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ن
ن سیستان  2021/ 10/ 15                                             کاندید اکادمیسی 

ت امان هللا  نادر کشف الحال »اعالمیه مکثی بر   «بقلم اعلیحضن

 (اول )قسمت

به اتهامات نادرشاه، ییک از اسناد مهم تاریخن است که به همت ییک ازهواداران  اسخ پیا اعالمیه شاه امان هللا 

 )محمدابراهیم صفا( از جراید هندی به دری ترجمه شده ودر روزنامه انیس )جوزای 
ن
(  به نشر 1357نهضت امان

 آنرا از آن روزنامه اقتباس کرده ودر اختیارهموطنان خود قرار داده است. دراینجا رسیده وجناب  قاس
ی
م آسمان

 ماست تا ازمرحوم صفا بخاطر نگهداری این اسند مهم تا فراهم شدن زمینه نشر آن در افغانستان 
ی
وظیفۀ اخالق

  کنیم وهمچنام از بازنشر آن توسط آقای قاسم ا
ن
 تشکرنمائیم. حوصله بخرچ داده  است قدردان

ی
 سمان

باید یاد وتقدیر کرد که بانگارش یک مقاله  ن سیدعبدهللا کاظم از این اعالمیه مهم نت  همچنان ازاستقبال عالمانه داکتی

آن درپورتال افغان جرمن آنالین، نکات مهم اعالمیه شاه را توضیح ، تکمیل ومستندکرده اند  مفصل ومحققانه ونشر

 نوشته به آن  استناد خواهدشد.  و ما را با حقایق جدیدی اشنا ساخته اندکه در این

بامطالعه  اعالمیه شاه امان هللا ، نه تنها از موارد متخلف اتهامات سخیف مندرج در فیصله نامه لویه جرگه   

 نی یم بریم.  1309فرمایشر  
ن  نادرخان آگاه میشویم بلکه به عمق دشمثن واختالفات نادرشاه با شاه اما ن هللا نت 

-( از خزانه ملت،هیروپ ونیلیرسقت  ده کرور پول)ده م-رسقت پول ملت ،  لیاز قب فن یهامات سخنادرشاه نه تنها ات

غصب تفرقه اندازی میان ملت، ،دولثی   یها به کریس نیاروپا ، تقرر اشخاص خا  یهایدار یاختالس در خر 

  نهیپشم کاتیفابر 
ن
ن کابل بنام ع  یوچرمگر  باق  یها فورمیازر  بلکه برخن  ،المال  را به شاه امان هللا نسبت داده بود  ی 

  ثن یدیب لیدل ثیسقو آنها را بح ۀشاه امان هللا را که بچ  اجتمایع
ن
 گر یبارد کیمتذکرشده بود،  او در فرمان

او  هنوزهم   خودشامل ساخت و به شاه امان هللا فرستادتا نشان داده باشد که  شر یجرگه فرما هینامه لو  صلهیدرف

ان برا وز ر  لی.مثال:تبدشود یکافر شمرده م  یه،رو یطبابت به ترک لیتحص یپنجشنبه به روز جمعه،فرستادن دختی

ابخور   ا،رواجیملکه ثر  لخی  بودند،عدم  ثن ید یدرمدرسه ها سیکه خواهان تدر   یوبندید یمالها سیمنع تدر  ،یرسر

 . هت  از منکر( وغ اداره احتساب)امر به معروف ونیه جاد یا

 سخت متاثر ومتاسف شد وبهرییکالبته که شاه امان هللا 
ی
ن اتهامان بطور موجز ومنطفی  از این اتهامات از چنی 

اتهام بردن پول  از خزانه ملت توسط شاه امان هللا ، یک دروغ محض ویک بهتان سخیف وحق  . جواب  داد

ن  ناشناسانه است.  ل شخصیت وکاسیی ن خوش  محبوبیت شاه امان هللا درمیان مردم بدون شک این اتهامات برا ی تتن

