

 عبدالرحمن خان رئيس بلديۀ کابل شهيد اين راه گرديد. 
بینند و اگر چه از من بعضی کارها صادر  وکالی ملت مرا بد نمی

نم؛ ولی خیانت به دا شده است که خطا بودن آن را من امروز می
دانند که من فدای  نزده است و ملت من می ملك و ملت از من سر

آرزوی ترقی و خدمت ایشان شده ام، با من ملت مخالفت نکرده 
است بلکه اوامر مرا صادقانه اطاعت نموده اند و به حکم حضرت 
الهی ایشان در اول مرا پادشاه ساختند و ده سال خد مت و مدد کرده 

آخرین هم با لشكر من در کابل و راه قندهار تا آن وقت  در مرحله
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ها دادند تا خود رفتن را ترجیح  مدافعه کرده اند و دشمن را شکست
 دادم. 

لهذا افواهاتی را که قلم شخص محمدنادر بنام و کالی ملت شايع 
کرده از وکالی ملت نيست بلکه از خود اوست. همچنان در باب 

از  خان شايع کرده است، صرف عبارت غالمشايعه که بنام ميرزا مير
نه از يك ميرزای بيچاره که هيچ زبان القای يك فتنه و فساد است ور

داند تحرير يك مقاله با فقرات فرانسوی ناممکن است.  خارجی را نمی
من هيچ چيزی برعليه علما بعد از حرکت خود نگفته ام و نه نوشته 

ام.البته در وقت حرکت خود  سوء را هم چيزی نگفته ام، بلکه علمای
تر اعالن کردند و مرا  سوء را که بچه سقاء را از من مستحق علمای

 سبب کافر گفتند، تکذيب کردم.  بی
 

ریوتر دربارۀ من چیزها شایع کرده است ولی خالف حقیقت بودن 
 ریوتر معلوم است حتى من و ملکه را نوشته که عیسایی شده ایم.

اثر است،  ن مخالفت او به من نه تنها بیو ای« نعوذ باهلل منها»
الكریم یك خطا است که آنرا پسان حس خواهد کرد و این  انشاءهللا

داند که کل شکایات در باب من صحیح  نکته را محمدنادر خوب می
نیستند. و من یکی از مفتخرین به پیروی توحید بوده گاهی حلقه 

گفته باشد خود ولی اگر ریوتر ن اندازم. کفر در گردن خود نمی
کند که من علماء را  محمدنادر ریوتر است و یك خبر دروغ ایجاد می

خواهد  بد گفته ام و خود را باین صورت حامی علماء جلوه دادن می
و هم بدین صورت که خواهش روز بروز برای عودت من در وطن 

خواهد.  رود و تعمیم یافته است؛ جلو گیری کردن می اظهار شده می
مای مدرسه عربيه را جمع کرده بودم آنها مرا خوب من که عل

کردم، ادارات تميز و  شناسند که من به علماء صحيح احترام می می
هايی که من در وزارت عدليه جمع نموده بودم مرا  قضاء و مفتی

دانند و همين علما و مشايخ همه طرف من بودند و  خوب مسلمان می
ند و شهيد شدند که هر بس. در رکاب من و به جهت من جنگ کرد
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العلماء در آن وقت نيز طبع  شناسد و فتوای جمعيت کس نام آنها را می
 تواند.  گرديده که هرکس پاليده و ديده می

 
 حمالت دیگر شان عبارت ازینست که من ده کرور روپیه آورده ام. 

 
اين تماماً افترا است. چرا که ده کرور روپيه در افغانستا ن يك مشت 

های اروپا موجود است که البته از آنها پرسيده  نبود و بانكموجود 
 تواند. تواند و حقيقت را منکشف کرده می شده می

 
هایی که برای اشیای خریداری  بہتان دیگر شان اینست که من پول

 م. ه اآن را در جیب خود انداخت ]بودم[در اروپا آورده 
 

کدام فرمان گرفته اين پولها در کجا بودند و از کدام درك بموجب 
های افغانی فرستاده شده بذريعه  شده. مبلغی که از خزانه به سفارت

های مذکور در بدل اسلحه و کارآمد به دول فرانسه و ايتاليا  سفارت
رت ماليه افغانستان های مذکور به وزا تاديه شده که در حساب سفارت

 توانند.  کال تحقيق کرده میموجود است. و
ودجه حکومتی را يعنی جمع و خرچ را اول دفعه من خودم اصول ب

در تاريخ وطن شيرين خود معرفی نمودم. با اين اراده بود که 
ً به خيال و خواهش  مصرف خودسرانه که روسای حكومات عموما

کنند آنرا جلو گيری و به تدريج دست تصرف  نفسانی خود اجرا می
شود اين طور  میکيفی پادشاه را از ماليه دولت کوتاه نمايم. چطور 

يك شخص را به حيف و ميل پول ملت طعن بدهند. برای همين بود 
گذشت به معرض اجرا  که تا بودجه از مجلس وزرا و شورا نمی

آمد. در سال آخر که شورای ملی را تجويز و انتخاب مستقيم آزاد  نمی
و کال را برای شورای ملی معرفی نمودم نيز خيال داشتم که اختيار 

را يك درجه بيشتر از سابق بدست وکالی ملت بگذارم تا  خرچ ملت
آنها به تدريج به اصول بودجه دولتی و حق شرعی و طبيعی خود 

 آگاه شده بروند. 
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غرضانه مرا به حيف مال  با تلقين و معرفی اين اصول، ساده و بی
ً متهم ساخته نمی توانند. البته غيرحق خالف حقيقت  مملکت محققا

ممکن است. من اين مسأله را نه تنها در قوانين و گفتن، همه چيز 
  نظامات نوشتم بلکه عمالً اجرا کردم و تحريرات من مثل اعالن خط
مشی محمد نادر نبود که در آنجا صريح مسؤوليت حکومت را وعده 

گناهان که  داده و تا امروز برای مسايل مالی نی بلکه برای قتل بی
ؤوليتی برای خودش يا برادران او شود هيچ مس ثبوت امر داده می بی

يا يکی از اقربای دوردست او موجود نيست. تنها قرابت با ايشان و 
خويشاوندان يا به يکی از منسوبان اين خاندان از هر نظامنامه بيشتر 

 دهد.  کار می
 

کند که من مقرر نکردم، اینطور  در باب صدراعظم که اعتراض می
 نویسد.  نیست که می

 
سلطنت خود صدراعظم اعتمادالدوله مرحوم را مقرر  من در اول

و ايشان مدتی با اين عهده بودند ولی چون نتيجۀ مطلوب برای کردم. 
 مملکت از آن حاصل نبود ايشان از آن عهده عليحده کرده شدند؛ ولی
بازهم گاهی در غياب من و گاهی با وجود حاضر بودن من، وزير 

ً  اول بی بنام وکيل مصروف اين وظيفه داشتن اسم صدراعظم بعضا
بودند و چنانچه ايام وکالت محمد ولی خان که يك آدم صادق و 

 خيرخواه و پاك نفس بود دليل واضح است. 
باز در سال دوم يك موقع دوم را زير امتحان گذاشتم که اگر خداوند 
بخواهد ادارۀ صدارت عظماء صحيح شود و اين بود که شيراحمد 

دانستم مامور  مناسب و اليق اين کار می خان رئيس شورا را که
تشکيل کابينه نمودم و التوای تشکيل کابينه مربوط به اين بود که 

شوند،  وکالی شورای ملی جمع می ١٣٠٧چون در سال 
الوزراء يا از خود وکال و يا به مشورۀ وکالء اشخاص کابينۀ  رئيس

 خود را انتخاب نمايد. 
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که ممکن است يك برادر را بکنم  موقع نیست اگر من این سوال بی
امير، برادر ديگر صدراعظم و برادر ديگر وزيرحربيه و يك شوهر 

کاکا  دربار و بچه گير و ديگر شوهرخواهر معين خواهر مدير طلب
حربيه و  وزيردربار و نواسه کاکا وزيرخارجه و بچه کاکا معين

برادر  الحكومه و يك برادر سفير در ماسکو و شوهردختر کاکا نائب
ديگر وزير مختار لندن و بچه کاکا وزير مختار پاريس و بچه ماما 
وزير مختار در روم و خواهر زاده )اسدهللا پسر ولينعمی شان 

گری جای  اعليحضرت شهيد( سر سراوس باشد. آيا غير از چپراسی
غرضی  خواهی و بی ماند؟ و آيا دعوای وطن ديگر برای ديگران می
 خورد؟ پروری با اين احوال سر میو حقوق شناسی و ملت 

 
های قدیم را گذاشته سرك نو  اعتراض دیگر شان که چرا سرك

 کشیدم. 
 

آور است که من مسؤول سرک کشيدن هستم؛ آن  اين سوال چقدر خنده
هم سرکی که در نتيجۀ مشورۀ يك هيئت مهندسی آلمانی، ايتالوی، 

نجينير و يا معمار روسی و انگليسی زير کار گرفته شده بود. آيا من ا
بودم که مسؤليت عائد من است؟ اگر مراد ازين اعتراض که بين 

و مزار شريف يك سرک منظم برای مملکت الزم  کابل و دکه و کابل
شد. بازهم هر  رو قناعت می های کاروان شود و بايد به همان راه

های نو را بخوبی فهميده  شعور ی لزوم و احتياج اين سرك ذی
قابل اين نيست که حتی از چنين سوال مضحك جواب داده تواند.  می

 شود.
 

 ها نکردم.  کند که توجه به ترمیم سرك باز حمله می
 

اگر رجوع به وزارت ماليه شود و ديده شود که چقدر پول از بابت 
شد و باز چقدر حکومت از عايدات ديگر برآن  سرك پولی عائد می

بلی شود.  هم ظاهر می اضافه کرده خرج می کرد ماهيت اين سوال
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بیگاری را که یك بار شاقه بر ملت عزیز بود و از یك طرف مالیه و 
دادند و از دیگر طرف مانند حیوان باالی شان کار  سرك پولی می

شد منع نموده بودم. اگر این امر، سهو و خطای من بود، تنها  می
 این نظریات خود محمدنادر خواهد بود نه از عالم تمدن. 

 
 نامه احتساب را اجرا نکردم.  وید من نظامگ می
 

نامه مذکور به شورا امر داده شد که اول آنچه که شرع  برای نظام
کند که يك آدم عامی يعنی هر فرد مسلم، بداند و  شريف، حکم می

بصورت يك رساله بسازند تا چاپ و در بين ملت نشر شود تا مردم 
مسئول باشند تا ازين راه برای همان احکام مبارك نزد اداره احتساب 

تکليف يا زحمت سوال کردن المحدود بعضی از محتسبين خود 
 غرض عايد مردم نشود. 

شورا يك جلد کتاب ساخت که نه تنها آن کتاب برای دانستن مردم 
احتساب را مبدل به حكومت کرده بود. و چون عام هم زياد بود بلکه 

را دچار زحمت  مراد از احتساب شرع شریف این نیست که مردم
به شورا مشوره داده شد که  نماید بلکه مراد هدایت و فیض است،

ايشان نظر کافی نموده، رسالۀ مذکور را از نقطه نظر شرع مبارك 
که مقرون به استعداد تعليم دينی مردم عوام باشد اصالح نمايند تا پس 
از چاپ و نشر کردن در ملت اداره احتساب جاری شود. ولی پيش 

نظيم اين رساله اختالل پيش آمد و اجرای آن ماند. اين نيست که از ت
 از روي تساهل در اجرای فرو گذاشت شده باشد. 

 
( فقره که جرگه پیشنهاد کرده بود در اجرا 17گوید که ) دیگر می

 نبود. 
 

وقتی که من به  گویید. فقرات مذکور جاری بود. این غلط است که می
ی رفتم. جرگه آنها در فقرات مذکور قندهار و سمت مشرقی و جنوب

بعضی اصالحات خواستند و من قبول کردم. اصالحات مذکور از 
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طرف جرگه محلی او شان شده بود و فقط در همان عالقه اجرا يافت 
نه در تمام افغا نستان. بعدها که لوی جرگه فقرات مذبور را برای 

آن به  کل افغانستان اصالح و تعديل نمود ولی اجرای تعديالت
طوری که لوي جرگه خواسته بود نشده بود که اختالل پيش آمد و تا 

 آخر مطابق همان مواد اوليه جاری بود.
  

ها را زیاد  های دیگر اینست که من تنخواه سپاهی یکی از اعتراض
 کردم ولی بعدها ندادم و تخفیف کردم. 

 
چون وضعيت مالی مملکت در اثر جنگ استقالل زياد خراب شد و 
اين مطلب را عسکرهای غيور که ايشان از من بيشتر و بيشتر 
آرزومند سعادت و عزت ملك خود بوده و کمال صداقت و فداکاری 
را به من دارند. حس کردند از تمام قطعات نوشتند که ايشان به کمتر 
قناعت نموده و مملکت خود را دچار زحمت نمی کنند و خواستند که 

ن هم ازين همدردی و احساسات حسنه مواجب ايشان تنزيل شود. م
ايشان تشکر نمودم و تنخواه ايشان تخفيف شد. باز که بحمدهللا تعالی 
حالت مالی مملکت خوب شد مواجب شان عوض بيست روپيه با 

 ست و پنج روپيه رسيد و تا آخر دوام داشت. ماکوالت به بي
 

 انداختم.  به من حمله میکنند که نفاق را در بین مردم می
 

نعوذ باهللا اين بهتا ن محض است. گفتار و اعمال من هميشه گواه 
بوده است که من غير از اتفاق و يك جهتی و همدردی به ملت 

دانند  های مرا شنيده اند. خوب می عزيزم تعليم نداده ام.کسانی که نطق
 که اين محض بهتان و تہمت است.

 
ان را معاونت از جمله حمالت شان اینست که من چرا بخارای مسلم

 کردم. 
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پس ازينکه دولت روسيه استقالل بخارا را شناخت به مناسبت 
همسايه داری و دوستی دو دو توپ و دو فيل به قسم هديه و يك افسر 
و چند افراد در اثر خواهش بخارا برای تعليم عسکری آنجا فرستادم. 

دال شود زيرا مقابله و ج اين مسأله حمل بر مخالفت دولت روسيه نمی
دوتوپ سيستم قديم و چند نفر با يك حکومت بزرگی مثل روسيه  با

غيرممکن بوده است. نقطه نظر من استقالل دادن بخارا مقابل روسيه 
های افغانستان  گاهی نبوده چه اساس سياست من با تمام همسايه

طرفانه بوده و اين مسأله به خود محمدنادر  معاونت دوستانه و بی
آيا چرا از خطای بزرگی که خود او در رياست  .بيشتر معلوم است

تنظيميه خود در قطغن مرتکب شده بود و من آن را اصالح کردم، 
 گزيند. ذکر نکرده خاموشی می

 
 گوید من با مهاجرین برادران هندی بدعهدی کردم.  می
 

با برادران مهاجرين هندی هيچ يك خالف عهد نشد بلکه از آنچه در 
تر با ايشان رفتار شد. چنانچه بعضی  زيادهاعالن مقرر شده بود 

ايشان که خواستند در افغانستان اقامت کردند و بعضی شان که 
واضح کردنيست که احساسات و افکار مرا  خواستند برگشتند. اين

دانند و اظهار احساسات  برادران هندی من نسبت به خود خوب می
ست. اين ايشان در وقت انقالب نسبت به من دليل اين مدعا ا

ها و پروپاگاندها در احساسات خيرخواهانه من صدمه  سرايي ياوه
 زند چرا يکديگر را خوب می شناسيم.  نمی

 
 نویسد من چرا روی خانم خود را باز کردم.  می
 

وقتی که من عازم اروپا شدم ضرور دانستم با خانم خود بروم تا 
درين مسأله مورد اشتباهات بيجای مخالفين خود نشوم باز چيزی که 

خواهم و  از من سهو شده باشد از درگاه خداوند غفور عفو می
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اميدوارم چون نيت من بد نبوده است حضرت خدا وند غفار و رحيم 
 ببخشايد.

 
کند که متعلمات را چرا برای داکتری زنانه به  جای دیگر اظهار می

 ترکیه فرستادم.
 

لکت بود تا فرستادن متعلمات برای حفظ ستر و ناموس اهالی مم
ها و داکترهای مرد مستغنی بسازد و باز  ها را از معالجه طبيب زن

متعلمات به مملکت برادر مسلمان فرستاده شدند نه اروپا و آنها زير 
کردند. من يقين دارم که هر  نگرانی سفارت افغانی آنجا تحصيل می

خواهد که ناموس آن توسط خواهران مسلمانش  آدم با ناموس می
 ود. نسبت با اينکه معالج ناموسش يك مرد بيگانه باشد.عالج ش

 
المال را به  ها و دكاكین عین اعتراض دیگر اینجا است که من زمین

 ها بدل کردم.  فابریك
 

ها و برای بعضی موسسات خود عمارات  دولت برای مهاجرين زمين
الزم داشت و از طرف ديگر بودجه مملکتی اجازه خريد را به پول 

المال برای  داد و هم اين دور افتاده وطن برای اينکه از بيت نقد نمی
گرفتم.  گذران خود با اصرار هر ساله شورای ملی چيزی نمی

المال را برای  وزارت ماليه تجويز نمود که بقيه عمارات و زمين عين
هايی که چالندن آن کار  دولت بخرند و به عوض آن بعضی فابريکه

را من قبول کردم و بعضی مردم  ين تجويزدولت نبود به من بدهند. ا
ً به ميرزا محمد ايوب  که ايشان هنوز در کابل هستند و مخصوصا

المال که حاال وزير ماليه است خوبتر معلوم است  خان امين عين
ها اسهام شود و در معرض فروش عموم  مشوره کردم که اين فابريکه

د و هم مردم ها داير شو گذارده شود تا به صورت شرکت فابريکه
ها در وطن پيدا شود و  مستفيد شوند و هم فکر طرز شرکت فابريکه

 مردم تشويق شوند.
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شناسند طرز  من بسيار خوش هستم که مردم مملکت عزيزم مرا می 
زندگی ساده مرا که از پوشيدن رخت کهنه و پاره هم خودداری 

نسبت به « عیاشی»فهمند که استعمال لفظ  دانند و می می نکرده ام.
 من ظلم و بهتان است. 

 
 کند.  در باب منع و جلو گیری نکردن از شراب من اعتراض می

 
ورود شراب فرو ختن شراب شديداً موقوف بود و سخت از طرف 

شد. مرتکبين آن حتی اگر مردم بسيار و کالن و  اداره گمرك دقت می
آمدند که فرو گذاری درين باب  بودند زير جزای شرعی می مهم می

تواند نشان دهد که در  مسأله که می يچ وقت نشده، برعکس اينه
زمان موجود کسی به جزای شراب نوشی رسيده باشد ولی در وقت 

 من اين جزا اجری می شد. 
 

یکی از اعتراضات اینست که چرا خائنین را به ماموریت مقرر 
 کردم.  می
 

کدام اگر بديدۀ انصاف ديده شود، امروز کسانی که سر کار هستند 
کسان هستند آيا اين مردم نو از زمين روئيده اند و يا نو از خارج 

اگر خدا »ها  وارد کرده شده اند؟ اينها همان مردم نيستند که بعضی
اگر امروز  ديروز خاين بودند امروز چرا خاين نيستند.« نخواسته

کردم از  خاين نيستند ديروز هم نبودند غير ازيشان که را مقرر می
ها را  شود چرا محمدنادر خاين شد. اگر می آدم تراشيده نمیچوب که 

کند، پس او هم مثل  کند؛ اگر می مقرر کرده و طرفداری ايشان را می
 من است او چرا قابل اعتراض نيست و اعتراض برمن وارد است. 

جات ساختگی و پروپا گند  پس مسأله اینست که تمام این نوشته
. عالوه بران کسانی که اثر است است و حرف دروغ وساختگی و بی

شد  گرفت ازيشان مدافعه نمی آنها را نظاما ت مملکت زير محاکمه می



 2۰6 مقاله در بارۀ شاه امان هللا واستقالل20

های محاکم و تفتيش ما که  رسيدند. فيصله و ايشان به جزای خود می
 حاال هم موجود خواهد بود شاهد من است.

 
گوید که انحصار تدریس علوم دینی با اجازۀ شخصی من  اینکه می
  است. بود، غلط

 
مقرر شد که مجلسی از علمای هر واليت در خود واليت تشکيل شود 

آوری به کسانی که دارای لياقت تدريس  که مجلس مذکور پس از علم
هستند شهادتنامه بدهد تا محصلين عمر خود را پيش مردمی که 
قابليت تدريس را ندارند ضايع نکنند. تدريس دينی گاهی به انحصار 

 است.اجازه من نبوده 
 

ها و اقربای خود نه  المال را به خویش من عمارات و پول بیت
 بخشیده ام اگر بخشیده ام کدام است؟

 
ها به افراد کرده ام در اثر خدماتی که کرده بودند و  البته اگر بخشش

از نقطه نظر تاليف و تشويق به خدمت مملکت بوده است چنانچه هر 
 کند.  حکومت می

 
 چرا در بست نظام تخفیف دادم. حمله دیگر اینست که 

 
من باندازۀ که دولت افغانستان توپ و تفنگ سيستم نو داشت که در 
دنيای امروز معمول و قابل کار است عسکر نگه داشته بودم. در 

تفنگ واسلحه به غير  تفنگ کاری موجود شود آيا نفر بی صورتی که
 المال چه بود؟ از تحميل خرچ بر بيت

ماند  نفر می رسيد و باز بی که از اروپا خريده ام میالبته اگر اسلحه 
 بود.  شدم و گفته معترض راست می من طرف اعتراض می

 
 از اعتراضات یکی اینست که چرا روز جمعه به پنجشنبه مبدل شد. 
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شوند  چون ديده شد که مردم رفته رفته از فيض نمازجمعه محروم می

های شخصی خود نماز و روزهای جمعه هر کدام برای ميله و کار
شود تا مردم به  تر می کردند و اين فريضه مبارك جمعه را ترك می

امور شخصيه خود رسيده بتوانند و در روزهای جمعه به استثنای 
هايی که شرع شريف ايشان را معاف نموده است، همه مردم  شخص

به نماز حاضر شوند باين جهت روز پنجشنبه روز رخصتی تعيين 
های مرخصی تعيين شد تا مردم به  وز جمعه ساعتشد و برای ر
که  البته مردم اين مسأله را حس کرده باشند که وقتینماز برسند. 

روزهای پنجشنبه آزادی بود، چقدر نمازگزاران زياده تر از 
 بودند. روزهايی که جمعه رخصتی بود در نماز جمع می

  
غلط محض است  المال زیور خریده ام، گوید من از پول بیت اینکه می

 من هیچ زیور از پول بیت المال نخریده ام. .
 
در باب ازدواج چون این معامله شخصی است که برخالف دین و  

 کس ندارد.  مذهب نبوده است حق اعتراض را هیچ
 

گويم  باب برآمدن من از افغانستان طوری که من نوشتم باز می من
ند و بين خود برای اينکه برای سلطنت من مردم خون ريزی نکن

د من ايثار کردم و گذاشتم تا مردم بفهمند که من چقدر خيرخواه ننجنگ
 آنان بودم. 

شد بعد از  در اينجا الزم است توضيح کنم که تمام چيزهايی که می
 شد. های محلی و شورای دولت و لوی جر گه می تصويب جرگه

 
 خود فارغ شدم،های جرنیل نمك حرام  تهمتحاال که از توضيح 

ميخواهم اصل علت اين شايعات اهانت کارانه را در قسمت مذکور 
آشکار کنم. زيرا در ابتدای ورود خود به هندوستان و به سمت 

رفت و يك خط  ههای دوستانه فرستاد من پيغام جنوبی محمدنادر به
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نيز به من ارسال نمود که مضمون آنرا برای آگاهی ملت عزيز خود 
 کنم: عيناً نقل می

 
 حضرتا! اعلی»

تا جان در تن دارم در خیر وطن کوتاهی نخواهم کرد و از خیر 
شخص اعلیحضرت هم تا جان دارم نخواهم گذشت. خدای بزرگ 
برایم توفیق عنایت فرماید که براه خیر وطن مستقیم باشم. مقصد 

های افغانستان تفاوت ندارد.  چون از خدمت است قندهار و دگر سمت
مذکور خوبتر و زودتر خدمت شود به  از هر جا که برای مقصود

خواهان و  فکر ناقصم بهتر است. خداوند معاون افغانستان و بهی
خواهان افغانستان باشد. معروضه ام را صدق دانسته انتظار  مترقي

 «.)محمد نادر خيرانديش و خيرخواه(نتیجه باید کرد
  

زد.  در اثنای کار و جمع کردن مردم نيز از من خيرخواهانه دم می
حتی بعد از اعالن سلطنت نيز از خدمات من و ازينکه افغانستان را 
پرو غرام من رو به ترقيات و تکامل خواهد برد. پس چه شد که اين 

حيايی بر ضد من  درايی و بی  رنگ را گذاشت و با کمال ديده
 بدينگونه شايعات که عادتاً غيردشنام چيزی در آن نيست شروع کرد.

 
 حمدنادر به من:اینست تلگرام م

مرا همیشه دوست خیرخواه و صمیمی خود یقین خواهید فرمود و »
نستان خدمات فراموش نخواهید فرمود. من و افغااز دعای خیر 

شایسته اعلیحضرت را که در ایام سلطنت خویش ابراز نموده اند 
 « هد شد.تقدیر کرده تاریخاً فرا موش نخوا

 
ر حق مشاراليه چه بسبب سبب اصلی اينست که در ابتدا ملت د

هايی که داده بود  کرد چه بسبب وعده همراهی که به من ابراز می
منتظر بودند. چنانچه من هم اظهارات دادم که مشاراليه از خود من 

کند، تا که به ملت معلوم شد که  است و به پروغرام خود من کار می
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شا اين همه حرف بود و در مملکت جز منفعت خود شان و خاندان 
ن، جز استبداد، جها لت، خودسری و سقويت چيز ديگری حکمفرما 

 نگرديد. 
های ديگر غير عدم قبول پادشاهی که داده بودند مثل مشروطيت  وعده

آنرا نيز ايفا نکردند و درين باب بقدری که من آغاز کرده بودم نيز 
م نکردند تا به تکميل آن که من در خيال داشتم و دارم انشاءهللا الكري

چه برسد.ملت ازين واقعه متنفر شد. رفت که مشاراليه برای خود 
های طی شده را ترک کرده به  اعالن سلطنت کرد و چرا تمام راه

 . ارتجاع مملکت را مقابل ساخت
 

ساخت که  يك چند روزی ملت را باز هم به آوازهای غلط متردد می
ن دور افتاده رود و اي يکی از آن اين آوازه بود که شاه ولی روما می

آورد. چندی بعد شايع کردند که من اروپا را  وطن را دوباره می
پسنديده ام و را ضی نيستم که دوباره به افغانستان بيايم، اين دوره هم 
زود منفی بود و کذب بودن اين خبرها نيز معلوم شد. آن وقت ملت 
به هيجان آمد و با آنکه از ظلم قطعی و تشدد آخرين کار گرفت. 

شتياق روز افزون مطالبه ملت برای عودت من نيز محکم تر و ا
بلندتر شده رفت. اين دوام و عروج مطالبۀ ملت برای عودت من 
ايشان را با اين تشبثات وادار نمود که شروع بر پروپاگند بر ضد من 

 بکنند. 
های سخت ركيك براي  اساس بلکه دشنام های بی و اينك اين سخن

نند آرزوی ملت را محو کنند و اين خيال را کم آنست که تا اگر بتوا
 کنند. 