 واز طریق تدویر  جرگه های فرمایشر وروحانیون وابسته بدرباربه خورد مردم داده میشد. باور افغانستان تبلیغ  

اينکه در باره اوگفتند نقود و جواهر خزانه ملت را بشقت برده است، مورد ترديد است. زيرا او در » غبارمیگوید: 

 به ترک افغانستان مجبور گرديده بود و فرصت تاراج خزاين را نداشت. جز اينکه مقدار حالت اضطرار 
ن
و ناگهان

 آينده او در ايتاليا و شدت احتياجش به پول، خود مؤيد اين نظر است. او مجبور 
ى

اندک با خود برده باشد، زندگ

 بزند، بخريد و فر 
ی
دازد. وخوراکه باب شبانه روزى شده بود که براى اعاشه خانواده اش دست بهر مشغله ن وش بتی

ن بود، چگونه او براى   از مارکيت هاى عمویم در پشت بايسکىل بخانه حمل نمايد. اگر نه چنی 
ّ
خانواده را شخصا

 بظاهر شاه ميفرستاد ؟ اگر امان 
ی
خان آنقدر نقود و جواهر هللا بدست آوردن ماهانه چند دالر معاش بيعت نامه ن

ه را بشقت برده بود، ال بته بعد از مرگش فرزندان او مانند خاندان نادرشاه هريک در بانکهاى اروپا مليونها دالر ذخت 

 ، 2غبار ، ج «) را در جاى ديگرى بايد جسجوکرد. هللا ميداشتند. پس علت اين اتهامات و بد نایم هاى شاه امان 
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 (102ص

، ریه تایل استوارت به ارتباط پویل که شاه امان هللا در روز خروج خود از افغانستان با خود داشت  
ی
نویسنده امریکان

خان پس از آنکه وارد هند برتانوى شد به مقامات برتانوى گفت : بدون اينکه اجازه هللا شاه امان »نوشته میکند: 

انيه ندارم، وى افزودکه: شما بايد بدانيد که من شب و روز عبور براى سفر اروپاميخواهم تقاضاى ديگرى از برت

 ميدهد. اين اغتشاش مرا غافل  
ن
براى سعادت مردم خود کار کردم و سقوط من کم از کم مرا يک آرامش وجدان

 من 
ی
ه نکرده ام، تمام داران ساخت و باعث تعجب من گرديد. من يک پول هم در بانک هاى خارخى ذخت  گت 

 
ا
يست که فعل ن درنزدم موجود است که معادل چهار صد هزار روپيه برتانوى )روپيه رايج در هند( یم باشدکه  چت 

بايد آنرا بابرادران و ديگر همراهان تقسيم کنم. سپس افزود: من متاسفم که فاميلم مانند تزار رویس اعدام نشديم و 

ن خارخى آواره هستم.  ن نرفتيم و حاالدر رسزمی   (  1٨٤ان ، ص ) آتش در افغانست«از بی 

 میگوید،هنگایم که امت  
ی
ن مکتب بکار بردف پوپلزان شاه امان هللا کش بودکه حثی پول عرویس خود را برای ساخیی

حبیب هللا نیت کرده بود تا عرویس شهزاده امان هللا را با ثریا طرزی بمدت یک هفته درچمن حضوری 

عرض  وخواهش ن ن یک مکتب یا یک برگزارنماید،امان هللا خان بحضور  امت  مود تا پول عرویس او برای ساخیی

شفاخانه زنانه منظورگردد ودرعوض او به یک عرویس عادی ومعمویل راضن است. شاه امان هللا در دوران 

ن کرده وتقاضا شده بودتا   که شورای دولت برای او تعیی 
ی
ن از دولت معاش نمیگرفت ومعاشان سلطنت خود نت 

 از شور 
ن
د، اویط فرمان ای دولت تشکرنمود وتمام پول معاشات خود را به وزارت معارف بخشید تا از آن پول در بگت 