از طرف ديگر ايشان قابل آن ثابت نشدند که در مملکت يك راه 
العين برای مملکت بگذارند، و  صحيح را تعقيب کنند و يك نصب

کسی بايشان  حتی در برپا کردن امنيت نيز ناکام گرديدند، و نه هيچ
 رد. آو از دل را ضی نيست و سر فرو نمی

اگر چه  کنيد. واقعات مملکت را تعقيب کنيد. همين مسأله را يقين می
کنم که در اواخر عاید به بعضی چیزها از حدود  من اعتراف می
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اعتدال گذشته و در فرط سعادت مملکت همه چیز را فراموش کرده 
بودم اما رفتار من در مملکت چه از حیث مناسبات مساویانه و 

ها وارد نشدم؛ به هیچکدام شان و قائم  یپرورانه با خارج صلح
داشتن شرف ملی و چه از حیث شناختن تقاضاهای عصر و زمان 
برای اداره داخلی مملکت بهترین رفتار بود و آرامترین ایام، ایام 

  من بود.
ترين اقوامی که به بغاوت شروع کردند، نيز درک  اين نکته را اول

که فريب خورده بودند.  نموده سهو حرکت خود را فهميده بودند
های سمت مشرقی نزد من به قندهار رسيده بود و  نام  چنانچه توبه

مند و از مامور  تمام ملت از زارع تا مزدورکار و از دکاندار تا دولت
غمی ايام من بوده و هستند و اگر  العلم همه قايل آرامی و بی تا طالب

از همان آرامی و  لکه در آينده نيز نه تنها مايل ب -اراده الهی بود 
 غمی برخوردار خواهند شد. ترقی و بی

دهد؛ اینك با آنها از خالف  همین اشتیاق ملت مرا دوباره روح می
بودن بیانات محمدنادر و از امتنانی که از احساسات آنها در دل 

تحقیق قبول نکنند و از  پرورانم و ازینکه ادارۀ مخالف مرا بی می
کنم و نکرده و همان محبت و  راموش نمیاینکه من ملت خود را ف

دهم و به بارگاه الهی دعا  احساسات در من زنده هست، پیغام می
کنم که مرا باز به خاك پاك وطنم برساند تا به کام دل در راه  می

 «هللا امان»   «مقاصد دیرینه تا رمق آخر بکوشم. 
 پایان اعالمیه
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 دهمهفمقاله 
 

 اه امان هللاشمکثی براعالمیه 

 

 (ل نادر بقلم اعلیحضرت امان هللا کشف الحا) 

 

به اتهامات نادرشاه، يکی از اسناد مهم  اسخ پيا اعالميه شاه امان هللا 

 هللا خان امانشاه تاريخی است که به همت يکی ازهواداران 

به دری ]ظ:زميندار الهور[ )محمدابراهيم صفا( از جرايد هندی 

(  به نشر رسيده ١٣٥٧مه انيس )جوزای ترجمه شده ودر روزنا

وجناب  قاسم آسمائی آنرا از آن روزنامه اقتباس کرده ودر 

اختيارهموطنان خود قرار داده است. دراينجا وظيفۀ اخالقی ماست تا 

ازمرحوم صفا بخاطر نگهداری اين اسند مهم تا فراهم شدن زمينه 

ی  کنيم نشر آن در افغانستان حوصله بخرچ داده  است قدردان

 وهمچنام از بازنشر آن توسط آقای قاسم اسمائی تشکرنمائيم.

همچنان ازاستقبال عالمانه داکترسيدعبدهللا کاظم از اين اعالميه مهم 

 ۸ومفصل)درمحققانه ر کرد که بانگارش يک مقاله نيزبايد ياد وتقدي

ونشرآن درپورتال افغان جرمن آنالين، نکات مهم اعالميه شاه بخش( 

يح ، تکميل ومستندکرده اند و ما را با حقايق جديدی اشنا را توض

 ساخته اند. 

داکتر عبدالرحمن مهم  مقالهازهمچنان  در رابطه به اين اعالميه

وذکر نام جرايد مختلف هندی بخصوص جريده زميندار زمانی 

ترجمه دری از  ئيدوتاالهورکه اين اعالميه در آن به نشر رسيده ،
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ومقايسه جمالتی ازقول امان هللا خان با متن  اردو توسط مرحوم صفا

 ،از قلم فيض محمدزکريا«ردشايعات باطله شاه مخلوع»رساله 

)پسرعم نادرشاه(، اثر مهم ديگری است که ما را به اصالت اين 

 اعالميه بقلم شاه امان هللا متيقن ميسازد.

 رد شایعات شاه»بازتاب چند مورد اعالمیه شاه امان هللا در رساله 

 از قلم فیض محمدزکریا درمقاله داکتر زمانی:«مخلوع
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داکترزمانی به ارتباط اعالمیه شاه امان هللا )کشف الحال 

مقاله تحقیقی    40 بیش ازقلم اعلیحضرت امان هللا خان(نادرشاه ب

آنها ارتباطات مخفی انگلیسها با هریک ازدیگر نوشته است که در 

نی شاه امان هللا وغصب قدرت ای سرنگوبر  را نادرخان وبرادرانش

 درافغان جرمن آنالين() ارشيف مقاالت داکترزماني.ده استکر افشا

رفع تخدیر )يک مقاله محققانه آقای احسان لمر نيز محقق ديگرافغان 

درتائيد از اعالميه شاه امان ( راو تخریب اعلیحضرت امان هللا خان

ثابت ميکند ده که سپرهللا در پورتال افغان جرمن آنالين به نشر 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_raftkhder_amannulah_khan.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_raftkhder_amannulah_khan.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_raftkhder_amannulah_khan.pdf
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نادرخان وسردار شيراحمدخان رئيس شورای دولت با تعداد ديگری 

را تخريب ميکرده اند تا زمينه ی امانرژيم از ايجنت های انگليس 

 اينست لينک مقاله:آيد.ای رويکار آمدن نادرخان فراهم بر
http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_raftkhder_amannulah_kh

an.pdf 

 

لف اتهامات تخامان هللا ، نه تنها از موارد م بامطالعه  اعالميه شاه

خان نادر ١٣٠٩سخيف مندرج در فيصله نامه لويه جرگه فرمايشی  

آگاه ميشويم بلکه به عمق دشمنی واختالفات نادرشاه با شاه اما ن هللا 

 نيز پی می بريم. 

سرقت  ده سرقت پول ملت ،  لياز قب یفينادرشاه نه تنها اتهامات سخ

 یدارياختالس در خر-( از خزانه ملت،هيروپ ونيليکرور پول)ده م

غصب  ،یدولت  یها یبه کرس نياروپا ، تقرر اشخاص خا  یها

المال  را به شاه  نيکابل بنام ع یوچرمگر یباف نهيپشم کاتيفابر

شاه   یاجتماع یها فورميازر یبلکه برخ ،امان هللا نسبت داده بود

او در  وکفر ینيد یب ليدل ثيسقو آنها را بح ۀامان هللا را که بچ

جرگه  هينامه لو صلهيدرف گريبارد کيمتذکرشده بود،  یفرمان

تا نشان داده  ل ساخت و به شاه امان هللا فرستادخودشام  یشيفرما

رخصتی  وزر لي.مثال:تبدشوديباشد که او  هنوزهم کافر شمرده م

 یه،رويبه ترک ليتحص ینجشنبه ،فرستادن دختران براجمعه به پ

که  یوبنديد یمالها سيمنع تدر ،یشرابخور  ا،رواجيملکه ثر یلچ

اداره  جاديا بودند،عدم ینيد یدرمدرسه ها سيخواهان تدر

 . رهياز منکر( وغ یاحتساب)امر به معروف ونه

ی تنزل شخصيت وکاستن محبوبيت شاه بدون شک اين اتهامات برا

امان هللا درميان مردم خوش باور افغانستان تبليغ  ميشد واز طريق 
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تدوير  جرگه های فرمايشی وروحانيون وابسته بدرباربه خورد مردم 

 داده ميشد.

اينکه در باره اوگفتند نقود و جواهر خزانه ملت را » غبارميگويد:

بسرقت برده است، مورد ترديد است. زيرا او در حالت اضطرارو 

ناگهانى به ترک افغانستان مجبور گرديده بود و فرصت تاراج خزاين 

را نداشت. جز اينکه مقدار اندک با خود برده باشد، زندگى آينده او 

پول، خود مؤيد اين نظر است. او در ايتاليا و شدت احتياجش به 

مجبور شده بود که براى اعاشه خانواده اش دست بهر مشغله ئى 

بزند، بخريد و فروش بپردازد. وخوراکه باب شبانه روزى خانواده 

ّ از مارکيت هاى عمومى در پشت بايسکلى بخانه حمل  را شخصا

ند نمايد. اگر نه چنين بود، چگونه او براى بدست آوردن ماهانه چ

خان هللا دالر معاش بيعت نامه ئى بظاهر شاه ميفرستاد ؟ اگر امان 

آنقدر نقود و جواهر را بسرقت برده بود، البته بعد از مرگش 

فرزندان او مانند خاندان نادرشاه هريک در بانکهاى اروپا مليونها 

دالر ذخيره ميداشتند. پس علت اين اتهامات و بد نامى هاى شاه امان 

 (١٠٢، ص٢غبار ، ج .«) يگرى بايد جسجوکردرا در جاى دهللا 

به داخل شدن پسرسقو در روز  دکه ميگويکاتب فيض محمد

ارگ ،خزانه ارگ را همراهان دزدش با موتر بخانه های خود نقل 

به ارگ؛ هر  وخزانۀ دولت را در وقت داخل  شدن  پسر سقا:»دادند

د و پس يک از رؤسای دزدان به موتر حمل و به خانه خود نقل دادن

از چند روز که به خود رسيده دانستند که بی پول ادارۀ مملکت و 

پيشرفت کار حکومت  دشوار بل محال است، دست از بردن کشيدند. 

قليل وکثيری که باقی مانده بود،ضبط نموده در تحت حراست آوردند.  

رشوت داده،  ناموسواز آن به افغانان حريص وطماع بی حس و بي

يب مملکت و  قتل وغارت يک ديگر می انگختند و ايشان را به تخر
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اين شيوه را برای استيصال افغان کافی شمرده، به قشون پول و 

 (٣٣١)فيض محمدکاتب، تذکراالنقالب، ص «معاش ماهيانه نمی دادند.

از تذکر فيض محمد کاتب،برمی ايدکه  شاه امان هللا  به خزانه دولت 

 ودولت تاروزی  که پسر سقادست نزده وپولی  نبرده بود. خزانه 

ارگ داخل ارگ شده مملو از پول بوده است وسقويان پس ازتصرف 

 خزانه آنرا با موترها بخانه های خود انتقال داده اند.

نويسنده امريکائی، ريه تالی استوارت به ارتباط پولی که شاه امان هللا 

شاه »در روز خروج خود از افغانستان با خود داشت  نوشته ميکند: 

خان پس از آنکه وارد هند برتانوى شد به مقامات برتانوى هللا امان 

گفت : بدون اينکه اجازه عبور براى سفر اروپاميخواهم تقاضاى 

ديگرى از برتانيه ندارم، وى افزودکه: شما بايد بدانيد که من شب و 

روز براى سعادت مردم خود کار کردم و سقوط من کم از کم مرا 

ميدهد. اين اغتشاش مرا غافل گيرساخت و يک آرامش وجدانى 

باعث تعجب من گرديد. من يک پول هم در بانک هاى خارجى 

ذخيره نکرده ام، تمام دارائى من چيزيست که فعالً درنزدم موجود 

است که معادل چهار صد هزار روپيه برتانوى )روپيه رايج در هند( 

يم کنم. سپس مى باشدکه بايد آنرا بابرادران و ديگر همراهان تقس

افزود: من متاسفم که فاميلم مانند تزار روسى اعدام نشديم و از بين 

آتش در افغانستان ، .«) نرفتيم و حاالدر سرزمين خارجى آواره هستم

  ( ١۸٤ص 

محض يک اتهام توسط امان هللا خان ده ميليون روپيه بنابرين بردن 

خود را برای ل عروسی شاه امان هللا کسی بودکه حتی پو است.وخام 

پوپلزائی ميگويد،هنگامی که امير حبيب هللا  .ساختن مکتب بکار برد

نيت کرد تا عروسی شهزاده امان هللا را با ثريا طرزی بمدت يک 

هفته درچمن حضوری برگزارنمايد،امان هللا خان بحضور  

اميرعرض  وخواهش نمود تا پول عروسی او برای ساختن يک 
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ه منظورگردد ودرعوض او به يک مکتب يا يک شفاخانه زنان

عروسی عادی ومعمولی راضی است. شاه امان هللا در دوران 

سلطنت خود نيز از دولت معاش نميگرفت ومعاشاتی که شورای 

دولت برای او تعيين کرده وتقاضا شده بودتا بگيرد، اوطی فرمانی از 

شورای دولت تشکرنمود وتمام پول معاشات خود را به وزارت 

خشيد تا از آن پول در راه تاسيس مکاتب استفاده شود. معارف ب

  (٣۸، ص١سلطنت امان هللا شاه، بخشپوپلزائی،)
 

سردارعبدالرحمن خان يار وياور امان هللا خان در دورۀ شهزادگی  

تا جائی که محرر این اوراق هذا اطالع بهم  »:که ميکندنوشته 

یک میلیون( رسانیده در اول سلطنت از نقد و جنس تا یک کرور)

روپیه از عین المال خود بخزانه که بیت المالش میگویند بخشیده وتا 

امروز که دوسال از سلطنت شان میگذرد معاش خودشان را ازمال 

شخصی خود میکنند، حبه ودیناری از بیت المال بمصرف نرسانیده 

اند وهرقدر التماس میکنند که از بیت المال یک وجه معینی برای 

خود مقررکنند منظورنمی فرمایند ومیگویند تازنده معاش شخصی 

باشم یک حبه ودینار از بیت المال بمصرف شخصی خود نخواهم 

رسانید تا زحمتی را که برای ملت میکشم وخدمتی را برای دین میکنم 

ً باشد از همین قبیل قیاس باید کرد. طبع  تاریخچه افغانستان، )«مجانا

 (1۸3 -17۰صص ،13۰1

تا اين حد به مردم کشورش وبه تعليم وتربيت وباسواد ايا کسی که 

شدن مردم خودفکرکند، چطورامکان دارد که بفکردزدی از جيب 

ملت خود بيفتد و درحق مردم خود خيانت کند؟به نظرمن چنين چيزی 

در ذهن شاه امان هللا   که درس بزرگی وبزرگ منشی ووطن 

ا از مادرخود دوستی  واستقالل خواهی وکسب افتخارات بزرگ ر

آموخته بود ،هرگز خطور نميکرد؛ سراج الخواتين عليا حضرت 
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زيرا او دريک خانواده شاهی بزرگ شده بود ومثل نوبه دوران 

رسيدگان امروزه چشم گرسنه نبود. بايد علت و ريشه اين اتهامات را 

جستجو کرد وهدف بررسی حاضر، يافتن علت اين اتهامات 

 واختالفات است.

هللا از چنين اتهاماتی البته که سخت متاثر ومتاسف شد  شاه امان

وبهريک از اين اتهامات بطور موجز ومنطقی جواب  داده است. 

دراين دفاعيه اولين چيزی که توجه انسان را بخود جلب ميکند، مکث 

بربدعهدی  ونمک نشناسی نادرشاه در برابر شاه امان هللا است. شاه 

از زبان شخص « دشنامه غليظ» ا امان هللا متن فيصله جرگه ر

 ميکند: نادرخان دانسته  ودفاعيه خود را چنين آغاز

  ناشناس من، محمد نادر وفا و نمك جرنیل بی کاميابی »

 بر دو وعدۀ او مبتنی بود:

يکی بنام من و برای من خدمت کردن را وعده داده بود و اعالن  

سلطنت را ندارند و نموده بود که نه خودش و نه از خاندان او ارادۀ 

اگر او را مجبور کنند نيز قبول نخواهد کرد و اين وعدۀ خودرا همه 

لت را شرط نمود. دوم رضا و رای م های شديد تحکيم می وقت به قسم

مت بچه سقا را به سبب اينکه جهل و استبداد نهاده و قلع و قمع حکو

اين  داد.بعد از آنکه و برخالف راه ملت بود، مقصد خود نشان می

ها را اعالن و تصريح و تاکيد کرد؛ ملت همراهی او را اختيار  وعده

ها  کدام ازين وعده و لهذا مشاراليه موفق شد. به مجرد موفقيت، هيچ

گويد که  های خود می را ايفا نه کرد، بلکه ذکر هم نکرد. در اعالن

داند که چند نفر در  ملت او را مجبور ساخته ولی تمام افغانستان می

خانه موجود بود و آنها حيثيت نمايندگی ملت را چقدر داشتند و  المس

آنها چه گفتند. آيا ملت غيور قندهار، گروه دزدان را در قندهار بنام 

کدام شخص مغلوب ساختند و بيرق کدام شخص را برپا نمودند. ملت 
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از اعالن نادرخان آزرده شده و از آن رو اورا بدعهد، نمك حرام و 

 )صفحه اول کشف الحال نادر(.«اب دادند و خواهند دادوفا خط بی 

شاه امان هللا دو تلگرام نادرخان را هنگام آمادگی مردم جنوبی برای 

 جنگ  عليه بچه سقو اينطور برخش ميکشد.

 اعلیحضرتا! »

تا جان در تن دارم در خیر وطن کوتاهی نخواهم کرد و از خیر 

شت. خدای بزرگ شخص اعلیحضرت هم تا جان دارم نخواهم گذ

برایم توفیق عنایت فرماید که براه خیر وطن مستقیم باشم. مقصد 

های افغانستان تفاوت ندارد.  چون از خدمت است قندهار و دگر سمت

از هر جا که برای مقصود مذکور خوبتر و زودتر خدمت شود به 

خواهان و  فکر ناقصم بهتر است. خداوند معاون افغانستان و بهی

ان افغانستان باشد. معروضه ام را صدق دانسته انتظار خواه مترقي

 نتیجه باید کرد.

 («شما )محمد نادر خیراندیش و خیرخواه

 شاه می افزايد:در اثنای کار و جمع کردن مردم نيز از من خير 

زد. حتی بعد از اعالن سلطنت نيز از خدمات من و  خواهانه دم می

ترقيات و تکامل خواهد  ازينکه افغانستان را پرو غرام من رو به

درايی و  برد. پس چه شد که اين رنگ را گذاشت و با کمال ديده 

حيايی بر ضد من بدينگونه شايعات که عادتاً غيردشنام چيزی در  بی

 آن نيست شروع کرد.

 اینست تلگرام محمدنادر به من:

مرا همیشه دوست خیرخواه و صمیمی خود یقین خواهید فرمود و »

فراموش نخواهید فرمود. من و افغانستان خدمات از دعای خیر 

شایسته اعلیحضرت را که در ایام سلطنت خویش ابراز نموده اند 

  «تقدیر کرده تاریخاً فرا موش نخواهد شد.
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نادرخان از سوی امان هللا خان سپهساالرناميدن  «نشناسنمک» علت 

وده اينست که شاه امان هللا درحق نادرخان خيلی لطف ومهربانی نم

را که عساکر جالل آباد به ظن قتل اميرحبيب هللا زنجير  اوبود و

 با فضحيت بکابل آورده بودند تا نابودگردد، درپایوزوالنه درگردن 

بحيث قوماندان بعد او را از آن فضحيت نجات داد وامان هللا شاه 

وبعد از متارکه جنگ بازگشت  مقرر کردجنگ استقالل جبهه جنوبی 

با استقبال بی نظير گرامی داشت وبا اعطای مدال درجه بکابل او را 

وبخشش زمينهای عالی اباد به او از اوقدر شناسی « اعلیلمر»اول 

 کرده بود. 

ظفرحسن ايبک که ازمعتمدان نزديک و درمحاذ جنوبی به          

ر بود ، درکتاب خاطرات خود می نويسد: حيث مشاورارشد سپهساال

ه نادرخان پنج يا شش ماه قبل به تهمت اين هم رضای خد است ک»

خان، با فضيحت سوی کابل اعزام گرديد و از هللا قتل امير حبيب 

فرماندهی لشکر محروم شد و بعدها در گرديز، لشکر َعلَم بغاوت 

دربرابرش افراشت، امروزهمان شخص به صفت سرلشکر پيروز و 

. ما وقتی به مثابهٔ يک فاتح بطرف پايتخت کشورش رهسپارميگردد..

ر به نزديکی چمن حضوری رسيديم، مشاهده در رکاب سپهساال

کرديم که همه شهر با بيرق های آذين بسته شده ونيروهای ارتش 

کابل جهت استقبال ازغازيان گرديزصف بسته اند. اعليحضرت امان 

خان و درباريانش به چمن حضوری قدم ر نجه فرموده بودند... هللا 

سوار براسپان خود بطرف يکديگر روان  راعليحضرت و سپهساال

م نظامی را بجا آوردند. الند. لشکريان کابل و جنوب مراسم سبود

ر از اسپ خود پياده شد و بطرف اسپ اعليحضرت روان سپهساال

ررا با خان از اسپ خود پياده شد وسپهساالهللا شد. اعليحضرت امان 

نگيزبود. محبت فراوان درآغوش گرفت. اين منظره بسيارمسرت ا
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ر و بردارانش مراسم درهمين جا يايان يافت.... برای سپهساال

سردارشاه وليخان و سردارشاه محمود خان و برای سردار 

محمودبيگ طرزی عالی ترين نشان که درافغانستان آنرا "نشان 

همراه با نشان يک مقدار زمين هم  .اعلی" می گويند، تقديم شد [لمر]

ر قلعه علی ه دراين سلسله برای سپهساالبرای شان داده شد، چنانچ

خاطرات حسن ) «آباد و زمين های اطراف آن بطورعطيه داده شد.

 (١٩٧ـ  ١٩6صفحهترجمه فاضل،ايبک، 

 مينويسد( ٢٧١-٢٧٠،ص ١بخش درکتاب سلطنت امان هللا)پوپلزائی،

که يک سال ازمبارزات استرداد  ١٢٩٩در برج جوزای »که 

ر برای سپهساالهللا بود، شاه امان ل درسه محاذ گذشته استقال

حربيه عز مقام حاصل کرده  [وزير]محمدنادرخان که به حيث ناظر

ه و جيغه تاجدار را با کوسی دراز لمراعلی، کالوه نشان بود برعال

ر محمدنادرخان که برشانه انداخته می شد، منظور کرد. سپهساال

از تفقد  حربيه ضمن قطعنامه عمومی مبنی برشکران (وزير)ناظر 

در قسمت خود بخط و قلم خود اين متن را نوشت: هللا شاه امان 

نمیدانم که  .ی غازی شومفدای پادشاه معظم اعلیحضرت واال»

بکدام زبان شکریٔه آن پادشاه معظم و مهربان را اداء کنم و آن 

ادای این مرحمت و نوازش بادار معظم و تاجدارمحترم گردد. بجز 

تعالی هللا یق این قدر مرحمت باشد نشده ال دعا دگر هیچ خدمت که

سایٔه مبارک را از مفارق این خدمتگار و باقی خدمتگاران کم نکند 

و توفیق شکرگذاری عنایت کند که تاجان خود را نثار سازیم هنوز 

تعالی حافظ و ناصر حضور مبارک باد. آمین برب هللا کم است . 

  «رالعباد! فدوی جان نثار محمدنادرسپهساال

هساالرنادرخان نيز شاه امان هللا برای سپشمسی ١٣٠٠درجوزای 

همراه با  امتياز داشت، هزارپول نقد ٢٥که نشان لمراعلی 
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تفويض نمود ونادرخان يک  کابل پنجصدجريب زمين درعلی آباد

 و وثنای اعليحضرت شاه امان هللا گشود حمدبه بارديگر زبان 

خدمتگار فرموده اند،زبان  اين نوازش خسروانه که درحق اين»گفت:

شکريۀ آنرا ندارم البته از خداوندکريم توفيق ميخواهم که بنده هللا را 

بخدمت ترقی افغانستان وپادشاه معظم غازی که امروز باعث افتخار 

قوم افغان گرديده اند ونام افغانستان وقوم افغان را به تمام عالم 

وقت خدمت افغانستان  تا همه ممتازنموده اند، توفيق بدهد و مشهور

را بزير سايۀ اعليحضرت غازی نموده رضای اعليحضرت 

شهرياری حاصل دارم که رضای پادشاه معظم عين رضای رسول 

،ص ١)پوپلزائی، همان اثر،ج «مقبول ورضای خداوندکريم است....

٣٧٥) 

، در روزهای ميکرد کار کسب اقتدار خود برایکه ما نادرخان ا

ر غربت دچارمضيقۀ اقتصادی بود،تقاضای او سختی که امان هللا د

رخش کشيد ه را مبنی برمعلومات از عوايد زمينهای عين المال ب

وبنام فيصله لويه  وفيصله نامه افتراميزی را عليه او سازمان داد 

مجبورگرديد اين اتهامنامه را مو به  امان هللاشاه جرگه به او فرستاد.و

: بگويد کرده اعترافنيز  خود اشتباهات بهمو ترديد کند ودرضمن 

ازحدود  زهایچ یبعضدر اواخر که  کنمیم چه من اعترافاگر »

را فراموش  زیو درفرط سعادت مملکت همه چ]بود[اعتدال گذشته 

 انهیمناسبات مساو ثیاما رفتار من در مملکت چه ازح بودم، کرده

به ها  یبا خارج  یقائم داشتن شرف مل چه وو صلح پرورانه 

 یشناختن تقاضاها ثینشدم؛  از ح ]معامله یی[واردشان  امچکدیه

 آرامرفتار بود و نیمملکت بهتر یاداره داخل یعصر و زمان برا

 . «من بود امیا ام،یا نیتر

هيچگاهی دست به در تمام مدت سلطنتش براستی هم شاه امان هللا 

عملی نزده بودکه حيثيت وابروی کشور را نزد دول خارجی لکه 
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د.نگاهی به سفرنامه شاه به کشورهای اروپائی گواه اين دارنماي

رجال شاه امان هللا هيچ يک از  در دورۀ ده سالهادعای اوست.

 زندانی نگرديد.اعدام يا سياسی 

ی نادرشاه را نسبت  به آنکه علت اين بدعهدی ونمک نشناس برای

را    شاه امان هللا بدانيم ، در اينجا  نظريات و ديدگاه دو محقق تاريخ

از نظر ميگذرانيم و سپس تاثير وعکس العمل اعالميه  شاه امان هللا 

 را مرور می کنيم.

 

 نظرغبار در باره علت اختالف نادرخان با شاه امان هللا :

زير هللا غبارعلت اختالف وپروپاگندهای نادرشاه را عليه شاه امان 

روشنفکران » چنين تحليل کرده است: « مبارزه ازخارج»عنوان 

فغانى در اروپا لزوم تاسيس يک حزب مبارز را عليه رژيم نادرشاه ا

ّ هرحزبى ناگزير از داشتن هيئت رهبرى  احساس کردند و طبعا

است. اين هيئت عبارت بودند از : محمود طرزى و غالم نبى خان 

چرخى در ترکيه، شجاع الدوله خان ، غالم صديق خان چرخى و 

دالحسين خان عزيز در روما، و عبدالهادى خان داوى در برلين، عب

خان قرار داشت. اعضاى حزب مرکب از هللادر سر اينها شاه امان 

يک عده محصلين افغانى و چند نفراز مامورين سفارتخانه هاى 

افغانستان در اروپا و ترکيه و غيره بودند. مرامنامه حزب در 

استامبول تسويد و دربرلين مطالعه و در سوتزر ليند مطرح مباحثه 

 ک مجلس سرى قرار گرفت و تصويبات چندى بعمل آمد....ي

خان ، شجاع هللا يک قسمت اين مکاتبات که از طرف شاه امان 

الدوله خان ، بعضى محصلين افغانى و غيره بود ، به عنوان غالم 

ّ خط حرکت و اقدام پارتى راعليه  نبي خان فرستاده شده و واضحا

رتى برانداختن دولت دولت نادرشاه نشان ميداد. هدف نخستين پا

نادرشاه و مستقر ساختن يک دولت ملى در افغانستان و گشودن راه 
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ترقى و تجدد و آزادى و مساوات در کشوربود. در عين زمان تمام 

خان چشم دوخته بودند. البته هللا اعضاى پارتى بشخص شاه امان 

جاسوس استعمارى در بين حزب موجود و مشغول فعاليت تخريبى 

ير مراقبت شديد قرار داشت . قرار بود آن اعضاى بود و حزب ز

حزب که قبالّ مامور دولت بوده و بعدها مستعفى يا معزول مى 

شوند، از طرف هيئت رهبرى حزب اعاشه شوند. حزب هنوز کدام 

ارگان نشراتى در خارج نداشت و سعى ميکرد در داخل و خارج 

ين محلى و بعضاّ افغانستان با روشنفکران افغانى و خصوصاّ با متنفذ

 مامورين ناراضى تماس بگيرد. 