،جراه تاسیس مکاتب استفاده شود
ی
،چاپ 1.  )دیده شودکتاب :سلطنت امان هللا شاه واستقالل مجدد افغانستان،تالیف پوپلزان

ح مختض 2017 کاظم، مقاله :رسر امون اعالمیه "کندهار ،داکتی ت امان هللا" ،پورتال افغان کشف الحال  پت  نادر به قلم اعلیحضن

 (2021/ 11/10جرمن

ایا کش که تا این حد به مردم کشورش وبه تعلیم وتربیت وباسواد شدن مردم خودفکرکند، چطورامکان دارد که 

ی در ذهن شاه امان هللا ن ن چت      بفکردزدی از جیب ملت خود بیفتد و درحق مردم خود خیانت کند؟به نظرمن چنی 

ت   وبزرگ منشر ووطن دوسثی  واستقالل خوایه وکسب افتخارات بزرگ را از مادرخود علیا حضن
ى

که درس بزرگ

آموخته بود ،هرگز خطور نمیکرد؛ زیرا او دریک خانواده شایه بزرگ شده بود ومثل « عقاب بلندپرواز»معروف به 

ین اتهامات را جستجو کرد وهدف برریس نوبه دوران رسیدگان امروزه چشم گرسنه نبود. باید علت و ریشه ا

ن علت این اتهامات واختالفات است.  ، یافیی  حاضن

ی که توجه انسان را بخود جلب میکند، مکث بر شاه امان هللا دفاعیه  در ن ن چت  بدعهدی  ونمک نشنایس اولی 

ن فیصله جرگه را  ز زبان شخص نادرخان ا« دشنامه غلیظ» نادرشاه در برابر شاه امان هللا است. شاه امان هللا میی

ن آغاز  میکند:  دانسته  ودفاعیه خود را چنی 

ییک بنام من و برای من خدمت  محمد نادر بر دو وعدۀ او مبتثن بود:  ناشناس من، وفا و نمك جرنیل نى کامیانى »

کردن را وعده داده بود و اعالن نموده بود که نه خودش و نه از خاندان او ارادۀ سلطنت را ندارند و اگر او را مجبور  

ن قبول نخواهد کرد و این وعدۀ خودرا همه وقت به قسم نمود. دوم رضا و رای ملت را  های شدید تحکیم یم کنند نت 

ط نهاده و قلع و  قمع حکو مت بچه سقا را به سبب اینکه جهل و استبداد و برخالف راه ملت بود، مقصد خود رسر

ها را اعالن و تضی    ح و تاکید کرد؛ ملت همرایه او را اختیار و لهذا مشارالیه موفق  داد.بعد از آنکه این وعده نشان یم

گوید که  های خود یم ر هم نکرد. در اعالنها را ایفا نه کرد، بلکه ذک کدام ازین وعده شد. به مجرد موفقیت، هیچ

  داند که چند نفر در سالم ملت او را مجبور ساخته ویل تمام افغانستان یم
ى
خانه موجود بود و آنها حیثیت نمایندگ

ملت را چقدر داشتند و آنها چه گفتند. آیا ملت غیور قندهار، گروه دزدان را در قندهار بنام کدام شخص مغلوب 
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بدعهد، نمك حرام و  ق کدام شخص را برپا نمودند. ملت از اعالن نادرخان آزرده شده و از آن رو اورا ساختند و بت  

 (...حال نادر )صفحه اول کشف ال.«خطاب دادند و خواهند دادوفا  نى 

 مردم جنونى برای جنگ  علیه بچه سقو اینطور برخش میکشد. امان هللا شاه 
ى

 دو تلگرام نادرخان را هنگام آمادگ

تا! »  اعلیحضن

ت هم تا جان دارم نخواهم گذشت.  تا جان در تن دارم در خت  وطن کوتایه نخواهم کرد و از خت  شخص اعلیحضن

خدای بزرگ برایم توفیق عنایت فرماید که براه خت  وطن مستقیم باشم. مقصد چون از خدمت است قندهار و 