مکاتيب حزب بعد از امضاى اعضاى عمده آن توسط چوب دست 

هاى مجوف داخل افغانستان ميگرديد و هم يک بار اعالميه مشروح 

خان در افغانستان منتشر هللا در چندين صفحه بامضاى شخص امان 

هللا عليه امان  گرديد. در اين اعالميه پروپاگند و اتهامات مخالفين

خان بشکل استوارى رد شده، مرام او براى ترقى افغانستان توضيح 

ّ لغزش هاى گذشته عاقالنه اعتراف گرديده و چهره  شده بود. ضمنا

اصلى رژيم نادرشاه تصوير شده بود. سه نفربه آوردن اين اعالميه 

در افغانستان نزد نادرشاه متهم گرديد که يک نفر آن يک 

بنام دوران خان که پس ازدستگيرى فوراّ در مهاجرهندى بود

   (115-114، صص 2)غبار،جلد«  باالحصار اعدام گرديد.

چنانکه مالحظه ميشود،غبار علت اختالف نادرخان با امان هللا خان 

را مبارزات وفعاليت های سياسی امان هللا خان از خارج ميداند که ً 

مناطق سرحدی  اعالميه های خود را از طريق چوب های دستی به

هندبرتانوی ارسال ميکرد تا  هواداران خود را در داخل کشور از 

 اوضاع جهان ومبارزات خود مطلع سازد.

 

 داکتر کاظم در باره  اختالفات نادرخان با شاه امان هللا: نظر
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داکتر سيدعبدهللا کاظم ريشه اين اختالفات را در اعالن استقالل از 

وم افغان وانگليس می بيند وضمن  مقاله جانب شاه امان هللا وجنگ س

سه پادشاه گردشی » محققانه وسودمندخود در يکجا زيرعنوان فرعی 

دليل عمده اقدامات آشکار و نهان »، مينويسد:«درمدت يک سال

انگليسها عليه شاه امان هللا از همان روزهای اول سلطنت او ريشه 

راه اندازی جنگ سوم  ميگيرد که بااعالم استقالل افغانستان و بعد با

افغان ـ انگليس ضربه محکم بر حيثيت سياسی شان در منطقه و حتی 

جهان وارد شد. افغانستان با اينکار به حيث يک کشور استعمار شکن 

به دنيا معرفی گرديد که شاه امان هللا غازی قهرمان اين معرکه بود. 

انی را انگليس ها ازهمان روزها درصدد انتقام بودند تا رژيم ام

هرچه زودتر سرنگون کنند و قدرت سرکوب گر خود را به 

ت و اعزام کشورهای تحت استعمار خود نشان دهند. از قيام خوس

ريم تا قيام شنوار و اغتشاش حبيب هللا کلکانی، همه جزء عبدالک

توطئه هايی بودند که ريشه های عميق آن از يک منبع يعنی انگليسها 

 آب ميخوردند.

يسها بجای شاه امان هللا خواهان بقدرت رسانيدن چه کسی اينکه انگل

بودند تا متضمن منافع شان در افغانستان و منطقه باشد و از بين 

يعنی هريک علی احمد خان والی،  چندين مدعی قدرت در آنوقت

م نبی خان چرخی، محمد وليخان دروازی و سپه ساالرمحمد الغ

اب واضح است که نادرخان کداميک مطلوب نظر شان بود، جو

هيچيک به اندازه محمد نادرخان و برادران مناسبتر برای انگليسها 

نبود. اما مشکل کار در آن بود که محمد نادرخان و اکثر برادرانش 

برای چند سال از وطن دور و ازحلقه مستقيم قدرت در کشور بيرون 

قدرت  قدام نمايند و در داخل نيزبودند و آنها نمی توانستند از خارج ا

ن تاکتيکی برای اين منظورطرح الزم نداشتند. بنابرآن انگليسها پال
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کردند تا در قدم اول توسط تحريک قيامها در شنوار و جالل آباد 

دولت مجبور شود قوای نظامی بيشتر به آنجا اعزام دارد و بدانوسيله 

ی بنيه دفاعی در کابل ضعيف گردد و درعين حال زمينه پيشرفت قوا

ً دراثر جذب قبلی بعضی البطرف کابل مساعد شود. عکلکانی  وتا

اراکين پرقدرت دولت بسوی مخالفين، درنظر بود تا ازيک سو 

اطراف شاه خالی شود و ازسوی ديگر مقاومت قوای دولت در برابر 

گروپ کلکانی خنثی گردد. مسلم بود که دراين وضع شاه راه 

ند و يا در مقاومت ديگرنداشت، جز آنکه يا تسليم شود، يا فرار ک

کلکانی می  هللا اين سناريو، قدرت بدست حبيب  کشته شود. لذا در

 افتد و آنوقت کنار زدن او از قدرت کار دشوار نخواهد بود.

با اجرای دقيق اين طرح درعمل، آخرين تالشهای شاه امان هللا مؤثر 

ت نيفتاد و شاه دراثر برپا شدن غائلهٔ "سقوی" مجبور شد تا از سلطن

(به  ١٩٢٩جنوری  ١٤) ١٣٠٧جدی  ٢٤استعفی دهد و به تاريخ 

قندهار برود و سلطنت را به برادر خود سردارعنايت هللا خان 

واگذارد. اما اين واگذاری چند روزی بيش دوام نکرد و باآلخره 

برطبق پالن حبيب هللا  کلکانی به قدرت رسيد. پادشاهی حبيب هللا در 

تقالی بسيار کوتاه مدت و ناپايدار تلقی طرح انگليسها يک دوره ان

ميشد که بايد به سهولت سقوط ميکرد و بجای آن محمد نادر خان و 

برادران که از فرانسه و از طريق هند راهی وطن شده بودند، بدون 

مانع و مشکل بزرگ به سلطنت ميرسيدند. با آنکه اينکار به همان 

ه پرمشقت را در سهولت که حدس زده ميشد، عملی نشد و هشت ما

بر گرفت، اما باآلخره آرزوی ديرينه برآورده شد و سلطنت 

افغانستان به کسانی تعلق گرفت که مطلوب انگليسها و از اعتماد آنها 

 برخوردار بودند.

هنوز قوای کلکانی برای گسترش قدرت در ساير نقاط کشور در حال 

دگی که جنگ بود و قوای محمدنادرشاه در سمت جنوبی دچار پراگن
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در قندهارمردم برای اعاده مجدد سلطنت شاه امان هللا غازی قيام 

جنگ با  کردند و با حمايت ديگر اقوام بخصوص هزاره ها آماده

ی غزنی رو به پيشرفت گذاشتند. درآنجا لقوای سقوی شدند و تا حوا

بين حاميان و مخالفان شاه برخوردهايی صورت گرفت وخطرجنگ 

ه شدت بروز کرد. شاه با ديدن اين وضع تصميم و کشتار بين اقوام ب

گرفت به برادرکشی خاتمه دهد و ازاعاده سلطنت بگذرد و کشور را 

کشف الحال نادر بقلم اعلیحضرت »داکتر کاظم،شرح مختصر پیرامون مقاله «) ترک کند. 

 (2021اکتوبر 11قسمت اول(افغان جرمن آنالین، «)امان هللا

برمی ايد که علت اختالفات اظم های داکتر صاحب کاز گفته 

نادرخان با امان هللا خان از اقدامات استقالل طلبانه آن شاه آزاديخواه 

در برابر انگليس نشأت ميکردکه با کسب استقالل افغانستان به 

حيثيت  وپرستيژ استمعار در آسيا لطمه واردشده بود. وانگليس بايد 

دگان خود، چه بچه انتقام اين شکست را توسط اجنتان ودست پرور

سقو، وچه نادرشاه از وی ميگرفت وبنابرين انگليسها از روز تخت 

نشينی واعالم استقالل کشور از سوی  شاه امان هللا تا سقوط وخروج 

او از افغانستان وحتی تامرگ او دست از تعقيب وتخريب واتهام زدن 

 به  او نگرفتند.

 

 «:عین المال»توضیحی درباره 
 

جايداد شاه امان هللا بنام عين  ،اعالميه ايندرابل مکث قيکی ازنکات 

است که من  نیا گریداعتراض " :المال است. شاه دراين باره ميگويد

 . "ها بدل کردم المال را به فابریك و دكاكین عین ها نیزم

موسسات خود  یبعض یو برا ها نیزم نیمهاجر یبرا دولت»

را به پول نقد دیخر اجازه یعمارات الزم داشت و بودجه مملکت

 یبرا المال تیاز ب نکهیا یدور افتاده وطن برا نیو هم ا داد ینم
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. وزارت گرفتم ینم یزیچ یمل یگذران خود با اصرار هر ساله شورا

دولت  یرا برا المال نیع نیعمارات و زم هیبق هنمود ک زیتجو هیمال

. به من بدهند را  دولت ییها کهیفابر یعوض آن بعضدربخرند و 

 .«را من قبول کردم زیتجو نیا

 

هيچ شاهی درافغانستان دارائی »مينويسد:  عین المالدرباره غبار

شخصی نداشته وهرچه را بنام عين المال ازخود دانسته اند، مال ملت 

است.پس امان هللا خان ازاين حساب نميتوانست مستثنا باشد. اما او 

همه خدماتى که براى اين حق را داشت که در کشوربيگانه يی، با آن 

افغانستان انجام داده و با دسيسه و توطئه دشمنان خارجى و خاينين 

) غبار ، «داخلى رانده شده بود، از بيت المال افغانستان اعاشه شود. 

 (١٠٢، ص٢ج 

ً يادآورشوم که  نگاهی به تاريخ       مناسبات وميخواهم توضيحا

ی ،نشان ميدهد ارضی در مشرق زمين در سراسر کشورهای اسالم

که  براثر شورش ها وقيامهای ضد استبدادی وروی کار آمدن 

نظامهای فيودالی سلطنتی اغلباً طبقات جديد اجتماعی شکل ميگرفت 

،خاندانهای با مکنت قديمی جای خود را به خاندان های مقتدرتازه 

خالی ميکردند وشاهان وسالطين جديد بنابر اختيارات وسعی ايکه با 

برقلمرو زير سلطه خود کسب کرده بودند ميتوانستند  زور وعنف

اراضی وملکيتهای اشراف پيشين را بنام خالصه شاهی يا اراضی 

سلطنتی بنام خودثبت کنند.شاه ميتوانست ناحيه ای يا واليتی را به 

يکی از اشخاص تابع خود  بطور اقطاع ببخشند و صاحب اقطاع 

سرباز در رکاب سلطان مکلف بود تا در هنگام لشکرکشی تعدادی 

حاضر نمايد. همچنان شاه ميتوانست ملکيت های شخصی افراد و 

اشخاص را به بهانه يی مصادره کند و بنام ديوان يا دولت ويا 

اراضی خالصه شاهی ضبط نمايد و يا اراضی  اشخاص  صاحب 
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نفوذ )قومی يا روحانی( را از پرداخت ماليات معاف نمايد. منابع 

يدهندکه اشکال مختلف اراضی وملکيتها از قبيل: تاريخی نشان م

ملکيت های شخصی، ملکيت های ديوانی، ملکيت های سلطنتی يا 

خاندان شاهی، ملکيت های اقطاعی وتيول وملکيتهای جماعات 

روستائی وجود داشته اند که دهقانان بر روی آنها کارميکردند وبه 

)رک: رداختند. مالکان آن زمينها بهره مالکانه يا ماليات می پ

علوم سیستانی،مالکیت ارضی وجنبش های دهقانی در خراسان قرون وسطی، چاپ اکادمی 

 (42-32فصل اول،صص ،1362افغانستان 

تمام سلسله شاهانی که درافغانستان  دوره اسالمی رويکار          

لکيت اآمده اند همانندشاهان ايران وآسيای ميانه از چنين ملکيتهايی )م

يا خاندان شاهی(  بهره مند بوده اند. پس  ميتوان گفت که سلطانی 

امان هللا خان هم مثل ظاهرشاه  وارث ملکيتهای  پدر و پدرکالن 

خود منحيث شاه بود وحق داشت تا از جايدادهای  ميراثی وخاندانی 

خود مستفيد شود و سهم  مالکانه خود را از مباشران وناظران آن 

برای اينکه اين جايدادها را بنام خود مطالبه کند. ولی نادرخان 

وخاندان خود ضبط وثبت نمايد، برای امان هللا خان پاپوش درست 

کرد و جرگه خود ساخته را فراخواند وفيصله نامه ی مملو از افترا 

و توهين را عليه آن شاه خدمتگارصادرنمود و او را عالوه برمضيقه 

 .درفشار تبليغات ناروا نيزقرار دااقتصادی زي

در سلطنت امير  شودکهي(متذکرم٧٠٩ص،١ج)خيرتاريمسدر غبار

هزار  ٢٠٠مادر امان هللا خان، ساالنه  احضرتيعل»حبيب هللا خان،

 ١٢٠الدوله )شهزاده امان هللا( ساالنه  نيمعاش داشت و ع هيروپ

معاش  هيهزار روپ ١٠٠معاش داشت وملکه مادر  هيهزار روپ

  ،ميفرض کن هيروپهزار  ١٠٠م راه ايو اگر معاش ملکه ثر «داشت

 ايوعل هيهزار روپ ٢٢٠ساالنه  ايالدوله  وملکه ثر نيکه ع مينيب یم

است که  آنها  یعيطب اند. گرفتهيمعاش م هيهزار روپ ٢٠٠حضرت 
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بمصرف  هيريخ یکارها یرا برا یمعاش خود قسمت نياز ا

 یو قصرها  بکارم باغو یراضا ديخر یرا برا یوقسمت رساندنديم

  یکابل  مسجد شوربازارخود در یاز پول شخص احضرتيدند. علبر

درواقع همان   ايت.  مسجدعلياف شهرت ايساخت که بنام مسجدعل

مدرسۀ عالگيرپادشاه مغول بود که روبه خرابی نهاده بود وخطرچپه 

بادکرد وبه ، عليا حضرت اين مسجد را دوباره آشدنش ميرفت 

هم  به ساخت وساز  مسجد شاه  کباريوخدمت نمازگزاران قرارداد. ا

هرسال   احضرتيعل پرداخت.نيز از دارائی شخص خود  رهيدو شمش

 دهيخر نيشميابر یدرقندهار پوشس ها فهيمقبره خرقه شر یراب

 . فرستاديم

درنزديک قصروباغ چرمگری بنام سراچۀ عليا وباغ  احضرتيعل

يات اورا علياجايدادی داشت. بعد از مرگ اميرنصرهللا خان دولت باق

محاسبه کرد وچون از دولت مقروض بود به تحصيل آن اقدام شد. 

ورثه توان پرداخت آن باقيات را نداشتند به فروش اقامت گاه 

)بعد ها قصرصدارت( « زين العمارت»اميرنصرهللا خان يعنی 

پرداختند. علياحضرت برای اينکه چنين قصر پرشکوهی از دست 

ديک چرمگری را بدولت داد تا نرود سراچه عليا وباغ عليا نز

را برای خودگرفت واز آن پس زین العمارت بفروشند و در عوض 

 (.٢٤٧،ص ١)پوپلزائی، سلطنت امان هللا شاه،جناميده شد.  قصرعلیابنام 

 

از پول  معاش خود  احضرتياز عل تيعيبه ت زين ايملکه ثر   

 لکابشهر کيمحالت نزد گريدکاريز مير و ريشخورو درپغمان و

 نيخود زم  یقبل از پادشاه زين بود. شاه امان هللا دهيخر نيزم

 . بنابر آنچه تذکرشديم اديالمال  نيبود  که بنام ع دهيخر عماراتی و

که  ی بودتيملت نه، بلکه ملک تيالمال، ملک نيگفت که ع توانيم افتي

 ت.تعلق داشامان هللا خان  یشخصبه 
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در پاداش تنها حصول  درحالی که آن شاه وطن پرست حق داشت 

معاش مناسبی  دريابد تا  تعمار انگليس،استقالل کشور از کام اس

مجبور نشود برای نجات کودکان خود از گرسنگی دست گدائی 

بسوی کليسائی در سويس دراز نمايد و دو کودکش را درجمع يتيمان 

 جنگ عمومی به يک کشور غيراسالمی بفرستد.

بمناسبت تجليل از  کهمحفلی در  شاهدخت هنديه دخترشاه امان هللا

ماه  در درشهرکلن آلمانمين سالگرد استرداد استقالل کشور،  ۸۵

روزی درپاسخ سواالت من از تنگدستی ،تدويرشده بود ٢٠٠٤اگست 

خود وفقرخانواده اش در دوران جنگ جهانی دوم واعاشه واباته 

وخواهر کوچکش از جانب کليسائی در سويس حکايت تلخ 

تی ن خاطرات را درمقالهی کرد که سخت متاثر شدم و من آوجانکا

سال بعد ازفوت  پدرش، در ٤٠ جداگانه نوشته وچاپ کرده ام.او

عهدحکومت کرزی از ايتاليا به کابل آمد وعرايضی برای اعاده 

ملکيت های پدر ومادرخودملکه ثريا به مراجع عدلی افغانستان تقديم 

ه ها اعالم داشت که در صورت نمود ودر مصاحبه های خود با رسان

اعاده جايداد پدری اش، درنظردارد يک پوهنتون در کاريز مير 

بسازد وآنرا مجانی دراختيار دولت وتعليم وتربيت فرزندان وطن 

بگذارد، اما متاسفانه که دستگاه فاسد دولت کرزی به اين عرايض 

ی ملت شاهدخت هنديه ترتيب اثر ندادند و ظاهرشاه که به عنوان بابا

در ارگ سلطنتی اقامت داشت، ملکيت های "کاريز مير" را که در 

اصل ملکيتهای پدر وپدرکالن های امان هللا خان بود به فروش 

انداخت و قسيم فهيم مقام  پرقدرت دولت کرزی  داوطلب خريداری 

زمينهای کاريز ميرگرديد وآن زمينها را دربدل "مليونها دالر" کمک 

للی که به وزارت دفاع ودر اختيار قسيم فهيم های جامعه بين الم

قرارميگرفت خريداری نمود وظاهرشاه آن پولها را ميان پسران خود 

 گرفته از کشور بدر بردند. تقسيم نمود وهريک سهم خود را
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 عکس العمل نادرشاه  در برابر اعالمیه شاه امان هللا:
 

برو شد واو اين اعالميه، با عکس العمل شديد وخشن نادرشاه رو-١

راسخت عصبانی وخشمگين ساخت . جواسيس او سه نفر را به اتهام 

 حامل اعالميه دستگير  کردند و يکی از آنها  که يک مهاجر

 بالفاصله اعدام گرديد. هندوستانی بود

اين » غبار در رابطه به تاثير اين اعالميه  برنادرشاه نوشته ميکند:

و بر خشونت آن افزود. سردار  اعالميه، سلطنت نادرشاه را تکان داد

فيض محمدخان زکريا وزير خارجه ) وزير معارف دولت امانى( 

تردیدشایعات  »داوطلب ترديد اعالميه گرديده به عجله کتابى بنام 

ش(  ١٣١٠-در زبانهاى اردو و درى) طبع کابل « شاه مخلوع

خان هللا منتشر ساخت. در اين کتاب ، فيض محمد خان که قبالّ امان 

می ناميد، شديداّ او را سر زنش و متهم کرده و « کبیرهللا امان »  را

« انقالب کبیر»را « اغتشاش سقوى» در صفحه سوم اين کتاب 

خوانده است. در عوض نادرشاه و برادران را ستايش کرده است. 

اين کتاب از صفحه پانزدهم ببعد از مدرسه ديوبند هندوستان و از 

ستان به مشايخ ، دفاع سختى نموده مريد شدن افسران اردوى افغان

ضد »خان را تهديد به انتشار فوتوگرافى هاى هللا است و هم امان 

نموده است. اين همان فوتوگرافى هايى بود که از طرف « اخالقى

دشمن خارجى قبالّ جعل شده و در افغانستان و سرحدات آزاد ، براى 

ود. خان منتشر گرديده بهللا مشتعل ساختن اغتشاشات ضد امان 

خان بر ضد هللا سلطنت براى استفاده سوءاز اين اعالميه شاه امان 

مبارزين داخلى افغانستان يک فتواى شرعى بى امضاى مشخص را 

، 2)غبار،جلد «از نام علماى افغانستان در اخير کتاب نشر نمود....

 (  115ص
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محمد نادرشاه و برادرش :» داکتر کاظم نيزدر اين رابطه مينويسد 

خان صدراعظم شروع به بازداشت وزندانی ساختن محمدهاشم 

صدها هوادارشاه سابق کردند و نيز تعدادی از آنها را به بهانه های 

مختلف به قتل رسانيدند و با ادامه اينکار برای چندين سال توانستند تا 

از فعاليت "امانيست ها" جلوگيری نمايند و چنان ترس و رعب را 

س جرأت نداشت نامی از امان هللا خان در دل مردم جادادند که هيچک

را به زبان براند. هرجا و محلی به نام و يا نشانه ای از يادگاراوبجا 

مانده بود، همه را از بين بردند؛ قصر داراالمان ومکاتب امانی و 

امانيه را تغيير نام دادند؛ نه تنها نام او را ازصفحات کتاب ها 

ی را جمع آوری و از بين بردند؛ زدودند، بلکه کتب و آثار مهم تاريخ

در هجو و بدنامی شاه سابق ازهيچ سخنی دريغ نکردند؛ برای 

تحريف حقايق به نفع خود به نشر کتب و نوشته های دستوری 

" ظاهراً به قلم نادرافغانپرداختند، چنانچه يکی از آنها کتاب تاريخ "

اه برهان الدين کشکی بود اما در واقع زيرنظر شخص محمدنادرش

بحران به چاپ رسيد و نيز کتاب " ١٣١٠نوشته شد و درماه ميزان 

) داکتر «" محی الدين انيس را بزعم خود دستکاری نمودند. و نجات

قسمت «)کشف الحال نادر بقلم اعلیحضرت امان هللا»کاظم،شرح مختصر پیرامون مقاله 

 (2021اکتوبر 11اول(افغان جرمن آنالین، 

تقام کشی نادرشاه  ازشاه امان هللا غبار درجای ديگری از ان

نادرشاه برای سرکوب قشر وطن :» »وهواداران او چنين مينگارد 

بحیث خاین »را «امانیست»کلمه پرست ومبارز درداخل افغانستان ،

مصطلح ومستعمل ساخت. وهرکرا خواست به « دین ودولت وملت

شاه  اين نام در زندان وپايه دار تحويل داد.نادرشاه درخصومت با

امان هللا خان، تعصب وتنگنظری را تاجايی رساند که اسمای ليسه 

های امانی وامانيه ومعمورۀ داراالمان را به نامهای نجات واستقالل 

ودارالفنون تبديل نمود.وحتی ريکاردهای ترانه امان هللا خان)الهنا يا 
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ربنا انصرلنا اميرنا امير االفغان اميرامان هللا خان ....( را با 

عکسهای او از تمام کشور جمع ونابود گردانيد.نادرشاه   که کلمهٔ 

مرده بود، ازهمين عين المال امان هللا خان را بمثابهٔ خيانت ملی ش

، تمام زمينهای زراعتی ملکه ثريا واقع تنگی سيدان کابل عين المال 

را به برادرخود شاه محمودخان وزيرحربيه داد،چنانکه باغها و 

ضی دولتی و اشخاص را در کابل و پغمان و جالل عمارات و ارا

آباد به افراد خاندان خود داده بود و اين ها هريک صدها ميليون دالر 

و افغانی در خارج کشور"عين المال شخصی" دارند؛ حتی باغ ارگ 

سلطنتی را نيز اين خانوادۀ "دشمن عين المال" بين خود تقسيم و ترکه 

هم به محمدهاشم خان بخشيده شد.ازاين کردند... باغ شهرآرای کابل 

سبب بودکه مردم ميگفتند،اين خاندان حکمران حق ندارند که شاه 

) غبار «امان هللا را بواسطه داشتن عين المال شخصی تکفيرکند.

 ( 103،صفحه 2.ج

انجمن نسوان را  : نادرشاه مکاتب دخترانه را بست،ديگويغبار م 

 یتوقف و شاگردان صنوف باالارشاد النسوان را م دهيجر ل،يتعط

در  هييرا متفرق ساخت. کل مکاتب ابتدا رهيو غ هيبيمکاتب حب

عدد تجاوز  ٢٧از  یشمول کابل در دوره و  سراسر افغانستان به

 ضيکه ف یالحدر د،يرسيتن م ٤٥٩١به  شاگردان.تعداد کل کرد ینم

 رينادرشاه اعتراف نمودکه درسال اخ رمعارفيوز ايمحمدزکر

 ۸٣به  یتعداد شاگردان ذکور واناث مدارس سرسم هيامانسلطنت 

 ديامر افتتاح هفت با ١٣٣٢.نادرشاه صرف درسال ديرسيهزارتن م

مثل  نرااصالح آ دهيصادرکرد، جر اتيرا در وال هيمکتب ابتدائ

جز موارد  هيقرارداد. مکاتب ثانو یبمب موردمداح کيانفجار 

 (۸٤-۸٣ص٢معدود وجود نداشت. )غبار، جلد

 

 تالش نادرشاه وهاشم خان برای ترور شاه امان هللا:-٢
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بقول سردار کبيرهللا سراج برادرزادۀ شاه امان هللا، نادرشاه باری 

ترتيبات ترور شاه امان هللا را درايتاليا گرفت واين وظيفه را به ياور 

خود سيدشريف خان ]کسی که غالم نبی خان چرخی را با سرنيزه 

ينه های قصر دلکشا  کشته بود[،سپرد تا های عسکرخود در پيش ز

را ترور کند. سيد شريف ياور به ايتاليا هللا به ايتاليا رفته شاه امان 

رفت وتقاضای اجازه مالقات با شاه امان هللا را کرد، اما قبل ازديدار 

باشاه امان هللا تفنگچه ای از نزدش کشف شد که بعد به پوليس ايتاليا 

و را برای ترور شاه امان هللا به اين کشور اعتراف کرد که نادرشاه ا

فرستاده است واگر موفق به ديدار او ميشد، مجبوربود مطابق دستور 

 نادرخان عمل کند.

پس از مرگ نادرشاه، صدراعظم هاشم خان نيز در صدد از ميان 

بردن شاه امان هللا درخارج کشوربرآمد. او ابتدا هللا نوازخان خان را 

مان فرستاد و ميخواست شاه امان هللا را ترورکند، به حيث سفير درآل

ولی پوليس ايتاليا همراهان هللا نواز را تالشی و از نزد شان سالح 

بدست آمد و بعد از تحقيق معلوم گرديد که برای ترورشاه امان هللا 

توظيف شده بودند. به تعقيب هللا نوازخان، هاشم خان احمدعلی خان 

رت روم فرستاد  ولی او هم موفق لودين را بحيث سکرتر سفا

نگرديد شاه را ترور نمايد. بارسوم هاشم خان محافظ شخصی 

خودعبدالحکيم را به روم فرستاد، ولی او نيز درترورشاه ناکام شد. 

نيز ترور شاه از  ١٩٣۴درسفرادای فريضۀ حج شاه امان هللا درسال 

که سوی اجنت های اعزام شده  سردار هاشم خان صدراعظم به م

وهم ازسوی اجنتان انگليس منظورگرديده بود ولی موفق به تطبيق 

در ايتاليا توسط زهرمسموم  ١٩۴۸آن نشدند. تا باالخره شاه را در

بعد از آنکه دشمنانش به » ساختند که نزديک بود بميرد. بقول غبار 

او زهر دادند، ديگر تعادل فکرى و جسمى شاه برهم خورد و نمى 

 (124، ص 2) غبار ، ج «يش ببرد.توانست کارى از پ
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بازنگری دورۀ امانی وتوطئه »داکتر عبدالرحمن زمانی درکتاب خود

در باره تالش برای کشتن شاه امان هللا تحقيقات جالبی « های انگليس

کرده است و اسناد  استخبارات انگليسی را ثبت وتحليل نموده که آن 

قاهره تا عربستان  کشور از کابل تا لندن واز لندن تا قاهره واز

سعودی واز عربستان سعودی تا ترکيه و برلين و ايتاليا ، جواسيس 

متعددی بشمول سفيران واجنتان خود رابرای تعقيب وکنترول شاه 

امان هللا گماشته  بود تا غازی امان هللا را ترورکنند، اين درحالی 

شور بودکه نادرشاه وبعد هاشم خان نيز برای ترور شاه درخارج از ک

به اعزام سرياور ومحافظ وسفير ووزيرمختارخود از قبيل سيد 

شريف کنری ياور نادرشاه،هللا نواز خان سفير واحمدعلی خان لودين 

وزيرمختار وعبدالحکيم محافظ خاص هاشم خان برای ترور شاه 

امان هللا گماشته شده بودند ، ولی اکثريت اين تالش های درخارج 

روسيه کشف وبه موقع به دولت ايتاليا توسط سرويس های جاسوسی 

 خبرداده ميشد ودولت ايتاليا هم درحفاظت  شاه امان هللا کوتاهی نمی

 ،2013)زمانی،عبدالرحمن، بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیس،چاپ .کرد

 (492-486صص
  

 نقش نادرخان دراتهام زدن به شاه امان هللا:-3
 

ان هللا از همان آغاز اعالن سلطنت ام هيعل سيانگل سيها ودسا توطئه

رد  نکهيا یها برا سياش آغاز شده بود.انگل یاستقالل خواه هيوداع

قتل  اتهامهللا گم کرده باشند، بيحب ريخود ونادرخان را در قتل ام یپا

توطئه  نياانداختند. مشروطه خواهان درباروشاه امان هللا را بدوش 

وابسته به استعمار  ونيوحانوتوسط اشخاص بانفوذ ور رکانهيز یبحد

 . افتيهم راه  خيدر تار یکه حت  ديپخش گرد

است که به  یمحقق افغان نيعبدهللا کاظم  اول ديداکتر س          

دربار" شک  ی"حزب سر یاز سو ريقتل ام ۀگزارش و نحو یمحتوا
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 سيهللا را نقشه وپالن انگل بيحب ريخود را نشان داده وقتل ام ديوترد

هللا  بيحب ريباعناصر مورد اعتماد آنکشور در دستگاه ام یدرهمدست

را که درآن دست امان هللا وشجاع  یو برداشتها عاتياخان دانسته، ش

 .کنديرد م یمنطق نيوبراه ليبا دال داند،يم ليالدوله را دخ

بدنام کردن شاه امان هللا  یبرا عهیشا کیرا  تیراو نیکاظم ا داکتر

نداشت ودرخارج ازکشور بود  یقدرت راوگیکه د داندیم یدرزمان

 درافغانستان برسرقدرت بودند که خود مظنون قتل بودند. یوکسان

 (١٣٠-١٣٢هللا خان .... ص  بيحب ري) داکتر کاظم، اسرارنهفته شهادت ام

 ميمحمدحک:»ديگويمريه تالی استوارت  یکائيامر سندهينو        

ادار شاه امان هللا بود افغان در پشاورکه  از هو یتجارت ندهينما

درپشاورمالقات  هيربرتانيسف یمطلع شد، نادرخان با همفر نکهيهم

 هياعالم کيحرکت نموده است،  ليمناطق قبا یکرده و بعد بسو

اشخاص  نيا»پخش نموده نوشت که :   نشبرضد نادرخان وبرادرا

 ليهللا را کشته وفام بيرحبياست که ام ینادر، شخص هستند، نيخا

آنها به کشور  رايبود، ز دهيعبدالرحمن خان از افغانستان کش را یو

وفادار اند،  هيوفادار نبودند و دوباره ثابت ساختند که به برتان

ها دشمن  ني. ابودندکرده  هيترب یآنها را درهند برتانو کهيطور

 هيبرتان رسلطهيکه افغانستان را دوباره ز خواهندياسالم اند وم

آنها را  دهديپول داده بود و پول م هيبرتان را که ی. علمااورنديب

 هياز برتان هيروپ ٣، 6٠٠،٠٠٠. آنها ندينمايرابطه کمک م نيدرا

 نيخا اصاشخ نيبه ا ديپروپاگند را دوام بدهند ونبا نيگرفته اند که ا

که به  ی. هرشخصندينما شترتوقفياجازه داده شود که درافغانستان ب

 یرا کمک م هيند آنست که  برتانمان دينادر و برادرانش کمک نما

 طبع ،یکابل استوارت،آتش درافغانستان،ترجمه کوهسار یتال هي)ر." دينما

 (١٥٤پشاور، ص 
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او از :»عبدالحکيم خان مينويسدکه اين  داکتر زمانی دربارۀ           

اميرعبدالرحمن خان  عهددرماموران سابقه دار افغانستان بود که 

ت داشته ودر دوران امان هللا خان نخست به واميرحبيب هللا ماموري

بحيث وکيل تجار  ١٩٢6حيث رئيس اتحاديه تاجران کابل ودرسال 

ش شينوار اغتشاافغانی در پشاور مقررشد.ميرزا عبدالحکيم در دورۀ 

يکی از حاميان فعال امان هللا خان بود. او حکومت های حبيب هللا 

ای وارده از جودفشارهکلکانی ونادرشاه را برسميت نشناخت وبا و

نمودن اموروکالت تجاری به نمايندگان  طرف مقامات از تسليم

انگليسها درعهدنادرشاه ميرزا عبدالحکيم  فرستاده شدۀ آنها ابا ورزيد.

وبعدها  در پشاور دستگيرکردند ١٩٣٠خان را نخست درماه فبروی 

وی را به اتهام کمک درنشرمقاالت ضد رژيم نادرشاه در جريده 

به ]برادرشاه [ديگر نادرشاه مثل امين جان  يندار يکجا با مخالفينزم

مقاله نکاتی در پيرامون اعالميه شاه امان )داکتر زمانی،«برما تبعيد کردند.

 (٢٠٢١/ ٢٤/١٠هللا ،درافغان جرمن،

رفع تخدير و تخريب اعليحضرت »احسان لمر تحت عنوان:اقای 

آزادیخواه ،شخصیت پاک  امان هللا خان:» مينويسد« امان هللا خان

عاشق بیداری و ،عاشق وطن و مردم  ،غریب نواز،مردم دوست ،

بیدارگری مردمش بود، قبل از سلطنت و هم در دوران  معارف و

در  آنکس که» پادشاهی وی مردم از صمیم قلب دوستش داشتند

، نامش را از ش یرتصو قلب ها خانه دارد نمی توان با حذف کردن

 «.نمودقلوب مردم پاک 

از يی اما دسيسه استعمار به همکاری نوکرانش به شمول عده 
جانبه و  سرداران و مامورين بلند پايه داخل دربار چنان قوی همه

وسيع بود که مشکل بود دولت امانيه و روشنفکران آن عهد بتوانند 
شينوار ــ شورش کلکانی ــ  نند. شورشکدر مقابل آن مقاومت 
چنار ــ استعفا نادر و برادران، خيانت آشکار برگشت مجددی به پاره 
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دست و پای همه مدافعان نظام را بسته بود. به قول  عده از درباريان
چاه  در جبهه قندهار "اشخاصی که علنا شاه امان هللا خان را درغبار 

می انداختند عبارت بودند از عبداالحد خان ماهيار وزير داخله، احمد 
ديه وبعدسفير[و محمد يعقوب خان علی خان لودين ]رئيس بل

 :مقاله لينکوزيردربار و غيره بودند." 
http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_raftkhder_amannulah_kh

an.pdf 

 

سلطنت نادرشاه و حکومت هاشم خان وظاهرشاه ، ۴٠درمدت -4

 خيصفحات تار را از یبعمل آمد تا نام ونشان شاه امان هللا غاز یسع

که در آنها نام   یعهد امان یمحو و نابود کنند، تمام کتب درس

با قصر زرنگار که  کجايوجود داشت، یمل ميآن زع یوکارنامه ها

استقالل افغانستان خوانده شده بود در  نشناخت تيبرسم هيدر آن اعالم

از  ليتجل یدر روزها یآتش سوختانده شد،نام شاه امان هللا حت

معهذا نام آن  شد،ينم اديومطبوعات  دياستقالل کشور در جرا استرداد

پرست را نتوانستند از ذهن وقلب مردم افغانستان پاک  هنيشاه م

شده است و تا  نينام امان هللا  با نام استقالل کشورعج رايکنند. ز

 پابر جا خواهد بود. زياستقالل افغانستان پا برجا باشد، نام او ن

شاه امان هللا بود در  یمترق یها شهیملهم از اند داودخان که تنها  

خود از شاه امان هللا بعنوان محصل استقالل  یجمهور استیعهد ر

 دیادگردی یامان سهینجات دوباره بنام ل سهیو ل کردیم ادیکشور 

 شب نابود شد.  کیباالحصار کابل در  یازپا زیومنار نجات ن

بعد از  ژنيترم حسن بوجهانگرد معاصرافغانستان،مح سندهينو   

نوشته  نيبخش سوم  چن یدرپا یامان هللا درکامنت هيمطالعه دفاع

نادرخان و  یهر قدر به عمق نکات مندرج در بهتان ها: »کنديم

اتهامات داخل  نيبخاطر رد ا یشاه امان هللا خان غاز یپاسخ ها
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به وضاحت  نجاي. در اشوديم سپدلچ شياز پ شي، موضوع ب ميشويم

اتهامات به  نيمشاهده کرد که نادرخان از صادر نمودن ا توانيم

دنبال کند و  خواستيهدف را م کي یآدرس شاه امان هللا خان غاز

و  نيمردم متد انيشاه امان هللا خان در م تيآن کاستن از محبوب

اتهامات  متنرا در  ینکات قايمسلمان افغانستان بوده است. نادرخان دق

 تيبه شخص یو هم از لحاظ مل یلحاظ مذهبدرج کرده بود که هم از 

 ني. در آنسو آنچه در رد ازديشاه امان هللا خان لطمه م تهيو اتور

،  یمنطق ارياتهامات از جانب شاه امان هللا خان عنوان شده اند ، بس

 بدونتا صادقانه و  دهيمستدل و مستند بوده و شاه امان هللا خان کوش

ملت  شگاهيموضوع بوده در پ قتيترس و هراس ، آنچه را که حق

 (Bijan Hassan)«دارد. انيب

 یروز تا روز نام وبرنامه ها ريدر دو دهه اخ خوشبختانه        

شاه امان هللا توسط  زيافتخار برانگ یوکارنامه ها خواهانهيترق

نوشته ها  قياز طر یپسند افغان و مورخان خارج یفرزندان ترق

وخارج کشوربرجسته شده اند  در داخل ميحج یورساالت وکتابها

شاه امان هللا خان  تيشخصبه عظمت  شتريوب شتريرا ب ديونسل جد

 .روندياو آشنا ساخته م یمترق یوبرنامه ها

شاه امان هللا غازی، صادقانه نيت کرده بود که جامعه افغانستان را 

قرون وسطائی بيدار و از فقر استخوانسوز نجات  گران از خواب

ق اصالحات اجتماعی آن را در شاهراه تمدن و ترقی بدهد و از طري

سوق نمايد. مگر جامعه برای قبول تحوالت اجتماعی از خود جان 

سختی نشان داد و دست به عکس العمل در برابر اقدامات مدنی و 

ترقی خواهانه زد و شاه امان هللا را که مردی ترقی پسند، مردم 

ستعمار و مداخله دوست و وطنپرست و استقالل طلب و دشمن ا

بيگانگان در امور داخلی کشور بود، طرد کردند و بجای او به 

رهبری و امارت مردی تن دادند که نه دانش داشت و نه  ازسواد 
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بهره ئی و نه هم از اسالم به اندازه يکصدم شاه امان هللا خبرداشت، 

ولی او امان هللا را کافر ميگفت،و کارهای نيک او رادليل بی دينی 

يک عده رجال و  وو تعبير ميکرد و فتوايی عليه او صادر نمود ا

  .ن کردمجبوربه امضای آرا  یامان رژيمکارمندان 

که  يیها برخالف آن: »کندينوشته م ،یکائيامر سندهيپوالدا نو ونيل

هللا خان  گفت که امان ديهللا  آدم ترسو بود، با رامانيام کنند یگمان م

 هيکه عل يیها در جرگه و نشست آن یو حتبود. ا یآدم شجاع و نترس

حاضر  باکانه یاو مخالف بودند ب یها استيبا س  او شورش کرده و

 رفت یآن م ميکه ب یدر حال پرداخت، یم یسخنران راديو به ا شد یم

را هدف قرار بدهند. باری زمانی که از پغمان تنها با  ريکه آنها ام

مله مسلحانه قرار گرفت. طرف کابل روان بود مورد ح موتر خود به

ها چند نفر هستند موتر را توقف داده  کننده که او بداند حمله بدون اين

کننده را که تنها يک نفر بود دستگير نموده و در مسير راه به  حمله

او، تا حد ممکن عدم به  استيکند..فلسفه س پوسته پوليس تسليم می

 یاستيود، سخشونت در مقابل شهروندان کشور خودش ب یريکارگ

 یعبدالرحمن خان همخوان ريجدش، ام استيوجه با س چيکه به ه

بدون شک آغازگر فصل نو و  توان یهللا خان را م نداشت. امان

را که او برداشت،  یها افغانستان دانست. گام خيدر تار یتجددخواه

 یو اجتماع یاسيس یساختارها شد، یم یکه عمل یدر صورت

 یها ته، افغانستان را امروز در زمره ملتافغانستان را دگرگون ساخ

 .«داد یبا افتخار و متمدن منطقه قرار م

 (١٣٩۸اسد  ت،ياتل، مدن الرحمن بيپوالدا،فصل ناتمام،ترجمه: مج یب وني) ل

آدمک، محقق وافغانستان شناس معروف امریکائی در باره امان هللا 

 ن ملی بحیث قهرما( 1929-1919امان هللا )»  خان نوشته است: 

ً هنگامیکه موفقانه امپراطوری  افغانستان شناخته شد.  خاصتا

مطلق افغانستان را بدست آورد و  بریتانیا را شکست داد. و آزادی 
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] لودویک آدمک،افغانستان در نیمه اول قرن «شد. به جهان برسمیت شناخته 

  [19۶،ص1377صاحب زاده، چاپ دوم، پشاور، بیستم، ترجمه پوهاند محمدفاضل 

که  ، نام امان هللا خان به عنوان کسی 201۴در ماه اگست سال 

استقالل کشور خود را از استعمار انگلیس بدست آورده بود،در 

لیست صد تن سیاست مدار برجسته دنیا بعد از جنگ جهانی اول  

جورنال، اول  )والستریتثبت شد. میالدی نیز  201۴تااګست ( 1918)

 [201۵رکیار،له امیر عبدالرحمن تر اشرف غنیرک:داکتر زی] («201۴اگست 
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 مدههفمقاله 

 

 ارواح خبيثه یکی ازپاسخی به 

 !،دشمن شاه امان هللا

 
 

خدمت هموطنان بعرض برسانم که معواْل یکی از شعارهای رسانه 

های جمعی افغانها، احترام به ارزش های ملی، دینی واجتماعی  مردم 

 تان است.افغانس

منظوراز ارزش های ملی؛ استقالل کشور، تماميت ارضی ،بيرق 

ملی، هویت ملی وحاکميت ملی ونام کشورعزیزما افغانستان است. 

بی احترامی به یکی ازاین ها، بی احترامی  به ارزش های ملی 

پنداشته ميشود وعناصر ملی وجداناً مکلفيت دارند تا به دفاع از این 

 متجاوز به این ارزشها را برسرجایش بنشاند.ارزشها برخيزند و

استرداد استقالل کشور یکی از مقدسات ملی ما بشمارميرود 

اسد(، درواقع تجليل  2۸وگراميداشت از روز استرداد استقالل )روز 

وحرمت گزاری به خونهای ریخته شده پدران ونياکان دلير وپرغرور 

مار انگليس  است. ما در راه کسب استقالل کامل کشور ازچنگ استع
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بعد از این روز بود که کشور ما در صف ملل آزادجهان قرارگرفت. 

بخاطر صيانت از استقالل وحاکميت ملی وتماميت ارضی کشوراست 

که هم اکنون هر روز ده ها تن از نيروهای امنيتی کشوراز سوی 

دشمن قربانی ميشوند. باید به جانبازی وفداکاری این سربازان   به 

اما متاسفانه کسی که این فداکاری ها را پوچ در نگریسته شود!نظر ق

 وافسانه ميشمارد، آقای داکتر زمان ستانيزی است. 

، در برنامه تلویزیونی خانم 2۰14ستانیزی درسال داکترزمان 

مین سالگروز استرداد استقالل افغانستان  95زهره داود، بمناسبت 

ان هللا محصل آن،توهین داکتر زمان ستانیزی به استقالل وشاه ام

ستانیزی  بزرگی نمود که برای  بسیاری از افغانها تکاندهنده بود .

استرداد استقالل افغانستان افسانه ای » :درمصاحبه اش گفت که

بيش نيست زیرا افغانستان هيچوقت آزادی اش را از دست نداده و 

هميشه مستقل و دارای سياست آزاد بوده و با کشورهای دیگر 

 ؟؟؟ «بط داشته استروا

آنانی که در جشن استرداد استقالل »ستانيزی عالوه کرد که:

مثل اینست که در عروسی مادر خود »افغانستان شادمانی ميکنند،

امان هللا خان با امضای قرار »ستانيزی متذکرشد که : ؟؟؟؟«برقصند

 ؟؟ «داد راولپندی، خاک افغانستان را برای هميشه فروخت!

 

برای تردید این توهین بزرگ، بجواب داکتر ستانیزی مقاله من          

آقای ستانيزی! برای بی اعتبارساختن استقالل ای زیرعنوان] 

نوشتم. بعد از کشور،چقدر پول از انگليس وپاکستان ميگيرید؟[ 

تن از همکاران فعال پورتال افغان جرمن آنالین با  15نشرمقاله ام، 

تایید وموقف ستانیزی را تردید نگاشتن مقاالتی موضعگیری مرا 

دفاع از ارزشهای ملی، وظيفۀ  »نمودند .من آن مقاالت را زیرعنوان
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بصورت کتابی درکابل بچاپ رساندم. ودر پورتال « عناصرملی است

 افغان جرمن در آرشیف بنده نیز قابل دسترسی است. 

از آن تاریخ ببعد اختالف نظر من با داکتر ستانیزی برسر استرداد 

ستقالل کشور وتجلیل از روز استقالل کشور وحرمت گزاری به ا

محصل آن یعنی شاه امان هللا ،شاه مترقی افغانستان همچنان 

پابرجاست. وهروقت متوجه شوم که ستانیزی به یکی از اجزای 

ارزش های ملی بی حرمتی کند، من نوشته او را مورد نقد وتحلیل 

 اشند اظهار مینمایم.قرارمیدهم ودالیلی که به نظرم موجه ب

، داکتر زمان ستانیزی مقاله ای تحت  139۸ماه اسد 3۰درتاریخ 

شاه امان هللا تحریف  1297عنوان "چرا کلیدی ترین کلمات اعالمیه 

وتعدیل شده است؟" مشتی الطایالت بدون سند وشواهد افراز کرده 

 افغانستان هرگز مستعمره کشور» وبه مردم افغانستان چنین میگوید:

دیگری نبوده، نباید روز را به نام آزادی تجلیل کرد که به مستعمره 

توانیم  بودن کشور و اسارت مردم ما داللت کند. در عوض می

مثال مبارزات  روزهای ملی را تجلیل نمایم. پس چرا این افتخار بی

مداوم دو قرن اخیر را به پای یک ادعای سیاسی در یک مقطع خاص 

هللا خان آزادی افغانستان را اعالن کرده،  امانگویا امیر تاریخ که 

بگیریم و افغانستان را از صفت همیشه آزاد بودن آن محروم نادیده 

 (139۸اسد  3۰) دکتورزمان ستانیزی/ سایت "مدنیت"قلمداد کنیم؟" 

 

داکتر ستانیزی،که از چند سال به اینسو در صف دشمنان افتخارات 

، میخواهد تاریخ مبارزات تاریخی افغانستان قرارگرفته است

وجانبازی مردم افغاتستان را به استهزا بگیرد و به حیث یک شخص 

 را شاد نماید. استقالل افغانستان  تحصیل کرده پشتون دشمنان

دشمنان تاریخ ما برای سبک جلوه دادن شخصیت های تاریخی 

افغانستان واسترداد استقالل کشور از زبان تحصیل کرده های ما) از 

یل داکترناشناس وداکتر زمان ستانیزی وغیره( سخنانی را ابراز قب
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میکنند که ولو غیر منطقی وغیر مستند هم باشند ولی برای استهزا 

گرفتن جشن ملی ممکن است اذهان آنهایی را که از تاریخ کشور خود 

 بی اطالع اند ویا اطالعاتی اندکی دارند مغشوش وتخریش کند.

از این تحصیل دیده های افغان در امریکا  داکتر زمان ستانیزی یکی

در رشتۀ میتولوژی)الهیات واسطوره ها( است که برای خوشنودی 

انگلیسها وپاکستانی ها در مورد تاریخ افغانستان گاه گاهی چیزکهای 

میگوید ومینویسد تا نشان داده باشد که او عالوه بر رشته اسطوره ها، 

النکه فهم او در تاریخ افغانستان به تاریخ افغانستان را نیز میداند، حا

 اندازه فهم یک شاگرد صنف ششم مکتب هم نیست.

تمام فهم او از تاریخ افغانستان به این خالصه میشود که افغانستان از 

روزتاسیس خود مستقل بوده وهیچکسی نتوانسته است آنرا مستعمره 

 روری ؟!خود بسازد و بنابرین تجلیل از استقالل برای افغانها غیر ض

این داکتر بی منطق تا هنوز حدود اربعه امپراتوری احمدشاه درانی 

را نمی داند که از کجا تا بکجا امتداد داشت و امروز از آن 

 امپراتوری صرف بخش کوچکی دراختیارما باقی مانده است.

او نمیگوید چه کسی این امپراتوری را تکه تکه کرد وتکه های از آن 

ایران ویا روسیه بخشیده است؟ او نمیگوید:این  ر ا به هندوستان یا

انگلیس بودکه شاه قاجاری فتحعلی شاه را تشویق کرد تا خراسان را 

 (.179۸از پیکر امپراتوری احمدشاهی جدا کند)

این انگلیس بودکه زعیم پنجاب رنجیت سینگ را تشویق نمود تا 

کشمیر وپشاور را از پیکر امپراتوری احمدشاهی تصاحب کند 

(. وباالخره این انگلیس بودکه سرزمینهای مرو 1۸19-1۸34)

( وسرزمین های قبایل 1۸۸4وپنجده وپامیر را به روسیه بخشید )

پشتون را در شرق کشور به قلمرو هند برتانوی ملحق نمود 

وقراردادهای گندمک و دیورند را باالی امیران افغانستان تحمیل 

 (.1۸93-1۸79کرد)
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بود که باواردکردن فشارهای متنوع برامرای عالوتا، این انگلیس 

افغانستان، سیاست خارجی کشور را زیر کنترول خود گرفت وامیران 

وشاهان افغانستان را از حق ایجاد روابط سیاسی واقتصادی وفرهنگی 

 با کشورهای دور ونزدیک خود را محروم نمود.

حساسات این داکتر اجیر واجنت استعمار با یاوه گوئی های خویش به ا

آزادیخواهی واستقالل طلبی یک ملت ریشخند میزند ومیگوید که مردم 

افغانستان تا هنوز فرق استقالل و آزادی را نمیدانند. وسپس 

اصطالحات استقالل و آزادی را از روی لغت نامه ها تعریف میکند 

وبعد میگوید مردم اول بایدفرق استقالل از آزادی را بیاموزند وبعد 

 ن مبارزه کنند .برای کسب آ

این داکتر فکرمیکند که تمام مردم افغانستان واز جمله مشروطه 

خواهان دوم که استرداد استقالل مرام اصلی آنها بود )مثل خودش ( 

نادان ونافهم بودند و معنی استقالل را نمیدانسته اند وجنگ استقالل و 

دادن قربانی در راه کسب آن از روی جهالت صورت گرفته است، 

یعنی برای بدست آوردن چیزی خود را فدا کرده اند که در حقیقت در 

 اختیار آنها بوده است؟؟؟

اگر این قربانی ها غیرضروری بوده، چرا انگلیس قبل از جنگ بنابر 

تقاضای رسمی امیر حبیب هللا خان استقالل افغانستان را برسمیت 

مل نشناخت ولی بعد ازجنگ سوم حاَضر به شناختن استقالل کا

 افغانستان گردید ؟

چرا کشورهای دیگر جهان تا زمان رویکار آمدن امان هللا خان 

واعالم استقالل افغانستان واعزام هیات استقالل سیاسی به اروپا کسی 

افغانستان را برسمیت نمی شناخت وکدام سفیری در افغانستان 

 نداشتند.

ستان هیچگاه این انسان ناآگاه از تاریخ  کشور ادعا میکند که افغان

تحت سلطه استعمارانگلیس نبوده است وبنابرین ضرورتی برای 
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استرداد استقالل وجودنداشته ومردم افغانستان نمی باید ازروزی بنام 

 استقالل تجلیل کنند؟!!

افغانستان شناسمعروف  امريکائی به يک نکته بسيار مهم  آدمک،
ش( 1298) 1919امان هللا خان در اگست »اشاره کرده می نويسد: 

برای حصول به استحصال]کسب[ آزادی افغانستان موفق گردید. 
آزادی واقعی بايد آزادی افغانستان توسط ملل جهان شناخته شود و 
نمايندگان کشورها در پايتخت افغانستان هرقدريکه خواسته باشند، 
حضور بهم رسانند تا روابط دپلوماسی افغانستان با ممالک خارج 

ثبيت اين امردر آنوقت مشکل به نظر ميرسيد، زيرا برقرار گردد. ت
تعداد زياد ممالک جهان شک داشتند که برتانيه دست از افغانستان 
بردارد و آن را به خود مردم واگذار شود. بنابرآن تنها ممالکی 
همسايه و همجواريکه ضد برتانيه بوده و به افغانستان همدردی 

کمال ميل آزادی افغانستان را  داشتند چون شوروی، ترکيه و ايران به
به رسميت شناختند و خود را با افغانستان متحد ساختند. معيار 
موفقيت افغانستان نخست از همه درمساعی  اش در صحنه دپلوماسی 
بين المللی بود که اين کشور نو خاسته و آزاد قابليت تثبيت روابط 

پائی دپلوماتيک را با کشورهای دور و به خصوص قدرتهای ارو
"روابط خارجی افغانستان درنیمه اول قرن بیست"، ترجمه داکترکاظم، ).«حاصل کند

(8۴،ص 1377پوهاند محمد فاضل صاحبزاده، پشاور، 
 

 

 

 تبصرۀ من:

به این داکتر اسطوره ها باید تکرار کرد که : انگلیس بعد از          

نه ( وامضای معاهده گندمک 1۸79تجاوز دوم خود برافغانستان در)

تنها قسمت زیادی از خاکهای افغانستان را تحت اشغال وسلطه خود 

گرفت، بلکه باتحمیل قرارداد دیورند مناطق بیشتری را اشغال کرد. 

عالوه براین انگلیس ها از راه تخویف وتطمیع سیاست خارجی 

افغانستان را نیز زیرکنترل خود گرفتند وحکومات افغانستان حق 
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لیس با هیچ کشوری دیگر روابط دیپلوماتیک نداشته اند بجز با انگ

 داشته باشند.

اگر غیر از این بود وافغانستان دارای استقالل عام وتام بود نشان 

بدهند که قبل از استرداد استقالل افغانستان سفرای ما درکشورهای 

چون: اتحاد شوروی وایران وعربستان ومصرو فرانسه و جرمنی و 

 بریتانیا چی کسانی بودند؟

معلومدار که قبل از امان هللا خان افغانستان دارای استقالل خارجی 

نبود و امور خارجی افغانستان از سوی انگلیسها تحت کنترول بود 

ودر عوض آن انگلیس ها ساالنه مبلغی به عنوان سبسایدی به دولت 

 افغانستان می پرداختند.

ازادی وآزادی  در افغانستان یک آدم بیسواد هم میداند که استقالل یعنی

یعنی داشتن اختیار عام وتام بر سرنوشت خویش در امور داخلی 

 وخارجی درسطح یک کشوراست.

هیچکسی به سفسطه بازی این اجنت انگلیس وپاکستان احتیاجی ندارد 

وهمه میدانند که او برای خوشحال ساختن باداران انگلیسی وپاکستانی 

د افتخارات ملی این نوع خود دم می جنباند.نوشته های تهوع آور وض

 ادمهای خود فروخته هرگز قابل توجه وخواندن نیست .  

خاين تنها درحق کسانی ميتواند اطالق شودکه بدستور کلمه         

های دينی  استعمار برضد رژيم امانی توطئه کردند واز سادگی وباور

مردم افغانستان سوء استفاده نمودند و برضد بهترين شخصيت 

وتجدد طلب که عاشق ترقی وتعالی کشورش بود، مردم را  روشنفکر

بشورش واغتشاش واداشتند وسرانجام او را مجبور به ترک وطن 

 محبوبش کردند.