مقصود مذکور خوبتی و زودتر خدمت شود به فکر  های افغانستان تفاوت ندارد. از هر جا که برای دگر سمت

   ناقصم بهتی است. خداوند معاون افغانستان و بیه
ی
ق خواهان افغانستان باشد. معروضه ام را صد ق  خواهان و متی

خواه(دانسته انتظار نتیجه باید کرد.) اندیش و خت   «محمد نادر خت 

ن از م  خواهانه دم یمشاه یم افزاید:در اثنای کار و جمع کردن مردم نت  ن از  ن خت  زد. حثی بعد از اعالن سلطنت نت 

خدمات من و ازینکه افغانستان را پرو غرام من رو به ترقيات و تکامل خواهد برد. پس چه شد که این رنگ را  

وع   دران  و نى  گذاشت و با کمال دیده  ی در آن نیست رسر ن دشنام چت   غت 
ً
حیان  بر ضد من بدینگونه شایعات که عادتا

 رد. ک

 اینست تلگرام محمدنادر به من: 

ن خواهید فرمود و از دعای خت  فراموش نخواهید فرمود. من و » خواه و صمییم خود یقی  مرا همیشه دوست خت 

 فرا موش 
ً
ت را که در ایام سلطنت خویش ابراز نموده اند تقدیر کرده تاريخا افغانستان خدمات شایسته اعليحضن

 کارمیکرد. وکسب اقتدار خود شت رس برای حصول رضایت انگلیس اما نادرخان در پ« نخواهد شد. 

افاشتباهات خودبعضی  بهدراین اعالمیه امان هللا شاه         افاگر »کرده و نوشته است:   اعتر که   کنمیم چه من اعتی

ن چ بعضن در اواخر  ن و درفرط سعادت مملکت همه چ]بود[ ازحدود اعتدال گذشته ها ت  اما  بودم، را فراموش کرده ت 

ف مىل چه و و صلح پرورانه  انهیمناسبات مساو  ثیرفتار من در مملکت چه ازح ن رسر به ها  با خارخى   قائم داشیی

ن تقاضاها ثیاز ح نشدم؛  [ن   ]معاملهوارد شان چکدامیه  نیمملکت بهتی  اداره داخىل یعض و زمان برا یشناخیی

 . «من بود امیا ام،یا نیتر  آرامرفتار بود و 

لکه دول خارجی نزد ور را کش  ویر بهم شاه امان هللا هیچگایه دست به عمیل نزده بودکه حیثیت وابراستر 

 .نگایه به سفرنامه شاه به کشورهای اروپائی گواه این ادعای اوست. د نمایدار 

ن  محبوبیت او  درمیان ملت در پخش شواهد نشان میدهدکه دست است عمار برای تخریب شخصیت شاه وکاسیی

 واشاعه انواع دسایس وپروپاگندها  دخیل وفعال بوده است. 

نادرشاه را نسبت  به شاه امان هللا بدانیم ، در اینجا  وپروپاگندهای ای آنکه علت این بدعهدی ونمک نشناسث  بر 

نظریات و دیدگاه دو محقق تاری    خ  را  از نظر میگذرانیم و سپس تاثت  وعکس العمل اعالمیه یا دفاعیه  شاه امان 

 هللا را مرور یم کنیم. 

 نظرغبار در باره علت اختالف نادرخان با شاه امان هللا : 

ن تحلیل « مبارزه ازخارج»زير عنوان هللا های نادرشاه را عليه شاه امان غبارعلت اختالف وپروپاگند  چنی 
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 » کرده است: 
ّ
 در اروپا لزوم تاسيس يک حزب مبارز را عليه رژيم نادرشاه احساس کردند و طبعا

ن
روشنفکران افغان

ى است. اين هيئت عبارت بودند از : محمود طرزى و غالم نثى  ن هيئت رهتى  خان چرخن در هرحزنى ناگزير از داشیی