متاسفانه که زمان ستانيزی ازمريد زادگان دوخانوده روحانی متنفذ 

درافغانستان است که باشاه امان هللا وتجدد وتحوالت اجتماعی 
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دارند ونميگذارند دولت ها درافغانستان قدمی  درافغانستان سردشمنی

 در راه تحول ونو آوری بردارد.

  

 تردید نظریات داکترستانيزی از سوی داکترکاظم
 

مقاله ی محققانه  کاظم درترديد نظرداکترستانيزیسيد عبدهللا داکتر
استرداد استقالل کامل افغانستان یک واقعیت » نوشته زيرعنوان 

 ( در ده قسمت) «!نمیتوان از آن انکار کرد مسلم تاریخی است که
دهم ودر افغان جرمن آنالين به نشر رسانده است.من از بخش 

وآخرين آن صفحاتی را اينجا اقتباس ميکنم تا نظريات اين دانشمند را 
 بدانيم. در ترديد نظريات زمان ستانيزی نيز

 طوريکه در آغازهدف اصلی اين نوشته را »داکترکاظم مينويسد:

ابراز نظر درمورد ادعا های محترم آقای داکتر زمان ستانيزی قرار 

داديم که ايشان دربيانات و نيز طی چند مقالهٔ خود فرموده بودند که: 

ل افغانستان افسانه ای بيش نيست، زيرا افغانستان استرداد استقال»

هيچوقت آزادی اش را از دست نداده و هميشه مستقل و دارای 

ه و با کشورهای ديگر روابط داشته است.......جنگ سياست آزاد بود

سوم افغان و انگليس بخاطر استرداد استقالل کشور، بی معنی و غير 

ضروری بود و نتيجه اش فقط به باز شدن سفارت شوروی در 

افغانستان و قطع امداد پولی انگليس به افغانستان انجاميد.... 

، نبايد روزی را به نام افغانستان هرگز مستعمره کشور ديگری نبوده

آزادی تجليل کرد که به مستعمره بودن کشور و اسارت مردم ما 

داللت کند.....يک صد سال قبل حتی يک عسکر انگليس هم در 

خاک افغانستان موجود نبود چون انگليسهای جنگزده )جنگ اول 

جهانی( حتی توان تهاجم را نداشتند. در واقع افغانها موضع تهاجمی 

و انگليسها موضع دفاعی. جنگ در وانه و تل و پيوار و اتک داشتند 

  ».صورت گرفت، نه در داخل قلمرو افغانستان
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اينکه آقای داکترستانيزی دست آوردهای استرداد استقالل کشور را 

استرداد »با عبارات باال خالصه ساخته و فرموده است که گويا: 

عرض کرد که اين بايد « استقالل افغانستان افسانه ای بیش نیست

" پنهان کردن آفتاب با دو انگشتنوع گفته ها بدون شک به مثابه "

پنداشته ميشود و جز کتمان يک واقعيت مسلم تاريخی، چيزی ديگری 

بوده نميتواند، چنانکه در طول اين نوشته به تفصيل واقعيت موضوع 

جای شک نيست که افغانستان  .به استناد شواهد تاريخی بيان گرديد

يچگاه بزعم تعريف کالسيک استعمار يعنی اسکان دائمی يک تعداد ه

مردمان يک کشور مهاجم در يک کشور تحت سلطه مستعمره نبوده، 

دوبار به کشور سرازير  ١٩با آنکه قوای مهاجم انگليس در قرن 

شدند، اما مدت اقامت شان در هردوبار چند سالی معدود بيشتر دوام 

و شکست های مفتضحانه از جانب افغانها نکرد و بعد از قيام مردم 

مجبور شدند تا قوای خود را از افغانستان بيرون کنند، اما از آن به 

بعد در چهار چوب معاهدات تحميلی که ناشی از اشغال کشور 

بوسيلهٔ قوای مهاجم بود، توانستند امرای افغانستان را زير فشار قرار 

بدينوسيله روابط خارجی داده و مجبور به تحت الحمايگی سازند و 

کشور را تحت نفوذ و سلطه خود قرار دهند و ازاينطريق اهداف 

تحت الحمايگی،  .استعماری خود را در بازی بازی بزرگ پيش ببرند

طوريکه بررسی های تاريخی ثابت می سازد، ميراثی بود که 

بالترتيب از پدر به شاه امان هللا غازی رسيد. مسلم است که 

الحمايگی از نظر عملی )دوفاکتو( سلب استقالل  موجوديت تحت

کامل کشور را افاده ميکند و حاکميت ملی را که يک رکن اساسی 

ل يک کشور است، خدشه دار می دولت و عنصر ُمکملهٔ استقال

سازد. افغانستان در مجموع از زمان شاه شجاع به بعد مستقيم و 

ی قرار داشت و حق غيرمستقيم در قيد همين پديده تحميلی و استعمار

نداشت روابط خارجی خود را با ديگر کشورها بطور مستقل برقرار 
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کند، بلکه اين روابط بايد از طريق هند برتانوی و به استيذان آنها 

شاه امان هللا در روزهای بعد از اعالم سلطنت  .صورت ميگرفت

بطور صريح و يک جانبه استقالل کامل داخلی و خارجی افغانستان 

م کرد وبه همين هدف به نائب السلطنه هند برتانوی بتاريخ عالرا ا

(نامه نوشت و ضمن  ١٩١٩مارچ  ٣مطابق  )١٢٩٧حوت  ١٣

اطالع از اعالم پادشاهی خود از افغانستان مستقل و آزاد ياد کرد. 

(به اين نامه  ١٩١٩اپريل  ١٥) ١٣٩۸حمل  ٢6نائب السلطنه تا

  .جواب نداد

اپريل  ١٣ش )١٢٩۸حمل  ٢٤ربيانيه مورخ شاه امان هللا اين بارد

من »(در حضور جم غفيری از درباريان به صراحت گفت:  ١٩١٩

خود و کشور خود را از لحاظ جمیع امور داخلی و خارجی بصورت 

کلی آزاد، مستقل و غیروابسته اعالن میدارم و به هیچ قدرت 

لی خارجی اجازه داده نخواهد شد تا یک سرمو به حقوق و امور داخ

و سیاست خارجی افغانستان مداخله کند و اگر کسی زمانی چنان 

شاه  .»تجاوز نماید، من حاضرم با این شمشیر گردنش را قطع کنم

ً نامهٔ ديگربه نائب السلطنه انگليس نوشت و تقاضا  امان هللا  متعاقبا

کرد تا استقالل کامل کشور را به رسميت بشناسد. نائب السلطنه از 

واست طفره رفت؛ تا آنکه شاه امان هللا برای احقاق اين قبول اين درخ

حق مسلم ملت افغانستان "جهاد" عليه انگليس ها را اعالم کرد. 

) مطابق ١٢٩۸حمل  ٢٥بدينسان جنگ سوم افغان و انگليس بتاريخ 

(درسه جبهه آغاز گرديد. اين جنگ با پيشروی در  ١٩١٩اپريل  ١٥

جبهات مشرقی و قندهار توأم جبهه جنوبی و عقب نشينی قسمی در 

بود که طرف انگليس پيشنهاد متارکه در جنگ و مذاکرات سياسی را 

بين دو طرف به شاه امان هللا غازی ارائه داشتند. شاه پيشنهاد را 

قبول و مذاکرات آغاز گرديد که در نتيجهٔ سه دوره مذاکره باالخره 

 .ميت شناختندانگليسها به استقالل کامل کشور اعتراف و انرا برس
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شاه امان هللا به مقصد استرداد کامل استقالل افغانستان دچار 

مشکالتی بود که بايد از طريق ديپلماسی فعال و جدی آنرا حل 

ميکرد، زيرا حصول استقالل واقعی وقتی ميسر ميگردد که آنرا 

کشورهای جهان به رسميت بشناسند و نمايندگان سياسی آنها در 

 مرسانند تا روابط سياسی با جهان برقرار گردد. افغانستان حضور به

دراين مورد لودويک آدامک ـ افغانستان شناس مشهور می نويسد: 

تثبیت این کار مشکل به نظر می آمد، زیرا تعداد زیاد ممالک »

تانیا دست از افغانستان بردارد و آنرا به یجهان شک داشتند که بر

ممالک همسایه و خود مردم آن واگذار شود؛ بنابرآن محض 

همجوار که ضد برتانیا بوده و به افغانستان همدردی داشتند چون 

شوروی، ترکیه و ایران به کمال میل استقالل افغانستان را به 

معيار موفقيت افغانستان دراينکار اولتر از همه  .»رسمیت شناختند

در مساعی جدی در صحنه ديپلماسی بين المللی بود که اين کشور نو 

ا خاسته و آزاد قابليت تثبيت روابط ديپلماسی را با کشورهای به پ

دور و به خصوص قدرتهای اروپائی حاصل کند. برای انجام اين 

وظيفه مهم شاه امان هللا غازی هيئتی يازده نفری را تحت رياست 

 ٣١محمد ولی خان دروازی وزير دولت تعيين کرد که هيئت بروز 

را بسوب تاشکند ترک کرد.  (کابل ١٩١٩اپريل  ٢١) ١٢٩۸حمل 

به تاشکند و از آنجا در ماه اکتوبر به مسکو و  ١٩١٩هيئت در جون 

ت متحده امريکا رفت و سپس به تعدادی از مراکز اروپائی و اياال

طی دوسال توانست تماسهای دائمی ديپلوماتيک را با عقد 

ا قراردادهای تجارتی و ايجاد دفاتر قونسلی با تعدادی از آن کشوره

برقرار سازد و افغانستان را برای بار اول ازگوشه انزوا سياسی 

بيرون بکشد. قابل ذکر است که جزئيات بيشتر را ميتوان در مآخذ 

متعدد از جمله دو کتاب مشهور لودويک آدامک مطالعه کرد که در 

اين مقاله از آن کتابها به حيث مآخد معتبر استفاده بعمل آمده است. 
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روابط خارجی افغانستان در نيمه اول قرن بيست"، مترجم: پوهاند " :کآدامک ، لودوي)

؛ ـ آدامک، لودويک: "تاريخ روابط  ٩٢تا  ۸٠ش، صفحه  ١٣٧٧محمد فاضل، پشاور، 

ل"، مترجم: علی محمد زهما، سياسی افغانستان از زمان امير عبدالرحمن خان تا استقال

  )چاپ پشاور

ريکائی درکتاب مشهور خود تحت دا ـ افغانستان شناس امليون پوال

تا  ١۸٢۸ت متحده از سال کشور شاهی افغانستان و اياال»عنوان 

نوشته است. او در فصل سوم )شناسائی ديپلماتيک( اين  «١٩٧٣

 خان و حکومت او کتاب راجع به تالش های اعليحضرت امان هللا

درجهت به رسميت شناختن دولت مستقل افغانستان بوسيله بعضی 

مت های اروپائی وامريکا به نکاتی تماس گرفته که مستقيم با ازحکو

ل افغانستان ارتباط دارد. دراين نوشته ميخواهم به موضوع استقال

اقتباس ازبعضی نکات مهم اين فصل بپردازم تا عينيت موضوع 

استرداد کامل استقالل کشور را به استناد يک مأخذ مهم ديگربرای 

ومات بيشتر در زمينه باشند، واضح خوانندگان عزيز که طالب معل

: "کشورشاهی افغانستان و اياالت ليالسازد.( پوالدا، ليون و پوالدا،

،"مترجم: پوهاند غالم صفدر  ١٩٧٣تا  ١۸٢۸متحده از سال 

 ٤6،ويرجينيا ـ فصل سوم ـ بخش يکم، از صفحه  ١٩٩٩پنجشيری،

در سطح  شناسائی ديپلوماتيک افغانستان»پوالدا می نويسد:  (6٢تا 

جهانی بعنوان يک دولت مستقل و دارای سياست و اختيار مطلق 

خان قرار گرفت، آنهم  هللايکی از اهداف عمده سياست خارجی امان 

به  ١٩١٩وقتيکه او متعاقب قتل پدرش اميرحبيب هللا خان در سال 

و  ١٩١٩مقام امارت رسيد. جنگ سوم افغان ـ انگليس در سال 

نگ را درعين سال پايان داد و معاهده صلح معاهده راولپندی که ج

] درکابل[ به امضا رسيد، ١٩٢١پايدار با برتانيه کبير که در سال 

همه منتج به استقالل کامل افغانستان گرديد و حق آنرا در اداره امور 

خارجی کشور پوره اعاده نمود، حقی که افغانستان برطبق معاهده 

افغان ـ انگليس به  در نتيجه جنگ دوم ١۸٧٩گندمک در سال
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در اين ارتباط پوالدا از اعزام يک  .«برتانويها واگذار کرده بود

هيئت عاليرتبه به رياست محمد ولی خان دروازی در اواخر سال 

برای ديدار از دول عمده اروپائی و اياالت متحده ياد ميکند تا  ١٩١٩

شور شناسائی ديپلوماتيک از موقف جديد افغانستان را به حيث يک ک

وقتی هيئت به مسکو «کاماًل مستقل حاصل نمايد و می نويسد: 

 رسيد، هم ازطرف لينن وهم از طرف چيچرين ـ کميسار امور

خارجی با تشريفات کامل مالقات گرديد. شناسائی افغانستان علی 

الفور تعارف شد و رژيم بلشويک اولين کشوری بود که استقالل 

يها دراين مقطع از تاريخ شان افغانستان را برسميت شناخت. شورو

مايل بودند تا هيجان عمومی جدائی طلبان مسلمان را در امپراتوری 

آسيای مرکزی خود فرو نشانند و کشور های آسيائی را در مبارزه 

شان عليه برتانيه کبير بجانب خود بکشانند. شناسائی فوری ازطرف 

   .»اتحاد شوروی اثر بسيار مساعدی بر افغانها بجا گذاشت

هيئت محمد ولی از مسکو سفر خود را »پوالدا در ادامه می افزايد: 

بسوی پايتخت های عمده اروپا ادامه داد و نه تنها در جستجوی 

شناسائی بود، بلکه در بعضی موارد موافقت کرد تا قرار داد های 

تجارتی مناسب را با حکومات مختلف امضا کند. در اين ضمن 

ابل فرستاده بودند تا درباره يک معاهده شورويها هيئتی را به ک

مؤدت و دوستی مذاکره کند. درعين زمان يک هيئت برتانوی از 

حکومت هند در افغانستان بود و کوشش ميکرد تا يک معاهده صلح 

نهائی را درکابل عقد کند. مذاکرات ايشان به پيچدگی ها برخورد 

گی معاهده ميان کرده بود] به اين ترتيب[ که راجع به ماهيت و چگون

حکومت هند برتانوی و حکومت امپراتوری در لندن عدم موافقت 

قابل مالحظه وجود داشت: اولی از روی واقعبينی احساس ميکرد که 

بايد استقالل کامل افغانستان را تصديق کند و سياست ديکته شده از 

جانب لندن را مبنی براينکه افغانستان می بايست در داخل ساحه نفوذ 
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تانيه باقی بماند و از هر گونه نفوذ روسی آزاد باشد، کم اهميت بر

جلوه دهد. اين امر باعث شد که مذاکرات درکابل بيش از آنچه الزم 

بود، به درازا بکشد. دراين ضمن لندن چنان موضع گيری کرد که 

کشورهای ديگر بايد از شناسائی استقالل افغانستان خودداری نمايند 

افغان ـ انگليس به اتمام برسد. بنابرآن هنگاميکه تا معاهده نهائی 

برتانيه اطالع يافت که ايتاليا در شرف امضای يک قرارداد در 

زمينه روابط تجارتی و قونسلی با افغانستان ميباشد، وزارت خارجه 

برتانيه به حکومت ايتاليا احتجاج کرد. دراحتجاج ذکر شده بود که 

ای با افغانستان است که "نفوذ  برتانيه درشرف تکميل موافقتنامه

 .» سياسی برتر و حاکم برتانيه را درآن کشور تصديق" خواهد کرد

ظم، استرداد استقالل کامل افغانستان يک واقعيت مسلم اداکترسيدعبدهللا ک )

 ٢٥افغان جرمن آنالين، !)قسمت دهم(تاريخی است که نميتوان از آن انکار کرد

   (٢٠١٩سپتمر

 2۰19/ ۸/ 2۴پایان 
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 مهجدهمقاله 

 

 رخان ومحققان عمده ترین آثار مؤ

 در بارۀ شاه امان هللا

 
وطن ضدیت با استعمار،خواهی،وازادینام شاه امان هللا، با استقالل 

پرستی، تجدد طلبی، قانون مداری)عدالت خواهی(، تساوی حقوقی 

شور احاد جامعه، وتعمیم معارف وتعلیم مجانی برای تمام اتباع ک

 ن گره خورده است.زنا حقوق وحمایت از

افغانهای حقيقت پسند ميدانند که شاه امان هللا، برای سرافرازی 

وسعادت مردم افغانستان مدت ده سال خواب وراحت را برخود حرام 

ب اساخته بود تا در پرتو نعمت استقالل مردم افغانستان را از خو

ه ترقی ورفاه اجتماعی قرون واعصار بيدار کند وآنها را در شاهرا

تاج سلطنت را بشرط استرداد استقالل سوق دهد. به اين منظوراو 

ماه بعد استقالل سياسی پنج ( و١٢٩٧حوت٩کشور بسرگذاشت)

برمسجد عيدگاه بگوش ناز م ١٢٩۸اسد  ٢۸افغانستان را درروز 

 شهريان کابل رساند.  

ت سياسی خود آن تاريخ ببعد افغانستان وارد مرحله جديدی از حيا زا

گرديد ودر صف ملل آزاد جهان قرارگرفت وتوانست روابط سياسی 

وفرهنگی وتجاری ودوستی را با ساير کشورهای جهان برقرار کند. 

خارجی  نيز استقالل افغانستان را تحت داخلی و صاحب نظران

زعامت شاه امان هللا يک امربسيار مهم درحيات سياسی افغانستان 

 شمرده اند.
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شاه امان هللا، در » :سپنتا )وزیرخارجه دولت کرزی( گفته بودداکتر 

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 

د راستین این آب و خاک بود، عاشقی سینه خواهد داشت. او فرزن

)سخنان داکترسپنتا، به مناسبت پنجاه سالگی درگذشت شاه  «چاک به میهن و مردم.

 امان هللا،درسایت افغان جرمن آنالین(

مينويسد: « فصل ناتمام»ليون پوالدا نويسنده امريکائی، زيرعنوان

تجددخواهی  توان بدون شک آغازگر فصل نو و هللا خان را می امان»

های را که او برداشت، در صورتی  در تاریخ افغانستان دانست. گام

شد، ساختارهای سیاسی و اجتماعی افغانستان را  که عملی می

های با افتخار و  دگرگون ساخته، افغانستان را امروز در زمره ملت

 «داد. متمدن منطقه قرار می

در باره  شاه نی،درعهد اما، سفيرفرانسه درافغانستان موریس فوشه

کلمات نمیتواند بزرگی وعظمت شخصیت او  »:نوشته استامان هللا 

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 

ید، چشمان سیاه ودرشت دارد. درچشمان او اقتدار و داشت .جلد سف

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 

کامل مطرح کند ونظر  همسایگان )روس وانگلیس( را با اطمینان

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 
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)سايت بينوا ،تيمورشاه يوسفزی،مقالۀ  ملی « جهان معرفی کرده است. 

 ريخ(تا

انگليس ها برای اينکه انتقام تحقيرخود را در جنگ استقالل از ملت 

افغان بگيرد؛ با دسيسه ها وتوطيه ها روحانيون وابسته بخود و مردم 

و آن شاه مترقی و پيشرو را  ندجاهل را عليه شاه به قيام وا داشت

باسقوط روبرو نمود وبجای آن يک آدم جاهل وبيسوادی را برگرده 

ماه آن مرد داکو و رهزن بی مقدار  ٩ر کرد  که در مدت ملت سوا

 . با همراهان رهزن تر از خود مردم را به کاسه سر آب داد

انگليس  تنها به سقوط وتبعيد شاه امان هللا اکتفا ننمود بلکه تا توانست 

توسط اجنتان ونوکران خود آن شاه را تخريب کرد و بارها برای 

ه چيد و هربار اين توطيه ها توسط ترورش در خارج ازکشور توطي

 استخبارات خارحی منجمله روس ها کشف وخنثی ساخته ميشد.

 که براساس پالن انگليس براريکه قدرت قرارگرفته بودنادرشاه 

تا نام ونشان  ند، تالش کردوبرادرانشسلطنت خودسال  ٤٠مدت در

با  شاه امان هللا غازی را از صفحات تاريخ محو و نابود کنند، ولی

وجود سوختاندن تمام کتب درسی عهد امانی  که در آنها نام وکارنامه 

های آن زعيم ملی وجود داشت،يکجا با قصر زرنگار که در آن 

اعالميه برسميت شناختن استقالل افغانستان قرائت شده بود در آتش 

سوختند، اما نتوانستند که نام آن شاه ميهن پرست را از ذهن وقلب 

ن پاک کنند. زيرا نام امان هللا  با نام استقالل مردم افغانستا

باشد، نام او نيز پابر جا نامی استقالل ازکشورعجين شده است و تا 

خواهد بود. وهيچکسی نميتواند محبوبيت آن شخصيت ملی را از قلب 

  کند.پاک و ذهن  مردم حق شناس افغان 

يرتاريخ( پس ازکودتای ثور،با نشرمجدد تاريخ غبار)افغانستان درمس

در خارج از کشور و ورود آن به کابل، نام ونشان آمان هللا خان با 

برنامه های مترقی او در مطبوعات کشور انعکاس يافت و مردم به 
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کارنامه ها وبرنامه های اصالحی شاه امان هللا آشنائی پيدا کردند وکم 

کم در دل تحول طلبان وترقی پسندان مهرومحبت آن شاه متجدد 

خواه جا گرفته رفت. در دهه هشتاد قرن بيستم بود که من با  وآزادی

کارنامه های شاه امان هللا وعشق آتشين او به استقالل وتعالی مردم 

افغانستان آشنا شدم  ونفرت شديد او نسبت به استعمار انگليس  را 

درک ومحبت واحترام او را دردلم جادادم  وسعی نمودم بيشتر او را 

 ارج بگزارم . 

ببعد کتاب ها ورساله ها ومقاالت تحقيقی مهمی ٢٠٠١ز اوايل سال ا

از هم درمعرفی کارنامه ها وبرنامه های تجدد خواهی شاه امان هللا 

به چاپ رسيده اند که نوشته شده وجانب نويسندگان داخلی و خارجی 

قوانين  ويبوتص تدوينخواننده را با اهداف مترقی نهضت امانی و

تحرک جامعه تامين عدالت وشوربغرض مدنی وتحقق آن درک

همچنان در همين دو دهه قبل مقاالت ورساالتی در  بجلوآشنا ميکند.

مخالفت با شاه امان هللا وبرنامه های اصالحی نيز از سوی 

نويسندگان ومورخان افغانی بچاپ رسيده اند که خوشبختانه اهداف 

قع پاسخ استعماری چنين آثار وکتبی نيز بزودی درک وبخوبی وبمو

 داده شده است.

درميان نويسندگان ومورخان داخلی،که نهضت مترقی امانی را به 

خوبی  معرفی کرده اند، ميتوان از ميرغالم محمدغبار، عالمه 

عبدالحی حبيبی،عزيزالدين وکيلی پوپلزائی،  فيض محمدکاتب، 

ومحققان توانای ديگری چون: داکتر سيد عبدهللا کاظم،  داکتر 

زمانی ،اقای احسان لمر،اقای پيکارپامير، داکترسنزل  عبدالرحمن

سرمحقق حبيب هللا رفيع ، داکترخالق رشيد ، داکترجمال  نويد،

بارکزی وتعداد ديگری از نويسندگان شجاع وحق پسندی نام برد که 

قدر شاه امان هللا وکارکردهای او را بخوبی دانسته وپاسخ دشمنان آن 
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تحقيقی خويش رساالت وکتابهای وشاه مترقی را توسط مقاالت 

 بدرستی داده اند.

گنجينه آرشيف مقاالت برخی ازاين دانشمند در پورتال افغان جرمن 

بزرگی از اطالعات موثق تاريخی وعلمی  به  شمار می ايد که 

 ميتوان از آنها ذيالً نام برد.

 

داکتر سید عبدهللا کاظم از محققان بزرگ ودانشمندان -یکم

 ست که با نوشتن کتاب های زیر:سترگ افغان ا

 ،« زنان افغان در زيرفشارعنعنه وتجدد» -1

 ، «شاه امان هللا غازی ـ بانی تحول در زندگی زن افغان» -٢

مجموعه ارشادات و بيانات شاه امان هللا غازی حين لويه »-٣

 «١٣٠٣جرگه 

کشف »شرحی مختصرپيرامون اعالميه ای تحت عنوان»-٤

 ،«اعليحضرت امان هللا خانالحال نادرخان بقلم 

شاه امان هللا غازی و برنامه های انکشاف معارف در "-٥

 «کشور

استرداد استقالل کامل افغانستان يک واقعيت مسلم  »-6

 ،«تاريخی است

شرحی در بارۀ پيشنهاد متارکه در جنگ سوم افغان ـ » -٧

 ،« انگليس

تجليل از سالگرد استقالل ارجگذاری به يک رويداد » -۸

 ،«بزرگ تاريخی کشور است

چرا شاه امان هللا غازی پيشنهاد انگليس ها را مبنی بر » -٩

 ،«متارکه قبول کرد؟

سايرمقاالت بمناسبت تجليل از استرداد استقالل درپورتال  -١٠

با ديدگاه های تازه وبکردر بارۀ شاه هريک از آثارفوق افغان جرمن،
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به ارتباط اعالميه شاه  امان هللا وبرنامه های تعميم معارف بخصوص

 امان هللا دراختيار ميگذارد .

يکی از دانشمندان ومحققان  داکترعبدالرحمن زمانی-دوم

مقاله  ١6٩زبردست کشور است که درپورتال افغان جرمن آنالين 

دارد. اکثريت اين مقاالت در بارۀ دورۀ امانی  اريخیتحقيقی وت

ساندن نادرخان بقدرت رسقوط شاه ووتوطئه های انگليس برای 

 ازآنجمله دوکتاب  داکتر زمانی بسيارحايز اهميت اند:است. 

 ،بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیس-١

پوهاند کاکر نابغه یا تحریف نگار تاریخ معاصر -٢ 

  افغانستان؟

جلد اول اورا  پيشگفتارداکترزمانی با توجه به تاريخ غبار بخشی  از

انستان يکی از مبارزين جدی ضد مردم افغ» :چنين نقل ميکند

استعمار است که از قرن نوزدهم مورد تطاول سياسی وچپاول 

فرهنگی استعمار قرار گرفته است . ما در آسيا با دو دسته مؤرخين 

و نويسندگان مغــرب زمين مقابليــم که آن يکی دانشمندان حقيقی و 

سانی اند ايــن ديگری وابسته به اغراض استعماريست. دستهٔ اول ک

که در تحقيق احوال ملل همت گماشته، در علم و ادب، لسان و لغت، 

تاريخ و فرهنگ شرق فرورفتند و مدنيت های مدفون در زير خاک 

را مجدداً احيا کردند. اين دانشمندان بشری که حاصل صحيح تمدن و 

فرهنگ جديد عالم اند، به عــلوم دنيا خدمت نمودند و از جمله 

لنهرين، مصر، افغانستـــان و ايــران و غيره مديون تواريخ بين ا

خدمات ايشان است. دستهٔ دوم کسانی اند که يا اصالً در تاريخ مشرق 

زمين واردنبوده و مقلد نويسنــدگان استعمـاری غــــرب محسوب اند 

و يا آنکه علم و دانش خود را وقف خدمت در راه سياست و استعمار 

د، سياست و استعماريکه عصبيت مسيحت غرب در شـــرق نموده ان

و حميت فاشيستی قارۀ اروپا را بر مطامع اقتصادی و سياسی خود 
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افزوده بود . اينست که تاريخ ملل آسيا بازيچهٔ اغراض استعماری 

گرديد و پرده جعل و تحريف و کذب و افترا بر چهره حقايق و 

علمی نوک  باشجاعتبا تاثيرپذيری از آن  و .«واقعيات کشيده شد

درلباس تحصيل کرده که قلمش را بسوی آنهای نشانه رفته است 

تالش ورزيده اند شاه امان هللا را از پشت خنجر بزنند. وبجواب 

آنهای می پردازد که شکست امان هللا خان را عدم محبوبيت او 

 درميان مردم تبليغ ميکنند،نه توطئه های انگليس. 

 

پوهاند کاکر نابغه یا تحریف » بکتا یداکتر زمانبه سخن ديگر، 

رساله )دپاچا  اتيرا در رد محتو «نگار تاریخ معاصر افغانستان؟

نوشته  ړداکتر حسن کاکتاليف  کتنه ( ینو وهيته  یامان هللا واکمن

ها در  سيکه انگل ديبگوداکترتاريخ ميخواسته  کسوت يکدرکه  است

نت همکاران او خيا شاه نداشته و علت شکست  یسقوط امان هللا نقش

از قبيل محمدولی خان دروازی، غالم صديق خان چرخی و 

شيراحمدخان رئيس شورای دولت ووالی علی خان ومحمودسامی 

 .سيانگل ی،نه توطئه هارئيس قوای مرکزی اردو وغيره بودند 

 ديبه ترددرکتاب فوق الذکرخود یاما داکتر عبدالرحمن زمان

رساله که شامل  نيا:» ديوگيداکتر کاکر پرداخته م یبرداشتها

امان هللا  یغاز هيعل سياستعمار انگل یبيو تخر نيزهرآگ غاتيتبل

 سيسفارت انگل یسکرتر شرق یمحبوب عل خيتوسط ش باشد،يخان م

شده است .  هيته یتانويدر هند بر سياستخبارات انگل نيو مامور

منبع و سند دست اول  نيمهمتر ثيرساله بح نيپوهاند کاکر که از

 یبزرگ و عمد یرابطه به دو جعل کار نيستفاده نموده است، درا

 دارد : یاش پافشار

سکرتر امور  یمحبوب عل خيرساله از ش ني: اديگويم نکهيا نخست 

افغان نوشته  کنفريدر کابل نبوده بلکه توسط  سيسفارت انگل یشرق
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احمدخان  یافغان آن عل ۀسندي: نوديگويم نکهيا دومشده است . 

که  ستي(، کس یزيمومند)برادر محترم عبدالستار خان شال یزيشال

 یامان ۀدربار بوده، لذا در رابطه با دور یشمن یامان ۀدر تمام دور

 یجائ چيکه در ه باشد،يم یقيچنان معلومات دق ینظر و دارا بيصا

 است . دهيبنشر نرس یگريد

: »  سدينويم نيمذکورچن هٔ رسال یاصل ۀسنديبه نو هٔ در رابط  یزمان

 نيو نادرتر نيمعتبرتر ن،يمهمتر ثيبح ړکه داکتر کاک یاثر نيا

احمد خان مومند از  یو آنرا به عل کند،يماخذ کتابش به آن استناد م

 هٔ رسال دهد،يامان هللا خان نسبت م یدربار )؟(غاز یو منش یغزن

)سقوط «The Fall of Amanulla»بنام سيانگل اتاز استخبار است

سکرتر  یمحبوب عل خيتوسط ش» ١٩٣٠در سال  امان هللا (که

در هند  سياستخبارات انگل نيو مامور سيسفارت انگل یشرق

اسناد  یها هيدر فهرست دوسکه رساله  نيا«شده است. هيته یتانويبر

 اريبرآمده و در اخت تيکه حال از محرم سياستخبارات انگل هٔ محرمان

 شده: یمعرف ليقراردارند، بصورت ذ نيمحقق

 

 (german.net/.../zamani_r_pohand_kaker-http://www.afghan)... 

 

http://www.afghan-german.net/.../zamani_r_pohand_kaker
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داکتر زمانی بعد از نشراعالميه شاه امان هللا تحت عنوان        

)کشف الحال نادر بقلم اعليحضرت شاه امان هللا( در رابطه به پالن 

مقاله مستند ديگر نوشته است  ٢٠نگليسها دربقدرت رساندن نادرخانا

که هريک برای اثبات توطئه های انگليس در سقوط شاه امان هللا 

 وبقدرت رساندن نادرخان کافی پنداشته ميشود.

 

  کاندید اکادمیسین سیستانی با نوشتن  کتاب های:-سوم

 متنفذ ،عالمه محمود طرزی، شاه امان هللا وروحانيت  -١ 

 دفاع از شاه امان هللا و استقالل ، وجيبۀ ملی ماست، -٢   

 از ارزشهای ملی ، وظيفۀ عناصرملی است، دفاع  -٣ 

 عياری از خراسان يا دزدی از کلکان؟ حبيب هللا کی بود، -۴ 

 زعمای بزرگ وکارهای سترگ در تاريخ افغانستان معاصر، -۵

يت متنفذ با تحوالت شاه امان هللا، اصالحات وضديت روحان-6

 اجتماعی، 

 مقاله در باره شاه امان هللا واستقالل کشورسی  -٧

 وطن وحب وطن از نظرعالمه محمودطرزی، -۸

  ظهور وسقوط»با نوشتن کتاب  آقای پیکار پامیر -چهارم

 ،« اعليحضرت امان هللا خان 

 دولت تا مشروطه جنبش از» با نگاشتن کتاب داکتر حشمت-پنجم

مشروطه»، 

د افغانستان د » کتاب با نوشتن  جنرال یارمحمدخان وزیری-ششم 

 ، «خپلواکۍ تاريخ 

با نوشتن کتاب"افغانستان در  فضل غنی مجددی-هفتم

 عصراعليحضرت امان هللا خان"

با نگاشتن کتاب)واکنش های مذهبی وتحوالت   داکترسنزل نوید-هشتم

 اجتماعی ( ،
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 ،«جنبش مشروطيت درافغانستان»ن کتاب المه  حبيبی با نوشتع-نهم

 ،«تذکراالنقالب»با نوشتن کتاب  فیض محمدکاتب -دهم

 با نوشتن مقاالتی زيرعناوين:احسان لمر،-یازدهم

 تخريب اعليحضرت امان هللا خانرفع تخدير و  -١

 تقدير از شخصيت نامدار تأريخ، ملکه ثريا طرزی -٢

 نهضت امانيه و  دشمنی حضرات] شوربازار[ -٣

 اه)دوبخش(نهضت امانيه وارتجاع سي-٤

 ، با نگاشتن کتابهای:پوپلزائیعزیز الدین وکیلی -دوازدهم

 کشوراروپائی وآسيايی ١٢سفرهای شاه امان هللا در -١

 سلطنت شاه امان هللا واستقالل مجدد افغانستان-2

 استاد حبیب هللا رفیع:-سیزدهم

 حاکميت قاونون، بقلم اعليحضرت شاه امان هللا،-١

 مانینظامنامه های دورۀ ا -٢

سفرنامه شاه امان هللا » ،با ترجمۀ کتابسیدعزیزهللا مرموز-چهاردهم

 ياد اعليحضرت شاه امان هللا را،«ومقايسه او با زمامداران خلفش

جاويدان ساخته اند.وميتوان گفت دربارۀ هيچيک از شاهان  و 

نوشته نشده  تا کنونرهبران سياسی افغانستان، اينقدر مقاله وکتاب 

 ارۀ شاه امان هللا غازی نوشته شده است.است که در ب

امريکايی ريه تالی استوارت محقق از « آتش درافغانستان»-پانزدهم

معتبرترين کتب برای باز شناسی دوره امانی بشمار ميرود. يکی از 

ترجمه فشرده اين کتاب بزبان دری از سوی کوهسار کابلی صورت 

پ رسيده گرفته وباضمايمی از خودمترجم درپيشاور به چا

است.ترحمه کامل کتاب بزبان پشتو از سوی سرمحقق حسيب هللا 

حکمتی صورت گرفته و اکادمی علوم افغانستان آنرا در دوجلد چاپ 

 کرده است 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_raftkhder_amannulah_khan.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_raftkhder_amannulah_khan.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_taqder_as_malika_sorraya.pdf
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لودويگ ادمک،افغانستان شناس معروف امريکائی  -دهمنزشا

کتابهای زيادی درباره افغانستان واقوام ورجال آن نوشته است ولی 

روابط خارجی افغانستان در نیمه اول قرن »کی:ي ،او دوکتاب

تاریخ »"ترجمه  پوهاند محمد فاضل صاحبزاده ،وديگری بیست

ترجمه  «روابط سیاسی افغانستان اززمان امیرعبدالرحمن تا استقالل 

می باشدکه در اولی دربارۀ شاه امان هللا  محمدزهما،پوهاند علی 

ارمهم و در دومی نکات بسي ١٩٢۸گزارش لويه جرگۀ استقالل وو

قابل توجه مطالب درباره امير عبدالرحمن خان وسياست خارجی اش 

 .دانستنی ارائه ميکندو

 اين درحالی است که اکثريت نويسندگان ومحققان افغانستان در

چهاردهه  اخير در داخل وخارج کشور به پيشواز تجليل از استقالل 

الل ومحصل آن شاه افغانستان بانگاشتن مقاالت پرمحتوا دربارۀاستق

امان هللا،همواره از محصل استقالل يعنی شاه امان هللا به نيکوئی ياد 

کرده اند. وهمه رسانه های جمعی اعم ازنوشتاری وشنيداری 

وديداری تا رسانه های مجازی)انترنتی( در مورد کارنامه های  

سياسی واجتماعی واقتصادی شاه امان هللا نشرات قابل توجهی کرده 

که همه نمايانگر احساس عميق مردم ما نسبت به استقالل وجايگاه  اند

 سياسی و اجتماعی واستقالل طلبی شاه امان هللا  می باشد.

نهضت امانيه و ارتجاع »درمقاله محققانه آقای احسان لمرزیرعنوان 

برای کتاب شناسی  از چند اثرمستقل دیگری نام برده شده که«سياه

 منداند:ددورۀ امانی سو

 ــ محمد ولی ــ توطئه انگليس در سقوط دولت اعلحضرت امان هللا ١ 

 ــ سيد رسول ــ نگاهی به عهد سلطنت امانی، ٢

ـ محمد رحيم شيون ضيائی ــ برگ های از تاريخ معاصر ٣

 افغانستان،

 ــ شاه آقا مجددی ــ مختصر پيرامون زندگی امير حبيب هللا کلکانی،٤
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و جنايات روس در افغانستان از  ــ شير احمد نصری ــ دسايس٥

 امير دوست محمد خان تا ببرک،

 ــ استا اولسن ــ اسالم و سياست در افغانستان،6

 ــ جارج آرنی ــ افغانستان گذر گاه کشور گشايان؛٧

 ــ هنری برادشر ــ افغانستان تجاوز شوروی و مقاومت مجاهدين۸

 

ه میتوان گفت، بنابر تالیف ونشرچنین کتب تحقیقی وتاریخی است ک

شاه امان هللا  آفتابی است که با دو انگشت نه بلکه باهزارانگشت 

 انیپا      هم پنهان نمیشود!
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 مبیستمقاله 

 

 گرفت آنهابمردم داد، نادرشاه از امان هللا شاهآنچه 
 

 جهانی( )پاسخی به باری 

 

تادانه داکتر باالخره سواالت شاگردانه باری جهانی وپاسخ های اس

غان جرمن آنالين کاظم را در بخش نظريات پورتال افسيدعبدهللا 

اگرمن هم نظريات وبرداشتهای خود  ندم وبا خودگفتم چی ميشوداخو

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

که امان  نجاستيدر یباالخره سوال اساس»:باری جهانی نوشته ميکند

ازآن محرومش ساخت؟  به افغانستان چه داده بود که نادرشاههللا خان 

فعال حزب جوانان افغان، که  یاز اعضا یکي ثيامان هللا خان، بح

خود حد  سلطنت در ظرف ده سال بود،يم یافکار مترق یدارا ستيبا

که  کرديکرده نتوانست؛ چون فکر م نييصدراعظم را تع کياقل 

. در ظرف ده سال ديا کنترول نمامقام صدارت قدرت مطلقه اور ديشا

 یپارلمان نساخت. کارها کيسلطنت خود افغانستان را صاحب 

افغانستان را  ؛ادرشاه درظرف چهار سال سلطنت خوداست که ن

نسوان  هيو ترب مينمود. تعل یصاحب مقام صدارت و پارلمان انتخاب

برگشت. افغانستان را در ظرف  یبه حالت عاد یکم یبعد از مدت

 خان ر سال صاحب شرکت ها و سستم بانکي نمود که امان هللاچها

مقالۀ ،) جهانی«در ظرف ده سال به وجود اورده نتوانسته بود.

افغان   ،نويسندگان آرشيف مقاالت«قضاوتهای ما از حوادث و مسايل تاريخی»

 جرمن آنالين(
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کاظم ميخوانيم وبعد من سيدعبدهللا را اول از زبان داکترجهانی  پاسخ 

ونادرشاه به مردم افغانستان داده بود  مان هللا ه اشاآنچه دربارۀ 

 .خواهم کردرا بيان قلم نظرخود وساير اهل  ازمردم گرفت،

گفت عجب پارلمان و  ديبا»جهانی نوشته ميکند:درپاسخ داکترکاظم 

نفر مشخص در راس آن قرار  کيپنج دوره  یکه برا يیشورا

از قدرت مطلقه در مطلقه که  یداشت؟ و عجب شاه و صدراعظم

که در طول  یشد و صدراعظم ینم دهيد یو حصر یحد چيشان ه

حکومت راند و اساس ان بدست محمدنادرشاه  ديزيسال مثل  ١٧

طفل  کيکه شاه جوان را به نظر  یگذاشته شد، عجب صدراعظم

 یکه تعداد مجموعاي هيو ترب ميو عجب معارف و تعل ديد یم ميتي

( در سال نسيو سا اتيلته )طب، حقوق، ادبمحصالن چهار فاکو

سال  نيچند یو دختران برا کرديمحصل تجاور نم 6٠٠از  ١٣٢6

به حبس  گريسال د یمحروم بودند و زنان را تا س مياز درس و تعل

که صدراعظم  یمحکوم کرد و عجب انکشاف اقتصاد یچادر ريز

تا خود مبدل ساخت و  یصاحب واال حکومت را به تجارتخانه شخص

با  یبود و بانک مل یده سال صدارتش کشور فاقد بانک مرکز

امر آن واال به تجارت  ريداران ز هيعده محدود سرما کياشتراک 

خدا که هنوز  شکرو  یجهان یاست آقا اريمشغول بودند. سخن بس

صدارت حضرت واال و آن ظلم و  اهيمردم خاطرات آن دوران س

با دو انگشت پنهان  توانيرا نم ستم او را فراموش نکرده اند. آفتاب

" یبه گفته شما از "ُحِب عل ديشا د،يرويشما از آن طفره م نکهيکرد. ا

 (25.04.2022: خیتار  نظریات افغان جرمن آنالین،داکترکاظم،«) .رديگ شهير

 

 نداد؟ مردم چی بود کهه ب شاه امان هللا

صيرت چشم ب تعصب ايديولوژيک که ميگفت: استاد نگارگر بخير ديا

نميتواند کارکردهای خوب  انسان را کورميکند، وانسان ايديوژيک
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باری جهانی  اعتراف نمايد.ديگران برتری های به را ببيند و انديگر

روزگاری عضوحزب دموکراتيک خلق بود و تخلص خود را که 

گذاشت تا وانمودکند که اوصاحب جهان بينی  "جهانی"

حزب  وزگاراقتدارراست، اما چون در  ]مارکسيستی[مترقی

چنان سرخورده وپشيمان  نرسيد، به جاه ومقامیدموکراتيک خلق 

گرديد که نه تنها دامن حزب را رها کرد، بلکه دامن وطن را نيز 

وبه آنسوی اوقيانوسها پروازنمود تا بدينوسيله از آن حزب  رها

 هرچند که در روزهایباشد. ابراز انزجارکرده وايديالوژی اش 

ند وبکش انجنيرظريف والی قندهار، از همپالکی های بگيروبب سخت

وهيچ کاری را بدون تائيد جهانی انجام  آن والی قهار بود،

پا  پس از برگشتن صفحه سياسی به نفع جناح پرچم،اومگر نميداد،

از آن  و انداخت، بفرارنهاد وخود را در آغوش امپرياليزم خونخوار

 خت که بخاطررا کورسا چنان چشمان اونمائی بزرگ  خودعقده پس 

کشور ومحصل استقالل حاضراست گوهر دشمنان وطن خوشنودی 

  د.کنخوار وبيمقدار را درپای بيگانه آن 

در وزارت که  روان پريشی زمانی براو غلبه حاصل نمود اين

براثر ناتوانی درجلوگيری اطالعات وفرهنگ حکومت اشرف غنی،

واصطالحات دبيات ااز تهاجم فرهنگی ايران ورواج حيرت آور 

که دربارۀ  سروصداهايیو بجای اصطالحات مروج دری ايرانی 

توجه اهل خبره برای آنکه کارکردهايش در رسانه ها به نشر رسيد،

بجای خيالبافی  اکنون، ديگری منحرف کرده باشد  جانب را بافغان 

تخريب تاريخ افغانستان ، به زمان قبل از وزارتش های شاعرانه

بهترين وشايسته ترين واردکردن اتهامات کودکانه بربا روی آورده و

،چون شاه امان هللا محصل استقالل کشور، رهبران تاريخ سازکشور

 رهبر وميرزمان خان کنری، وداودخان،خدمتگذار بی بديل کشور
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جبهه چهارم جنگ استقالل، دل انگليس وپاکستان وسقاويان را 

 سازد. خوشنود

گرفت  سياستقالل افغانستان را ازانگلکه زعيمی بود  شاه امان هللا،

نمود وآنرا درصف  اءيافغانستان را دوباره اح ۀاز دست رفت تيثيوح

 کرد. ستادهيملل آزاد جهان ا

درافغانستان بود که عدالت را از  یشاه نينخست امان هللا، شاه

ونان راتبه و  ینسب ازاتيآغاز کرد ومعاش وامت یخانواده سلطنت

 یشاه نيامان هللا ، نخست شاهگ را به آنان منع کرد.پخته ازمطبخ ار

 تيوملکان متنفذ را از ب نيوخوان ونيو روحان رهايپ ازاتيبود که امت

 دانست.  ازاتيامت نيالمال قطع نمود وکارکردن را شرط گرفتن ا

 چيزعامتش ، ه ۀبود که در طول دور یميزع نينخست امان هللا، شاه

حکومت را به زندان نسپرد و جان  نيقدطلبان و منت یاز آزاد یفرد

 خواهان را نگرفت. یاز آزاد یکس

را از انحصار  ليوتحص ميبود که تعل یشاه نينخست امان هللا، شاه

مکاتب در  سياشراف کابل  خارج کرد و باتاس یخانواده ها

تمام مردم افغانستان  اريسرتاسرافغانستان علم ومعارف را دراخت

  قرارداد.

زن را با برداشتن  یبود که آزاد یشاه ني،نخست امان هللا شاه

 ايخانم خود ملکه ثر ی( از رویونابرابر رينماد تحق ني)ا یچادر

دولت خود به  یاصالح یبر گامها گريگام مهم د کياعالم نمود و

 جلو گذاشت.

درافغانستان است که به زنان حق  یشاه نينخستامان هللا، شاه

زنان  یقانون اساس نيو در نخست ديرا بخش گانيوآموزش را ليتحص

اعالم نمودو گام بزرگ تجدد  یبا مردان  مساو یرا از لحاظ حقوق

 را بجلوگذاشت.
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باردرافغانستان دست به  نينخست یبود که برا یکس ،امان هللا شاه

 یحقوق یارهايمع نيتر یبا عال یقانون اساس کي بيوتصو نيتدو

 زد. یوانسان

برابرى و آزادى شخصى و لغو اسارت  : اصولیقانون اساس نیدرا

و بردگى ، آزادى مطبوعات و شغل و پیشه و تدریس و حق ملکیت 

شخصى و مصئونیت مسکن و منع مصادره دارائى و لغو بیگار و 

شکنجه و مجازات غیرقانونى و غیره نکات برجسته و اساسى 

 ( ٢٤، ٢٢، ١٠و  ٩) مواد:  بازتاب یافته بود.

تمام اتباع افغانستان » قانون درج شده بودکه:  نيماده شانزدهم ا در

برطبق شریعت و قوانین دولت از حقوق و وجایب مساوى 

 «برخوردارند.

در افغانستان اصول اسارت و بردگى » حکم ميکرد:  قانون ١١ماده 

 « بالکل موقوف است.

اين قانون در آن بود که در عمل تطبيق ميشد و از  تيغبار،اهم بقول

، ١١ريا وفريبکارى مبرا بود. چنانکه بنابر حکم ماده لوث کذب و

تن غالم و کنيز هزاره در شهرکابل از ٧٠٠قانون،درحدود  نيا

منازل اربابان خود برآمدند. مراسم مذهبى و تکيه گاه هاى پيروان 

شد. در مجالس مشوره واليات قندهار و  زادمذهب اماميه عمالً آ

ابل ، يک يک نفر نمايندگان غزنى و جالل آباد و انجمن معارف ک

انتخابى هندوهاى افغانستان شامل و در امور اداره سهيم گرديدند و 

قيد رنگ زرد از دستار ومعجر هندوها با باقيات پول جزيه مرفوع 

)ليسه هاى حبيبه و  امىگرديد. و اوالد هندو در مدارس ملکى و نظ

از نظر  حربيه ( و افسرى اردو قبول شد و ديگر تبعيض و تفريق

نژاد و زبان و مذهب و قبيله وجود نداشت ، معاش مستمرى و نسبى 

عشيره محمد زائى و خوانين و امتيازات روحانيون لغو گرديد و ملت 

 ( ٧٩٣ خ،صيرتاري.) غبار ، افغانستان درمسدر حقوق با هم مساوى شد
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غبار که خود شاهد عينى ريفورمهاى امانى بود و آن دوره را نقادانه 

 زيرعنوان ريفورم امورمالی واقتصادی رسى و ارزيابى کردهبر

در مرحله نخستين اصالحات خود موفقانه هللا مينويسد که : شاه امان 

پيش رفت. زيرا در برابر اکثريت ملت )دهقان، و مالدار و پيشه ور( 

تحميالت ثقيل گذشته راسبک ساخت. ماليات جنسى، حواله غله 

در رباطهاى کثير کشور، اجاره  خريدارى، آذوقه رسانى اجبارى

دارى جمع آورى ماليات دولتى ، واسطه بودن ارباب و ملک در بين 

گيرنده و ماليه دهنده ، تشکيل قريه دارى ، اخذ ماليات مواشى شمار 

نشده، کار اجبارى و بيگار، تکسهاى متعدد بازار از پيشه وران و 

تعيين شد، و تمام  امثال آن ، همه را لغو نمود. ماليات اراضى نقدى

افراد ماليه دهنده مستقيماً و بدون مالحظه خان و ملک با دفاتر مالى 

دولت مربوط گرديد. دولت تمام مايحتاج خود را به پول نقد و خوش 

برضامى خريد. حيوانات و مواشى مالداران هرساله شمار شده و از 

بنام روى موجوديت آن ماليه گرفته مى شدو براى اين کار قانونى 

 وضع گرديد. « محصول مواشى»

داير « اصول دفتردارى»براى تنظيم ادارات ماليه، در کابل مکتب 

گرديد و فارغان آن به ماموريت هاى ماليه کشور گماشته ميشدند. 

واين سيستم امور حسابى کهنه دولت را به سيستم عصرى و 

تحصيل ماليات در  در آورد. براى مامورين زراعت و« شهرى»

وضع و منتشر شد. براى تهيه حکام مطلع ،  قانون هاي ١٩٢٣

مکتب حکام در مرکز تاسيس و فارغان آن به حکومات محلى 

اداره را تنظيم « وظايف حکام ومامورين»منصوب ميشدند. و قانون 

« قانون تشويق صنايع »(.در حالى که يک سال پيش ١٩٢٢نمود)

ايع را تشويق ميکرد. پاس شده بود و از راه ريفورم ماليات، رشد صن

وضع گرديد. قانون « قانون تقاوى»همچنين براى تقويه توليد 
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، گرچه به نفع دهقان تمام نشد ١٩٢٣در « فروش امالک دولتى »

مگرباعث تحکيم ملکيت خصوصى گرديد، در حالى که امالک 

موقوفه قبالً از بين رفته بود. تجارت نيز ساحه وسيع ترى يافت، 

خلى لغو شد و در نتيجه اين ريفورمها انکشاف گمرکات متعدد دا

سرمايه دارى تسريع گرديده محاکم شرعى معامالت تجارتى به 

وجود آمدو شرکتهاى تجارتى: تنويرات، موتر، ادويه ، رفقاى افغان 

تجارت خانه شوروى در  د افغان ، قمر ، ضياء و جرمنى، ، اتحا

جارتى امضاءشد. کابل تاسيس گرديد. با دولت انگليس قرارداد ت

ها و وکالى تجار( هم در ايندگان تجارتى افغانستان )قونسلنم

. ندهمسايگى هاى افغانستان به تسهيل امور تجارتى موظف گرديد

دولت موسسات تجارتى ملى بنام : شرکت امانيه و شرکت ثمر 

ساخت . چون در افغانستان سرمايه اروپا نفوذ نکرده بود و برعکس 

کشاف بيشتر نذ شده ميرفت ، اين نفوذ ثانوى مانع اتجارت اروپا ناف

صنايع داخلى مى گرديد.زيرا مملکت فاقد فابريکه هاى عمده و خط 

آهن و کتله هاى کارگرى بود، لهذا دولت امانى در صدد توريد 

 فابريکه ها و تمديد خط آهن در افغانستان برآمد. 

براى تهيه  که دولت( شاه توضيح نمود ١٩٢۸) ١٣٠٧در لويه جرگه 

ميم طيارات داخل اقدام است و بعالوه فابريکه يک فابريکه تر

موجوده يک فابريکه ديگرى براى ساختن باروت سفيد داير ميکند. 

)اولين باروت سازدر افغانستان رضابيک ترکى درطى جنگ جهانى 

و شاه در تشيع جنازه اش فوت کرددر کابل  ١٩٢١اول بود که در 

دو شرکت جرمنى و فرانسوى قراردادى بست  شرکت نمود( دولت با

انستان به شمال آن غکه طبق آن در ده سال خط آهن از جنوب اف

تمديد ميگرديد، و چهار نفر فرانسوى براى سروى اين کار بکابل 

  (٧٩١)غبار،صآمدند و بقندهار نيز سفرکردند.
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داکترسيدعبدهللا کاظم،درسلسله مقاالت لويه جرگه ها در افغانستان 

شاه امان هللا غازی در روز اول لويه جرگه » )بخش پنجم( مينويسد:

پس از مراسم افتتاحيه ضمن سخنرانی مبسوط خود در ش[ ١٣٠٧]

بارۀ ايجاد تحوالت جهت ترقی و تعالی کشور از لزوم تبديل شورای 

منتظر بودم، همينکه »دولت به شورای ملی سخن گفت و فرمود: 

د و وکالی ملت بتوانند شورای مملکت قابليت مملکت قدری پيش برو

را اداره کنند، اين حق را باوشان بدهم. اينست که امروزاين قابليت 

 «. را در وکالء مالحظه کرده و اين حق را بملت ميدهم

هممين يک سخنان شاه ميرساندکه شاه منتظر قابليت دولت برای 

رد، اما تاسيس شورای ملی بوده، تاقدرت را از سلطنت به ملت واگذا

متاسفانه که روحانيت متنفذ در هرقدمی که شاه در راه بهبود کشور 

دولت بجلوگام ميکذاشت سنگ اندازی ميکردند ونميگذاشتند تا 

که لودويک ادامک آنرا شرح  ١٩٢۸گزارش لويه جرگه  .بردارد

داده است يکی از ديموکراتيک ترين لويه جرگه هايست که درتاريخ 

 ثبت شده است.کشور تا کنون تدويرو

تمديد لين تلگراف و تلفون بين مرکز و واليات »غباردرادامه ميگويد:

کشور زير دست گرفته شد. ستيشن هاى برق در پغمان و جالل آباد 

و قندهار بکار گرفته شد، و به فابريکه هاى چرمگرى و باروت 

سازى و سمنت و گوگرد و برق وسعت داده شد. کارخانه هاى ترميم 

رزه سازى، صابون و عطريات، نختابى و پارچه بافى، موتر و پ

نجارى و يخ سازى ، پنبه وروغن کشى در قندهار و مزارشريف و 

هرات تاسيس، و احضار فابريکه هاى ذيل درنظر گرفته شده بود: 

قندسازى، نساجى نخى و جيم ، دکمه سازى، حفظ ميوه، مسکه و 

ئى بين کابل و مزار پنير سازى، آبکشى و تيل خاک کشى، پوسته هوا

و شوروى و ايران و ترکيه مدنظر گرفته شد. بند آب غازى و بند 

سراج غزنى تکميل گرديد. و بستن بند آب چمکنى و تکميل نهر 
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رزاق روى دست گرفته شد. دولت در معامالت تجارتى حق کامله 

الوداد از دولت جرمنى و حق ترانزيت آزاد از حکومت پولند حاصل 

ى عقد قرار دادهاى تجارتى با مسکو و برلين داخل کرد. و برا

مذاکره شد. براى انعقاد قراردادهاى ديگرـ راجع به معادن الجورد 

بدخشان ، نفت هرات و تاسيس يک فابريکه ذوب آهن و انکشاف 

معادن آهن، زغال سنگ ، گوگرد، سرب، سنگ ريشه ، ابرک 

روى دست  تباشير، مرمر، گل سفيد و رنگهاى مختلف پروگرامى

گرفت و براى تنظيم و اداره جنگالت پکتيا و اسمار و غيره ، تزئيد 

ترقى پيله ورى پالنى طرح کرد. نسل اسپ ، تعميم نسل قره قل و 

کابل نمايشگاه صنايع ملى دايرگرديد ولباس از پارچه وطنى براى در

   (  791ص ،1جغبار ،  )مامورين دولت اجبارى گرديد.

ابلى در اين وقت ارزش پول افغانى صد روپيه که :غبارمی افزايدک   

رخ مواد خوراکه از اين اما ن بود و کلدار هندى 6٠برابر بود با 

آرد: دونيم چارک کابل يک روپيه )در تاشقرغان هشت قرار بود:

چارک کابل به يک روپيه بود(، گوشت: سه پاو کابل به يک روپيه ) 

  .ک روپيه(در تاشقرغان يک و نيم چارک کابل به ي

روغن : يک پاو به يک روپيه ) در تاشقرغان يک ونيم پاو به يک 

روپيه ( برنج باريک : در کابل يک چارک و سه پاو به يک روپيه ) 

در تاشقرغان تقريباً دوچارک به يک روپيه( دنبه : در کابل دونيم پاو 

 (792غبار ، ص). يه ، تربوز يک يک سير به يک قرانبه يک روپ

 

امان هللا خان نوشته  ۀدربار،یکائیامر سندهیپوالدا نو یب ونیل 

هللا خان از جنگ سوم افغان و  امان روزمندانهيآمدن پ رونيب:»کنديم

که منجر به استقالل افغانستان شد او را به چهره مجاهد نه  سيانگل

 انيافغانستان؛ بل به عنوان الگو م ونيطبقه روحان نيتنها ب

 سيانگل هيعل یاسالم یکشورها هيدر بقکه  يیها ستيوناليناس
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 نيا یمسلمانان خارج از افغانستان حت انيمبدل ساخت. م دنديجنگ یم

خالفت  نيجانش تواند یهللا خان م امان را به وجود آورد که  یدواريام

 از دست رفته شود. یعثمان

قدرت بزرگ  کيکه استقالل خود را از  یبه عنوان کس او

تمام سران مهم  بايگرم تقر يیرايبود مورد پذ ست آورده بد یاستعمار

قرار گرفت. بعد از سفر اروپا و مالقات با کمال  يیدول اروپا

 توان یهللا خان متقاعد شد که م امان ران،ياتاترک و رضا شاه، شاه ا

 تجدد کامال عقب مانده بود با سرعت  وانافغانستان را که از کار

 توسعه قرار داد. ريدر مس شتريب

گفت که  ديآدم ترسو بود، با ريام کنند یکه گمان م يیها آن خالفبر

در جرگه و نشست  یبود. او حت یهللا خان آدم شجاع و نترس امان

او مخالف بودند  یها استيبا س  او شورش کرده و هيکه عل يیها آن

که  یدر حال پرداخت، یم یسخنران راديو به ا شد یحاضر م باکانه یب

 را هدف قرار بدهند. ريآنها ام که رفت یآن م ميب

 یتجددخواه نوبدون شک آغازگر فصل  توان یخان را م هللا امان»

 یرا که او برداشت، در صورت یها افغانستان دانست. گام خیدر تار

افغانستان را  یو اجتماع یاسیس یساختارها شد، یم یکه عمل

تخار و با اف یها دگرگون ساخته، افغانستان را امروز در زمره ملت

پوالدا،فصل ناتمام،ترجمه:  یب وني) ل .«داد یمتمدن منطقه قرار م

 ( ١٣٩۸اسد  ت،ياتل، راه مدن الرحمن بيمج

وآزاد را درکنار هند  یافغانستان مترق کياما استعمارکه  تحمل       

 ١٩٢۸ یدر سال ها خودوابسته ب ونيروحان ۀليمستعمره نداشت، بوس

در آغاز سال  را یامان ميورژ کرد یرا سازمانده یشورش ها

 با سقوط مواجه کرد.١٩٢٩

اه امان هللا یک شاگرد تاریخ باید چقدر غبی ونفهم باشد که نداند ش

 نکرد؟ افغانستان تقدیمت لمچه چیزهای نبودکه به 
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 پکتیا:"لیخ یجرگه "علبدعهدی سهساالرنادرخان با پیمان 
 

ساالرنادرحان،درحق يکی ازکارهای ناجوان مردانه ونابخشودنی سپه

شاه امان هللا اين بودکه برخالف تعهدنامه جرگۀ عليخيل پکتيا که 

جنگ با سقويان برای اعادۀ سلطنت به شاه امان هللا کابل بود، مگر 

بعد از فتح کابل نادرخان به اين تعهد پشت پا زد وسلطنت را برای 

 خودغصب کرد.
 

کتاب خاطرات جنرال يارمحمدخان 

ز منابع مهم وزيری، يکی ا

ومعتبرتاريخی در بارۀ جرگۀ مهم 

عليخيل پکتيا وعهد وپيمان لشکرهای 

وزيری ومسعود وجاجی وجدران 

وغيره با سپهساالر نادرخان برای 

 نجات کابل از چنگ سقويان است.

 

جرگه عليخيل پکتيا، درنجات بخشی مردم کابل  وسرنوشت آینده 

ت راولپندی برای حصول که مذاکرا شتافغانستان همان قدراهميت دا

 استقالل افغانستان اهميت داشت.

 

رادر مقالتی جرگه تعهدنامه نتيجه جرگۀ عليخيل وداکترکاظم جريان 

 ليجرن ادتيتحت ق سوديو م ريوز یقوم لشکر»چنين تشريح ميکند:

اواخر )ق ١٣٤۸یالثان عيرب ستميعصر روز ب یحوال ارمحمدخاني

 یمواصلت کردند و فردا یجاج ليخ ی(به عل١٣٠۸ماه سنبله 

قلعه )یس جرگه در چونالاج نيصبح اول بجه١٠آنروزبساعت 

که  ديگرد دائر رمحمدنادرخاناالاقامتگاه سپهس ليخ یعل (یعسکر
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درآن اشتراک داشتند: محمدنادرخان، شاه محمودخان،  لياشخاص ذ

خان  یمحمدخان، زلم ضيخان و پسرش ف نواب ینوازخان، حاجهللا 

خان  یعبدالغن ان جدران، سنگ خان منگل،منگل، زمرک خ

 یجان برادرغاز نيسردارمحمدام ،یزينورمحمدخان گرد ،یزيگرد

صاحب جان  ،یت جنوبالجنک سيرئ محمدخان ريخان، فقهللا امان 

 ،یتن خان رجانيش ،یخان جاج پتيو ل دخانيخان سربلند، س

 ادتيرقيز سوديو م ريوهمه بزرگان وز خانيشاد ،یسدوخان تن

 .یريوز یانيمر ارمحمدخاني لينجر

خود گفت :  هيانيرمحمدنادرخان در باالجرگه سپهس درشروع

قات مرا الم نهيکه زم آورم یبجا م اريرا بس ی! شکران الهزانيعز»

کرد و هم از ذات احد مشکورم بزرگان قوم  ايبا شما مردان مه

ن که رستاياز وز یانيخان مر ارمحمديش و کوشش الت به شجاع شما

عزت برادران و  کردن بجا یاست ، برا زهاياثر انگر ريآنجا ز

. ديا دهيخود را رسان ليخ یخواهران افغان خود و نجات وطن تا عل

و برادرانم شاه محمود  ميرفقا گريازد یندگيخود و به نما ازجانب من

 .ميگويم ديخوش آمد بار آمدن شما را هزار هزار یو شاه ول

 نجات یبرا ارمحمدخانيما به همت ش کهيوقت !رتیباغ رانیعز

کابل  یرا ترک و بسو خود یخانه ها یافغانستان و ختم فتنه جار

 زميو همان بود که عز ديرس ميخبر لشکر شما برا د،يحرکت کرد

نواز خان را با هللا صاحب  ینواب خان و جناب مولو صاحب یحاج

را...  هللا بيدوستان حب خوست شما در کهيخود فرستادم و وقت غاميپ

در جنگ  کهبود. آنعده از لشکر شما ديروزع ميبرا د،يشکست داد

 یدرکنار اصحاب نب شانرايپاک اهللا شدند،  ديشه خوست

در  دانيشه نيا یو باور دارم که نامها نييقيحشربگرداند. (ص)ميکر

نوشته  یئالشما شجاعان به خط ط کيافغانستان و نام هر خيتار

 .شوديم
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بگذارم.  انيبا شما د رم زيدرد دل خود را ن دي! اجازه دهزانيعز

 ميهدف مقدس مق یبرا یجنوب یکه در کوه ها شوديپوره شش ماه م

 نيش کردم که در بالهرچند ت ینالمدت طو نيو مسافر هستم. درا

. آنها برمن انتقاد امديبدست ن جهيشوم، از آن هم نت ستاديا ايپکت ولس

. حضرت کنمينم نالاع کنند که چرا سلطنت را بنام خود یم

. کنديم کيرا تحر یجنوب ليدرمقابل من، اقوام و قبا خينورالمشا

و  شوديمشکل معلوم م مياتحاد و اتفاق آنها برا وطن نجات یبرا

 بيدوستان حب مردم، ادي. تعداد زکننديم یدست ها باز اريبس نجايدرا

جداکردن موجب هللا امان  حضرتيکردن نام اعل ادي نجايشده اند، اهللا 

سارق و  کيافغانستان را  نهيريتاج و تخت د گردد،يم سر از تن

مردانه  نيو الد الملت رهزن غصب کرده است، خانواده من و سراج

 .  باشنديم ريو زنانه بدست او اس

نا  اريبس الخان هم مجبور شد وطن را بگذارد، من هم حاهللا  امان

که شما  الکرده است. حاغلبه  برمن یديهستم و نا ام شانيو پر ديام

 من ديام د،يکمر بسته ا یافغان رتيبجا کردن ننگ و غ یبرا زانيعز

و شما شجاعان  ميشويم ابيکام هللاست که باهم ان شاء یقو

 هيانيب انيپا «)داد. ديخواه نجات یروز رهيت نيافغانستان را از ا

جرنيل  کتاب خاطرات ٢٥٥-٢٥٣صفحه -محمدنادرخان 

 يری(يارمحمدخان وز

که ازگفتار محمدنادر خان درآن روز  سدينو یخان م ارمحمدي ليجرن

 ینتوانسته درظرف شش ماه حت که دشيدرک و احساس م یدينا ام

 یزيگرد چهارصد نفر را بدور خود بکشاند، نه جدران، نه منگل، نه

دادند و هرجا که رفت، درآنجا با گلوله  یبه او جا هايها و نه لوگر

 و شد .تفنگ روبر یها
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و  ليو وکالت اقوام و قبا یندگير من به نماالاز گفتار سپهسا پس

 ديفردفرد لشکر را به ام اراده عزم و یو تن سوديو م ريبزرگان وز

 کردم: انيب نينجات افغانستان به محمدنادر چن

افغان برما از نفس ها و  یر صاحب! عزت وآبروالسپهسا جناب

حفظ  یما برا یو زندگ مرگ ارزش دارد. شتريما کرده ب یمالها

سبب است که فردفرد لشکر با عزم محکم  نيو به هم یناموس افغان

. در ميکمر بسته ا یآبرو و عزت افغان ینگهدار یبرا یقو اراده و

عزم و  نيزهمين د،يبود یجنوب ل که شما قوماندان محاذالجنگ استق

 بزرگان اشخاص و نيهم هٔ ليکه بوس دياراده ما بود و شما شاهد هست

ها را  یفرنگ یو مرکز نظام یپنجاه و پنج چون نجايدرا حاضر

رزمندگان و شجاعان در  ني! امروز که ارصاحبالسپهسا . ميگرفت

به اعتبار فرمان  خاص پزند ، آنها ینان خود را م ليخ یعل یپهنا

حمل  ١٢ خيخان جمع شده اند که بتارهللا امان  یغاز حضرتياعل

به  [اريما یوردک]حد خان الصاحب عبدا ريوز یجو شاه در١٣٠۸

که اکثر  رتيبا غ بزرگان و رستانيمن سپرده بود . مردم شجاع وز

ادا کردند خود را در ماه ثور بهيمجمع حاضر هستند، وج نيشان در ا

افسوس که  ی. ولدنديخان تا اورگون رسهللا از امان  تيحما و به

اد محدود تعد کيبر دربرا یعزن خان درهللا امان  یغاز حضرتياعل

 ها مقاومت نکردند. ما دوباره بدون جنگ و منازعه به یکوچ

 یبر قلعه جنگ تکهي. بار دوم در ماه جوزا وقميبرگشت رستانيوز

قلعه و شهر اورگون را ی که درهمان وقت ، مياورگون حمله کرد

ً  مگرفتهللا  بيحب یو نظام یملکافراد ازدست  به مشوره من شخصا

صاحب نواب  یمحمد پسر حاج ضيبزرگان بدست ف گريد و لشکر

 نامه به شما ارسال داشتم. کيخان کاکا 

من  ادتينفرلشکرشجاع تحت ق ٤٥٠٠ نيرصاحب! ااالسپهس جناب

خود تاج وتخت  یسرها کردن عزم و اراده کرده اند که با قربان
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آرمان  نيبه هم لين یبازستانند وبراهللا  بيافغان را از حب

اورگون و خوست از  یرا در جنگها شيخو یرتيغ ارجوانانيبس

نجات ند اده  را و وطن ميا دهيبه کابل نرس کهي. تا زمانميدست داد

 یرتيغ یشرم و ب کي رستانيبرگشت فرد فرد ما به وز م،يا

کتاب  ٢٥٧-٢٥6صفحه  - ارمحمدخاني ليجرن هيانيختم ب «)است.

 (خاطرات

از  گريمن چند نفرد: بعد ازسدينو یبه ادامه م یريوز ليجرن 

خان  ارمحمديکه آنچه  گفتند راالکردند و به سپهس یبزرگان سخنران

است که بزرگان ما باهم بسته اند.  یمانيکرده، عهد و پ انيب یانيمر

که تاج و تخت را  ميخود رخصت گرفته ا یازخانه ها کيهر ما

هللا  بيکابل در مقابل حب اطراف  یدر جنگها ايو  رميازغاصب بگ

 خواهد بود که با لشکر ما  لهيقوم و قب یبرا یکينام ن نيوا ميريمب

"محل یر بزرگان به "گل غونداال. پس از جرگه با سپهسديکن یدوست

شد که فردا بازهم  صلهيف مجلس انياقامت لشکر برگشتند و در پا

 اني. در پاميسنج یمنقشه  کينجات وطن  یو برا ميکنيجرگه م

ر االما و سپهسنام شان ذکرشد  الً که قب یجرگه با اشتراک اشخاص

 :ميبست مانيتعهد و پ ليمحمدنادرخان با مواد ذ

رزمندگان خود را تا نجات وطن  یو بزرگان قوم لیهمه قبا - 1

 کنند. قیو تشو بیترغ

جدا از لشکر  یزیو گرد یجدران، منگل، جاج یها یلشکر - 2

 .باشندیم یو تن وړو سود،یم ر،یوز

و  بیبه اساس تصوهللا  بینگ با طرفداران حبتمام امورج - 3

 .ردیگیبزرگان صورت م هٔ صلیف

جابجا  لیخ یر صاحب در علتا وقت گرفتن کابل سپهساال - 4

 یبا لشکر همراه رسپهساال خان به وکالت یشاه ول لیو کرن باشدیم

 .کندیم
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 یخان براهللا امان  یغاز حضرتیبعد از نجات وطن اعل - 5

خانواده او  نیاز منسوب یکی به ایو  شودیته مسلطنت کردن خواس

 .شودیسلطنت سپرده م

ر صاحب خان، سپهساالهللا امان  یغاز حضرتیتا آمدن اعل - 6

 .باشدیسلطنت م لیوک

 دهیبه نظر احترام و عزت د یحقان یو علما خیمشا قیطر - 7

 .شودیم

 کهیمثل رد،یصورت گ قیعسکر به همان طر هیو ترب میتعل - 8

 هیو ترب میتعل خود خانواده یاعضا هیترب یه مملکت براپادشا

 .دهدیم

 گرفته شود. یحکومت از چپاول و رشوت ستان نیدست مامور - 9

گذرند،  یخود م ینجات وطن از جانها و مالها یبرا کهیکسان- 10

 ثبت شود. خیو در تار دینما ادداشتینام آنها را دیحکومت با

 نیو معلول دانیوارثان شه یبعد ازحصول نجات وطن برا - 11

 لشکر معاشات و مکافات مقرر شود.

تباه شده اند و هم  یداخل یچون عساکرافغانستان درجنگها – 12

کرده  یوغدار انتیحکومت خ و تعداد صاحب منصبان به خاک کی

 مقام داده شود. یدرعسکر یاند، پس به بزرگان وافراد لشکرناج

تا نجات  1308ازماه ثور  سودیو م ریلشکر و بزرگان وز - 13

مصرف کرده اند. بعد  یافغان وطن واعاده تاج و تخت به کرورها

ازنجات وطن مصارف آنها محاسبه وازخزانه حکومت به بزرگان 

 شود. پرداخته لشکر

مورد عفو و هللا  بیتمام طرفداران حب بیترت نیبه هم - 14

 ن شوند.اعال شیبخشا

نگهداشته شوند و بعد  دیجنگ تا نجات وطن درق یاسرا - 15

 مانیپ انیپا)شوند.  رخصت ازحصول نجات آنها به عزت و احترام
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]نیز کتاب منار (کتاب خاطرات 261 - 259صفحه ل،یخ یعل

 [2017نجات،ازمن، چاپ کابل، 

 :تبصره

تصریح میکند که هدف این لشکر کشی بغرض نجات  ۶و ۵و ۴ مواد

سلطنت مجدد شاه امان  افغانستان از چنګ رژیم سقوی، برای اعاده

هللا غازی بوده است وتا زمان برګشت شاه غازی به وطن ، 

 مور مملکت را برعهده خواهند داشتوکالت اه هساالرنادرخان، بپس

بستگان ، یکی از دودرصورتی که شاه از قبول سلطنت اباورزن

 زیده خواهد شد.گخانواده سلطنتی )سراج( به پادشاهی بر

،به ستبسیار با اهمیت ا دهم مادهن فیصله نامه، درمیان بقیه مواد ای

این معنی که در ماده دهم تصریح شده است تا از آنانی که در راه 

دولت  د،خود را فدا میکننحیات وزندگی  هاسقوی بالینجات کشور از 

خاطره ایشان باید نام های آنها را یاد داشت وثبت تاریخ نماید تا 

به همین  .دکننایشان قدردانی  اری فداکازفراموش نگردد وآیندگان 

 مينار یادګار نجاتخاطر بود که نادرخان به یاد  این جانبازان شجاع 

جای که لشکرهای نجات از آن راه به کابل  ،را در دروازه الهوری

 پکتیا نامهای برخی از بزرګان قومی اعمار نمود ووارد شده بودند، 

 را در آن منار ثبت نمود.

به آنهایی که ز حایز اهمیت زیاداست،زیرا در این ماده نیماده یازدهم،

تا به مکلف است دولت اطمینان میداد که ند ومعلول ویا شهید میش

در نظر گرفته حقوق ومعاش مناسب  ،ومعلولین ءوارثان شهدا

نجات  ه که کمر ب یتادیه نماید. این امر برای جنګجویانوعندالموقع 

امر پیروزی  بردشمن مشوق وسایق کشور بسته بودند در کابل وتمام 

 .بشمار میرود خوبی
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پرداخت مصارف لشکرکشی مردم وزیرستان را که  ماده سيزدهم ،

سال از جیب خود متقبل شده بودند،  تا میزان همان 13۰۸وراز ماه ث

 بردوش دولت میگذاشت تا پس از محاسبه به آنها پرداخته شود.

وابسته  به  ز پیش  افرادوپیش ا بیانگر عفو عمومی ماده چهاردهم

رژیم سقوی است تا به دشمن بفهاند که اگر شمشیربرزمین گذارند، 

واز جنگ ومقابله درگذرند، مورد عفو قرارمیگرند.واین یکی از 

 بهترین مواد این فیصله نامه شمرده میشود.

 

و  بي: بعد ازتصوديافزا یم یريوز ليجرن»داکتر کاظم مینویسدکه 

بود و از  ناآرامو شانيپر اريرمحمدنادرخان بسالاجرگه سپهس صلهيف

 بيتعهد گرفت تا اشغال کابل و محوقدرت حب گريد بزرگان ما بار

 رتيبجا کردن ننگ وغ ی. ما که براميباش همدرکنار ديهمه باهللا 

که  ميکرد مانيبا محمدنادرخان عهد و پ م،يکمر بسته بود یافغان

و  ميکن یود را قربان مخ یو جانها ميجنگ یدرراه نجات وطن م

که بنام "کوه سفر "  یجاج ليخ یعل یها که در دامنه کوه الحا نيهم

تمام  که ميامضاء کرد ديبزرگان ما با نادرخان در قرآن مج شوديم ادي

هللا  بيوبا حب ميريگيجرگه را به ذمه م یها صلهيمواد مصوبه وف

 «.ميکن یمصالحه نم چگاهيه

 م،يلشکر ما اطراق کرده بودند، برگشت کهي" جائیبه "گل غند یوقت

صادق  انيکه از حام یجنوب تالجنگ سيخان رئ رمحمديفق

خان  ارمحمدي»گفت:  ميخان بود، براهللا امان  یغاز حضرتياعل

 نکهيدر دل ما است. ا حضرتيمن و شما وبا اعل یدوست!یانيمر

از  تيو حما افغانستان نجات یرا برا سوديو م ريلشکر وز

کار بزرگ و  نيمتوجه باش که درا ،یديکش دانيبه م تحضرياعل

 مانيو به عهد و پ یرا نخور یاسيس یها یباز بيفر خدمت مهم 

 (کتاب خاطرات ٢6٤– ٢6٣صفحه  «).یمحمدنادرخان باور نکن
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را  مانير پالسپهسا یدر گل غوند [ زانيم٢] یالثان عيرب ٢٤ خيبتار

ر لشکر و بزرگان به که بقلم سرخ درآن امضاء کرده بود، درحضو

آدم  ارمحمدخانی زمیعز»ه کرده بود که: والآن ع ليو در ذ داد من

و  نیاو به د یخدمت هاهللا شاء درست نموده ان یو خدمت ها قیال

کتاب ٢66صفحه ) «. امضاء: محمدنادرشودینم عیضا ایدن

سردار  مختصر به سقوط و عروج خانواده ینگاه،کاظم  هللادعبدیس داکتر)رک: (خاطرات

 [ پورتال افغان جرمن آنالین(بخش شصت و سوم]خان ییحی

 نتیجه:

جنرال یارمحمدخان وزیری که خود در جرگه  بنابر کتاب خاطرات 

عليخيل جاجی شرکت داشته ، پس از جرح وبحث های مفصل 

اعضای جرگه  به اتفاق آرا چنين فيصله ميکنند تا برای نجات 

ده سلطنت به شاه امان هللا خان، تا افغانستان از چنگال سقویان واعا

حصول پيروزی  برزمند و از سر وجان ومال خود در این راه دریغ 

نورزند.سپس فيصله جرگه را در پانزده ماده می نویسند ودرپای آن 

سران جرگه اقوام پکتيا ووزیرستان همراه با سپهساالر نادرخان 

را در قرآن نيز امضاء ميکنندوبرای پایبندی طرفين به تعهد خود آن

داخل وشخص جنرال یارمحمدخان وزیری با سپهساالرنادرخان در 

 حاشۀ آن امضاء می نمایند.

،  که با هدف نجات کشور از 1۹2۹بدینسان جرگه عليخيل پکتيا در

سلطۀ سقویان، واعادۀ   سلطنت مجدد به شاه امان هللا غازی تدویر 

از سه هفته بچۀ یافته بود بطورجدی تصميم گرفت و درظرف کمتر 

سقو را از ارگ فراری نمود و امور سلطنت در کف نادرخان 

قرارگرفت. ازاین لحاظ ، اطالع بر یکایک مواد فيصله این جرگه  

سرنوشت ساز، برای من همانقدر مهم  وبا ارزش است که مذکرات 

. ولی  با بودبرای استقالل کشور با اهميت  1۹1۹ندی درپصلح راول

فتح کابل وتخليه  ارگ سلطنت از وجود سقویان، دریغ که پس از 
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 1۹2۹نادرخان با زیرکی وزرنگی خاصی سلطنت را درپانزده اکتوبر

 غصب نمود،وخود را پادشاه ساخت. (1۳0۸ميزان 2۳)

 

 ؟شاه چه چیزها را از مردم گرفتنادر

سقوگرفت  ۀاز بچ ،قدرت راپس از آنکه بنام شاه امان هللا نادرخان

 خواهی را در مردم خفه کرد آزادیروح اعالم نمود، خود را پادشاهو

ابراز عالقه مينمود بنام  شاه امان هللابه که  یهرکسمثل دورۀ سقوی و

نادرشاه   یغبار از انتقام کشد.مينمو ستيسربه ن"امانيست"دستگير و

 ینادرشاه برا» : نگارديم نيازشاه امان هللا وهواداران او چن

ز درداخل افغانستان ،کلمه سرکوب قشر وطن پرست ومبار

مصطلح ومستعمل « ودولت وملت نيد نيخا ثيبح» را«ستیامان»

 ليدار تحو هينام در زندان وپا نيساخت. وهرکرا خواست به ا

را  یداد.نادرشاه درخصومت با شاه امان هللا خان، تعصب وتنگنظر

داراالمان  ۀومعمور هيوامان یامان یها سهيل یرساند که اسما يیتاجا

 ینمود.وحت لينجات واستقالل ودارالفنون تبد یا به نامهار

 ريام رنايربنا انصرلنا ام ايترانه امان هللا خان)الهنا  یکاردهاير

او از تمام کشور  یها هللا خان ....( را با عکس رامانياالفغان ام

المال امان هللا خان را  نيع هٔ .نادرشاه   که کلمديجمع ونابود گردان

 ینهايالمال ، تمام زم نيع نيشمرده بود، ازهم یمل تانيخ هٔ بمثاب

کابل را به برادرخود شاه  دانيس یواقع تنگ ايملکه ثر یزراعت

 یدولت یباغها و عمارات و اراض کهداد،چنان هيرحربيمحمودخان وز

و اشخاص را در کابل و پغمان و جالل آباد به افراد خاندان خود داده 

در خارج  یدالر و افغان ونيليصدها م کيها هر نيبود و ا

 نيا زيرا ن یباغ ارگ سلطنت ی" دارند؛ حتیالمال شخص نيکشور"ع

... باغ ندو ترکه کرد ميخود تقس نيالمال" ب ني"دشمن ع ۀخانواد

سبب بودکه  نيشد.ازا دهيکابل هم به محمدهاشم خان بخش یشهرآرا
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 را خاندان حکمران حق ندارند که شاه امان هللا نيگفتند،ايمردم م

،صفحه ٢غبار .ج.«) رکنديتکف یالمال شخص نيبواسطه داشتن ع

١٠٣ ) 

محمد نادرشاه و برادرش محمدهاشم خان » بقول داکترکاظم:

ساختن صدها هوادارشاه  یصدراعظم شروع به بازداشت وزندان

مختلف به قتل  یاز آنها را به بهانه ها یتعداد زيکردند و نامان هللا 

 تيسال توانستند تا از فعال نيچند یبرا نکاريا و با ادامه دنديرسان

و چنان ترس و رعب را در دل مردم  ندينما یريها" جلوگ ستي"امان

از امان هللا خان را به زبان  یجرأت نداشت نام چکسيجادادند که ه

مانده بود،  ادگاراوبجاياز  ینشانه ا ايبه نام و  یبراند. هرجا و محل

را  هيو امان یداراالمان ومکاتب امانبردند؛ قصر  نيهمه را از ب

نام دادند؛ نه تنها نام او را ازصفحات کتاب ها زدودند، بلکه  رييتغ

بردند؛ در هجو و  نيو از ب یرا جمع آور یخيکتب و آثار مهم تار

به  قيحقا فيتحر ینکردند؛ برا غيدر یسخن چيشاه سابق ازه یبدنام

 یکيپرداختند، چنانچه  یدستور ینفع خود به نشر کتب و نوشته ها

 دبو یکشک ني"نادرافغان" ظاهراً به قلم برهان الد خياز آنها کتاب تار

 زانيشخص محمدنادرشاه نوشته شد و درماه م رنظرياما در واقع ز

 سيان نيالد یکتاب "بحران و نجات" مح زيو ن ديبه چاپ رس ١٣١٠

 رامونيداکتر کاظم،شرح مختصر پ«) . نمودند یرا بزعم خود دستکار

قسمت اول(افغان جرمن «)امان هللا حضرتيکشف الحال نادر بقلم اعل»مقاله 

 (٢٠٢١اکتوبر ١١ ن،يآنال

نادرشاه مکاتب دخترانه را بست، انجمن نسوان را »: ديگويغبار م

 یارشاد النسوان را متوقف و شاگردان صنوف باال دهيجر ل،يتعط

در  هييابتدا را متفرق ساخت. کل مکاتب رهيو غ هيبيمکاتب حب

عدد تجاوز  ٢٧از  یشمول کابل در دوره و  سراسر افغانستان به

 ضيکه ف یالحدر د،يرسيتن م ٤٥٩١.تعداد کل شاگردان به کرد ینم
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 رينادرشاه اعتراف نمودکه درسال اخ رمعارفيوز ايمحمدزکر

 ۸٣به  یرسمتعداد شاگردان ذکور واناث مدارس  هيسلطنت امان

 ديامر افتتاح هفت با ١٩٣٢ه صرف درسال .نادرشاديرسيهزارتن م

اصالح آنرا مثل  دهيصادرکرد، جر اتيرا در وال هيمکتب ابتدائ

جز موارد  هيقرارداد. مکاتب ثانو یبمب موردمداح کي فجاران

 (۸٤-۸٣ص٢)غبار، جلد «معدود وجود نداشت.

محمدنادرشاه از » :مينويسدداکتر زمانی در يکی از مقاالت خود 

اول ديوانه وار از يکطرف به سرکوب خونين جوانان  همان روزهای

مترقی وآزادگان ضداستعمار مشغول گرديد، واز طرف ديگرستيز 

ومبارزه عليه نام ونشان غازی امان هللا خان ودوستداران وی را در 

 صدردستورکارخويش قرار داد.

،جنرال پينن ١٩٢٩نادرشاه در همان اوايل احراز قدرت درخزان 

رزا محمداکبرخان، امرالدين خان، عبداللطيف خان بيگ خان،مي

کوهاتی،محمدنعيم خان کوهاتی، عيسی خان قلعه سفيدی، تازه گل 

خان لوگری، سلطان محمدخان مرادخانی، محمدحکيم خان چهاردهی 

وال،احمدشاه خان کندک مشر، دوست محمدخان غندمشر پغمانی 

بات جرم وسيدمحمدخان کندک مشرقندهاری را بدون تحقيق واث

زمانی، ارشيف مقاالت،مقاله اننقام .«)وگناهی گلوله باران نمود

 گيری نادرخان(

غالم جيالنی خان وعبدالعزيز  دو برادرشغالم نبی خان چرخی و

مهدی خان چنداولی،محمدولی خان دروازی، عبدالرحمن خان  خان،

فکران شاه امان مها تن ديگر از عناصر ضد استعمار وهه لودين ود

 بودند که بدست نادرشاه يکی پی ديگری اعدام گرديدند. هللا

وجايدادشان مصادره گرديد وزن وفرزندان وحتی اقارب شان بزندان 

 افتادند.



 291 مقاله در بارۀ شاه امان هللا واستقالل20

شاه  ۀسراج برادرزاد رهللايسردار کبداکترعبدالرحمن زمانی و بقول

گرفت  ايتاليترور شاه امان هللا را درا باتيترت یامان هللا، نادرشاه بار

خان  یکه غالم نب یخود سيدشريف خان ]کس اوريرا به  فهيوظ نيوا

قصر دلکشا   یها نهيز شيعسکرخود در پ یها زهيرا با سرن یچرخ

 ديرا ترور کند. س هللاشاه امان  هرفت ايتاليکشته بود[،سپرد تا به ا

اجازه مالقات با شاه امان هللا را  یرفت وتقاضا ايتاليبه ا اوري فيشر

از نزدش کشف شد  یباشاه امان هللا تفنگچه ا ردايکرد، اما قبل ازد

ترور  یاعتراف کرد که نادرشاه او را برا ايتاليا سيکه بعد به پول

او  داريواگر موفق به د تکشور فرستاده اس نيشاه امان هللا به ا

 مجبوربود مطابق دستور نادرخان عمل کند. شد،يم

 انياز مدر صدد  زياز مرگ نادرشاه، صدراعظم هاشم خان ن پس

بردن شاه امان هللا درخارج کشوربرآمد. او ابتدا هللا نوازخان خان را 

شاه امان هللا را ترورکند،  خواستيدرآلمان فرستاد و م ريسف ثيبه ح

و از نزد شان سالح  یهمراهان هللا نواز را تالش ايتاليا سيپول یول

هللا  ترورشاه امان یکه برا ديمعلوم گرد قيبعد از تحق وبدست آمد 

خان  یهللا نوازخان، هاشم خان احمدعل بيشده بودند. به تعق فيتوظ

او هم موفق  یسکرتر سفارت روم فرستاد  ول ثيرا بح نيلود

 ی. بارسوم هاشم خان محافظ شخصديشاه را ترور نما دينگرد

درترورشاه ناکام شد.  زين وا یرا به روم فرستاد، ول ميخودعبدالحک

ترور شاه از  زين ١٩٣۴ه امان هللا درسال حج شا ۀضيفر یدرسفرادا

اعزام شده  سردار هاشم خان صدراعظم به مکه  یاجنت ها یسو

 قيموفق به تطب یبود ول دهيمنظورگرد سياجنتان انگل یوهم ازسو

 متوسط زهرمسمو ايتاليدر ا ١٩۴۸تا باالخره شاه را در آن نشدند.

بازنگری دورۀ امانی زمانی،عبدالرحمن، ) .رديبود بم کيساختند که نزد

 (492-486صص ،2013وتوطئه های انگلیس،چاپ 
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محققانه ئی از توطئه های انگليس عليه  نه تنها  کتابداکترزمانی 

مخفی انگليسها با  وابطردر بارۀ رژيم امانی نوشته است، بلکه  

نادرخان وبرادرانش برای سرنگونی شاه امان هللا وغصب قدرت 

 توسط نادرخان بيش از

مقاله مستند از روی ٤٠

ارشيف استخبارات انگليسی 

 ارشيفاست. از نوشته 

 ١٩٣تا  ١٥٢ شان از مقاالت

را   مقالهعنوان  ١٠ ،صرف 

 :اينجا نقل ميکنمدر

"نکات چند پيرامون (١٥٢

"كشف الحال نادر به  هٔ ياعالم

امان هللا خان  حضرتيقلم اعل

 هٔ باطل اتعيشا ديترد هٔ و رسال

 "شاه مخلوع

پيشکش يک قسمت ( ١٥٣ 

 -بزرگ خاک افغانستان توسط سردار محمد نادر خان به انگليس ها

 ،رجوع شود ،استخبارات انگليس هٔ به رويت اسناد آرشيف محرمان

 ی( سوابق، روابط و تعهد سپه ساالر محمد نادر خان به همکار١٥٤

 ،با انگليس ها

 که سردار یراز مهم و بهائ ی( تعجب سفير انگليس ، افشا١٥٥

به اساس (انگليس ها پرداخت  یهمکار هٔ محمد نادر خان در رابط

 ......)اسناد آرشيف محرمانهٔ استخبارات انگليس

کسی از اگرحال با وجود اين همه اسناد استخباراتی انگليس 

مخفی نادرخان وبرادرانش غرض سقوط رژيم امانی انکار ارتباطات 

 گری بوده نميتواند.ميکند، بجز آنکه ايجنت انگليس باشد، کسی دي
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خانواده  دربار»اقای احسان لمر دريک مقالت محققانه خود مينويسد:

 ،نيظفر حس،ینواز ملتانهللا مانند  سيانگل سينادر خان مملو از جواس

 ،نيجمال الد یمولو (،یبنام مستعار شاه ج)وان  یگاد نيقربان حس

 وزارت نيمستشار سفارت لندن، مشاور صدارت، مع)ذوالفقار

کرم شاه  ريبه شمول پ ،ینجف عل یمولو (،جاپان ريو سف خارجه

 بود.  رهيو غ (رنسال) یپل خشت مسجد یمولو

با خط جلی « اهيو ارتجاع س هينهضت امان»آقای لمردر پيشانی مقاله

هللا شاه امان  تیشخص"و  هیامان نهضت»جمله زيبائی نوشته است: 

ر انگشت هم پنهان است که با دو انگشت نه بلکه با هزا یآفتاب

 اهیچه س ،یو چه داخل ین چه خارجوط اندشمن بگذار"شودینم

 دوره یباخته ها یو مستمر ازیتحجر وطن فروش، چه امتم نیتر

شان  شهیاند اهیتا امروز پرده س روزیاز د گریبه دنبال د یکی یامان

آرشیف )«.ندینما نیدوره بکشند و به آن تعرض و توه نیا یرا رو

    سند(مقاالت نوی

 پایان
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 مبیست ویکبیست ومقاله 

 

 شیرعلیخان بارکزائی، نخستین مشروطه خواه نیمروز

 

درتاريخ مبارزات روشنفکران مشروطه خواه افغانستان درنيمه اول 

قرن بيستم، نام شيرعليخان بارکزايی نام آشنا وشناحته شده است.  اما 

وآموزش های ابتدايی او در  انچه نميدانيم اينست که دوران جوانی 

کجا سپری شده و چه زمانی از قريه نوده فراه به چخانسوررفته ودر 

آنجا ساکن شده و چه زمانی  از چخانسور به کابل رفته ودر حلقه  

 مشروطه خواهان شامل شده است؟

کيلومتری  ١۸شيرعليخان بارکزائی اصالً از قريه نوده واقع در 

خاطرات پسر بزرگش باری در اوايل  جنوب شهرفراه بود وبرطبق

عهد امير عبدالرحمن خان  با اقوام خود از فراه درلشکری شرکت 

کرد که برای انتقامگيری از سردار ابراهيم خان چخانسوری]که يک 

تن از بارکزاييان قريه نوده را نزدسگان درنده خود انداخته بود تا 

ز محاصره قلعه تکه وپاره کنندوبخورند[سازمان يافته بود وپس ا

ابراهيم خان  وادامه جنگ های حصاری باالخره  موضوع با بجا 

آوردن شروطی از طرف سردار به صلح انجاميد. ظاهراً مدتی بعد 

ازاين حادثه او به کابل رفته و درعهد امير حبيب هللا خان در گروه 

مشروطه خوهان اول شامل گرديده است،زيرا در منابع تاريخی بنام 

 عليخان بارکزائی چخانسوری شهرت داشته است. مرزاشير
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تعدادی از اعضای مشروطيت اول از سوی ميرزا  ١٩٠٩درسال 

محمدحسين مستوفی الممالک به اتهام  قتل امير حبيب هللا دستگير 

شدند برخی دفعتاْ اعدام وبقيه زندانی گرديدند وشيرعليخان بارکزی  

کابل درغل وزنجير  بروايتی مدت  ده سال را در زندان دهمزنگ

گذشتاند وپس از روی کار آمدن شاه امان هللا همراه باساير زندانيان 

سياسی رها گرديد وبه حيث سرشته دار )مستوفى( در چخانسور 

)نيمروز( مقرر گرديد . وی  روستاى شيرآباد را در منطقه مينو در 

چخانسورآباد کرد و از رودهيلمند جوی بزرگی کشيد وزمينهای 

ً درمنطقه المز روع کهن ريگ را تا داکو  مزروع ساخت.عالوتا

سرگنگ اصل چخانسور نيز زمين  خريده بود وقريه سرکنگ را آباد 

نمود. اوتا اخير عمردرچخانسور  زندگی وخدمت کرد وسرانجام  

خورشيدی  ١٣٢٥درسال 

درشيراباد نزديک پنجده کنگ 

درگذشت و درجوار زيارت 

 اميران صاحب دفن گشت.

وحه سنگ مرمرين مقبره درل

شيرعلی خان باکزائی چنين 

بسم هللا »نوشته شده است:

الرحمن رحیم.قالوانا هلل وانا 

 الیه راجععون.

آرامگاه مرحوم شیرعلیخان 

از سالله آزادگان بارکزهی

سرزمين نيمروز ازجمله 

مشروطه خواهان وهمرزمان 

ود. مدت جوان و روشنفکر محصل استقالل وطن  اميرامان هللا خان ب

چهارده سال را بخاطر ازادی خواهی در زندان امير حبيب هللا خان 
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سپری کرد وبعد از رهائی ازمحبس بعد سفير مسکو تعين شد ولی 

نظر به تقاضای مردم شريف واليت فراه ونيمروز بعد سرشته 

دارتعين شد وتا آخرين لحاظات زندگی درخدمت هموطنان 

سالگی جهان  ۸٠به عمر هجری شمسی ١٣٢۵قرارداشت. درسال 

 «هستی را وداع گفت.

سالگی گفته  ۸٠شمسی درسن   ١٣٢۵دراين لوحه قبرسال فوت او

شده است. که با يک حساب سرانگشتی معلوم ميگردد که تولد شان  

دراين سنگ قبر که  سال ها  شمسی ميباشد. ١٢۴۵مصادف با سال 

ممکن است سال وانمودشده  که ١٤بعد نوشته شده،مدت زندانی اش 

اشتباه شده باشد،درحالی که نخستين دستگيری مشروطه خواهان 

صورت گرفته وشرح  ١٩٠٩درعهد امير حبيب هللا خان در زمستان 

مفصل آن را فيض محمدکاتب، نويسنده سراج التواريخ،در بخش سوم 

از جلد چهارم خود  داده است. با قتل اميرحبيب هللا خان در بيستم 

همان ماه  تمام ٢۸ی کارآمدن امان هللا خان در و رو ١٩١٩فبروری 

زندانيان سياسی ازادشدند وطبعاً که شيرعلی خان بارکزائی  نيز ازاد 

ً ده سال ميشود. او در سال   ١٢٩۸گرديده که مدت زندانش مجموعا

 به وظيفه سرشته داری درچانسورگماشته شد .

يخان از شيرعلی خان بارکزائی فرزندانی بنامهای حاجی مهرعل

وحاجی امان هللا  شيرزاد وانورخان وعبدالعزيزخان از يک خانم 

بلوچ نُهتانی ودو دختر به ثمر رسيدندکه دخترانش يکی به نکاح 

کرنيل محمدعمرخان بارکزائی، خان قلعه فتح در آورده شد وديگری 

به نکاح عبدهللا خان تيوسکی پدرانجنير عبدالحکيم فراهی در آورده 

 شد.

م شيرعليخان بارکزی را نديده ام ولی يک عکس سياه من خودمرحو

وسفيداو را که لنگی بسرداشته ديده ام شباهت تمام با پسربزرگ خود 

 حاجی مهرعلی خان داشته است. 



 297 مقاله در بارۀ شاه امان هللا واستقالل20

 : مهرعالیخان بارکزی

حاجى مهرعليخان  پسر بزرگ 

شيرعليخان مردی باسواد و کارفهمی 

بود که بحيث نخستين مدير مکتب عهد 

رمرکزولسوالى کنگ، درسال امانی  د

برتبه لوامشر ملکى کار کرده ١٣٠٠

مدتها با رتبه نظامی است. موصوف 

لوامشری به حیث عالقدار دراصل 

چخانسور خدمت کرده بود وپس 

    ازترک  کار دولتی به عنوان یکی از معاریف قوم بارکزائی

درچخانسورمحل مراجعه  ومشورت اهالی وخوانین دیگر نیمروز 

بسيار متواضع وخوش آدم در روابط اجتماعى خويش او  بود.

برخورد و صاحب دسترخوان گسترده ئى بود که مهمانخانه اش 

بروی همه مسافران ورهگذران ساير روستها وشهرهای دور 

ونزديک  باز بود وسالهای زيادی درروستای سرکنگ دراصل 

لی چخانسورهرشب ازده ها مسافربرگشته از فراه با غذا وطعام مح

پذيرائی ميکرد وبا حکومت سرو کارى نداشت و امور زميندارى 

 وحکومت را به پسر بزرگ خود صوفى نورعلى خان واگذاشته بود. 

موصوف شخص روشنفکر وطرفدار تعليم وتربيت فرزندان کشور 

بود. اودرشرايط فقدان مکتب در محل زندگی اش )سرکنگ دراصل 

را که واجد شرايط مکتب  چخانسور( سعی کرد آنعده فرزندان خود

کيلومتر دوراز قريه اش  ۸٠سوالی کنگ کهه مکتب ابتدائی ولبودند ب

درس وتعليم بياموزند ودرآينده برای  تابفرستد بود بخانه دادمادش  

  .ندمصدر خدمت گردخود ووطن خود

کمتر ميسر بود ، شرايط برای درس خواندن پسران که در آن زمان 

چه ها بلحاظ سطح نازل فهم جامعه کار فرستادن دختر در صنف ب
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آسانی نبود ولی حاجی مهرعلی خان به عنوان يک خان روشنفکر 

کيليومتر  ۸٠که سرکنگ يک مکتب دهاتی را در قريه خود در

با همکاری نوراحمدعزيزی مفتش ولسوالی کنگ بود  ازدورتر

و قبل ازهمه دختران وپسران خوردسال . تاسيس کردنيمروزمعارف 

ا در ان شامل ساخت تا اهالی قريه از او تقليد کنند وفرزندان خود ر

درابن مکتب دهاتی دختران وپسران در .خود را به مکتب بفرستند

می نشستند وبدرس معلم گوش می دادند ومالی برزمين کنار هم 

 .جرات نداشت آموزش علم را بردختران حرام وناروا بگويدقريه 

ا رتدهاتی تاسطح ليسانس وداک ان مکتبدختران وپسران  ی ازخرب
 برای خود زندگی خوب و تحصيل کردند و اکنون هريک انها

خوشبختی دارند. واين همه از برکت کار نيک حاجی مهرعلی خان 
 .مرحوم برای شان ميسرگردبد

حاجی مهرعليخان راميتوان يک سرکرده قومی روشنفکرگفت که 

دختران به مکتب  با رفتنشهرزرنج درزمانی که هنوز ذهنيت مردم 

دخترانه آماده نشده بود،ولی او به  دو دخترش که صنف نهم نسوان 

را تمام کرده بودند اجازده داد بقيه دورس خود را در ليسه پسرانه  

فرخی زرنج ادامه بدهند و خوشبختانه آن دودختر با استعداد )صالحه 

تمام مهرزاد و ثريا مهرزاد( ليسه پسرانه فرخی را موفقانه به  ا

 رساندند وبه پوهنتون کابل راه يافتند. 

مهرعلی خان که ميدانست من به مسايل ورخداد های تاريخی  حاجی

برای من داستان  يک واقعه تاريخی ١٩۶۴سيستان عالقمندم درسال 

سردار ابراهيم »را که پدرش در آن سهيم بود  اينطورحکايت نمود:

حکمراوئی او خان سنجرانی که قلعه چخانسورمرکز سکونت و

بود،سگان درنده ای داشت که وقتی کسی از نظراو مجرم شناخته 

ميشد،او را به پيش  سگان خود مينداخت تا تکه وپاره اش کنند. اتفاقاً 

يکنفر از اهالی قريۀ نوده فراه به چخانسور سفر ميکند واز نزديک 
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 قلعه ابراهيم خان ميگذرد. ابراهيم خان با نه تن ازنايبان خود در

بيرون قلعه دربارکرده بود، يکی از نايبان  سردارچشمش به آن 

رهگذر می افتد و می گويد آن مرد کيست که ازاينجا ميگذرد ولی به 

سالم سردار ما نيامد ؟ ديگرنايبان که مردان نابخردی بوده اند 

سخنانی گفته اند که خشم سردار را تحريک کرده است. ابراهيم خان 

ند تامسافر بدبخت را تکه وپاره کرده بخورند. هم سگها را رها ميک

سردار ونايبانش از تکه تکه شدن مسافر بيچاره می خندند. خبراين 

حادثه دلخراش  به گوش اهالی قريه نوده در فراه ميرسد واقوام نوده 

که به طايفۀ بارکزی منسوبند درصدد انتقام می برايند و اقوام خود را 

کت ميکنند. ديری نمی گذرد که مسلح کرده بسمت چخانسور حر

انتقام جويان قلعه چخانسور را به محاصره می کشند وجنگ های 

حصاری شروع ميشود ومدتی دوام ميکند. سرانجام ابراهيم خان 

هياتی برای صلح نزد سران نوده ميفرستد وسران نوده شرط 

ميگذارند که بايد سردارابراهيم خان از نه تن  نايبان خود يک يک 

در بدل خون مقتول  بدهد و تعهد کند که منبعد درحق اقوام  دختر

پشتون چنين عملی رامرتکب نميشود. سردار ابراهيم خان اين شرط 

نفرنايب خود به اقوام پشتون  ٩دختر از٩را می پذيرد و با دادن 

صلح ميان آنان برقرارمی گردد. يکی از اين دختران به نکاح  

ميشود که مرحوم حاجی   شيرعلی خان بارکزائی در آورده

مهرعليخان بارکزی وامان هللا شيرزاد ومحمدانور ويک دختر ثمرۀ 

 روايت ازحافظه منست(«)اين ازدواج بودند.

حاجی مهرعلی خان وامان هللا شيرزاد باوجودی که زبان مادری 

ايشان بلوچی بود، اما با مهمانان پشتوزبان خود بزبان پشتو صحبت 

يدهد که پدرشان مرحوم شيرعليخان بارکزائی ميکردند واين نشان م

با پسران خود بزبان پشتو صحبت ميکرده است تا زبان پدری را نيز 

ياد داشته باشند واين نشانۀ يک پدر آگاه وعالقمند بزبان ملی 
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پشتواست.همه بارکزائيانی که از فراه به نيمروز نقل مکان کرده 

بودند ولی پس ازآن   بودند، نسل اول ودوم شان برزبان پشتومسلط

 با زبان پشتو بيگانه شدند ودر فرهنگ محلی منحل گشتند. 

سال در نيمروز آبرومندانه   ۸٠حاجی مهرعلی خان بيشتر از 

زندگی کرد وسرانجام اندکی پس از تجاوز شوروی برافغانستان 

درنيمروز فوت نمود ودر جوار پدرش درجوارزيارت اميران 

 ش(.١٣٥٩صاحب دفن گرديد)
 

 امان هللا شیرزاد: 

فرزند  اما هللا خان شيرزاد

درعهد  شيرعليخان بارکزائی

سلطنت اعليحضرت شاه امان 

در  ١٣٠۸يا ١٣٠٧ظاهراً درسال 

نيمروز متولد شده بودوپدرش چون 

از جمله امانيست ها بود،به افتخار 

شاه امان هللا نام او را امان هللا 

گذاشت به اين اميد که روزی مثل 

مان هللا شخصيت بزرگ شاه ا

سياسی وملی بشود. امان هللا که 

بعدها شيرزاد تخلص ميکرد، 

مردی خوش قيافت وبلند قامت وجذابی بود و درميان مردم نيمروز 

آدم با سواد وبا معرفتی بشمارميرفت و با آنکه شخص زمينداری بود 

مگرخود به امور زمينداری عالقه ای نداشت و برادرزاده اش 

علی از زمينهای او وارسی ميکرد.امان هللا شيرزاد صوفی نور

خصلت عيارانه  و روشنفکرانه داشت و برخالف عرف محل 
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دريشی می پوشيد ونکتائی می بست وبرای تفريح به قندهار وکابل 

 سفرميکرد  وبا اهل معارف برخورد صميمی وگرم داشت.

شمسی از ولسوالی اصل چخانسور به حيث وکيل  ١٣۴۴اودرسال 

وکيل مردم  ١٣۵٧ورای ملی انتخاب گرديد وتا کودتای ثورش

چخانسورشمرده ميشد.او در سرک اول کارته چهار در منزل 

شخصی خود زندگی ميکرد.شيرزاد که خيلی ارزوی داشتن پسری 

را داشت واز خانم سابقش صاحب فرزندی نميشد، درکابل با  دختری 

ند بانک ملی ازدواج ازخانواده مشهور ابوی يعنی  پروين ابوی کارم

کردو از و صاحب  دختری گرديد.از آنجا که درافغانستان دختر 

وارث وجانشين پدرشده نميتواند، شيرزاد در فکر گرفتن خانم ديگری 

شد تا مگر از او صاحب پسری بشود، بنابرين با دختر عبدالقادر 

قاضی، سابق والی نيمروز ازدواج کرد و مدتی بعد از زن جوانش  

پسری شد که از داشتن آن پسر خود را خيلی خوشبخت  صاحب

احساس ميکرد اما افسوس که اين حوشبختی دير نپائيد و با کودتای 

 ثور  زندگی شيرزاد نيز  زير و زبر گرديد.

شيرزاد پس از کوتای ثور،بحيث يکی اززمينداران  نيمروز، احساس 

از ديدار با  خطر کرد و بنابرين سعی نمود از کشور بدر رود. او بعد

حفيظ هللا امين وگرفتن  پاسپورت سياسی از راه زمين به ترکيه رفت 

وميخواست عازم اروپا شود ولی در ترکيه پول سفرش دزديده شد و 

او مجبور گرديد با زن وبچه اش دوباره بوطن باز گردد.اما ديری 

نگذشت که  به اتهام کودتا در گروپی  بسرکردگی رسول جان ضبط 

دستگير و زندانی شد. اما پس از يک يا دوماه زندانی با  احواالت

وساطت انجنيرجمعه خان بارکزی که از دوستان نزديک حفيظ هللا 

امين بود، از زندان اګسا به وزارت داخله انتقال داده شد تا از آنجا 

رها گردد. بخاطردارم که در دفتر رئيس اداری وزارت اطالعات 

که از دوستان واقوام نزديک  وفرهنگ مرحوم نوراحمدعزيزی
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شيرزاد بود،نشسته بودم که جمعه خان بارکزائی زنگ زد وخوش 

خبری داد که شيرزاد  از زندان ازاد شد و اکنون در وزارت داخله 

است و تا نيم ساعت ديگر بخانه خود برميگردد، وعزيزی  هم به 

وتا خانم شيرزاد زنگ زد واو را مژده داد که شيرزاد بخير ازادشد 

نيم ساعت ديگر بخانه بازميگردد! اما کاش عزيزی اين خبر را بخانه 

اش نميداد،زيرا که  شيرزاد در راه وزارت داخله تا منزل خود 

درکارته چهارگم شد وهرگز به خانه اش نرسيد. خانم شيرزاد که از 

سال خوردتر بود، بزودی همه داروندار شوهر  ٣٠شوهر خود تقريباْ 

موترودارائی های منقول شوهر را تصاحب کردو با ازخانه ها تا 

 يک پسرخادی ازدواج کرد و از کشور بدر رفت. 

دوپسربنامهای نجيب  صاحب قرارمعلوم شيرزاد ازاين خانم خود 

 که اکنون در امريکا زندگی ميکنند.شد ومجيب 

مردی او مرحوم شيرزاد هنگام مرگش بيش ازپنجاه سال عمر نداشت.

ودکه مرا در دوران تحصيل در پوهنتون کابل هم با جواد ونيکوئی ب

 کرده بود.  ويقشتپول وهم با محبت هايش حمايت و

   .روحش،شاد ویادش گرامی باد

 ٢٠٢٢/ ١/ ١٩پايان 

 

 

 

 

 

 