ن خان عزيز در  ، عبدالحسی  ن  و عبدالهادى خان داوى در برلی 
ترکيه، شجاع الدوله خان ، غالم صديق خان چرخن

 و چند نفراز هللاروما، و در رس اينها شاه امان 
ن
ن افغان خان قرار داشت. اعضاى حزب مرکب از يک عده محصلی 

ن مامورين سفارتخانه هاى افغانستان در اروپا و ترکيه  ه بودند. مرامنامه حزب در استامبول تسويد و دربرلی  و غت 

 مطالعه و در سوتزر ليند مطرح مباحثه يک مجلس رسى قرار گرفت و تصويبات چندى بعمل آمد.... 

ه هللا يک قسمت اين مکاتبات که از طرف شاه امان   و غت 
ن
ن افغان خان ، شجاع الدوله خان ، بعضن محصلی 

 راعليه دولت نادرشاه نشان ميداد. 
ی
 خط حرکت و اقدام پارن

ّ
بود ، به عنوان غالم نثى  خان فرستاده شده و واضحا

ن يک دولت  ن دولت نادرشاه و مستقر ساخیی  برانداخیی
ی
ن پارن  و هدف نخستی 

ی
مىل در افغانستان و گشودن راه ترق

 بشخص شاه امان 
ی
ن زمان تمام اعضاى پارن خان چشم دوخته هللا تجدد و آزادى و مساوات در کشوربود. در عی 

ن حزب موجود و مشغول فعاليت تخريثى بود و حزب زير مراقبت شديد قرار  بودند. البته جاسوس استعمارى در بی 

 مامور دولت بوده و بعدها مستعفن يا معزول یم شوند، از طرف هيئت داشت . قرار بود آن اعضاى حزب  
ّ
که قبل

 در خارج نداشت و سىع ميکرد در داخل و خارج 
ی
ان ى حزب اعاشه شوند. حزب هنوز کدام ارگان نشر رهتى

د.   مامورين ناراضن تماس بگت 
ّ
 با متنفذين محىل و بعضا

ّ
 و خصوصا

ن
 افغانستان با روشنفکران افغان

مکاتيب حزب بعد از امضاى اعضاى عمده آن توسط چوب دست هاى مجوف داخل افغانستان ميگرديد و هم 

وح در چندين صفحه بامضاى شخص امان  خان در افغانستان منتشر گرديد. در اين هللا يک بار اعالميه مشر

ن عليه امان   افغانستان خان بشکل استوارى رد شده، مرام اهللا اعالميه پروپاگند و اتهامات مخالفی 
ی
و براى ترق

اف گرديده و چهره اصىل رژيم نادرشاه تصوير شده بود.   لغزش هاى گذشته عاقالنه اعتی
ّ
توضيح شده بود. ضمنا

سه نفربه آوردن اين اعالميه در افغانستان نزد نادرشاه متهم گرديد که يک نفر آن يک مهاجرهندى بودبنام دوران 

 در باال 
ّ
ى فورا   ( 115-11٤، صص 2)غبار،جلد.«  حصار اعدام گرديدخان که پس ازدستگت 

چنانکه مالحظه میشود،غبار علت اختالف نادرخان با امان هللا خان را مبارزات وفعالیت های سیایس امان هللا 

خان از خارج میداند که ا اعالمیه های خود را از طریق چوب های دسثی به مناطق رسحدی هندبرتانوی ارسال 

 اران خود را در داخل کشور از اوضاع جهان ومبارزات خود مطلع سازد. میکرد تا  هواد

 نظریات داکتی کاظم در باره  اختالفات نادرخان با شاه امان هللا: 

داکتی سیدعبدهللا کاظم ریشه این اختالفات را در اعالن استقالل از جانب شاه امان هللا وجنگ سوم افغان 

سه پادشاه گردیسر درمدت یک » ه وسودمندخود در یکجا زیرعنوان فریع وانگلیس یم بیند وضمن  مقاله محققان

دلیل عمده اقدامات آشکار و نهان انگلیسها علیه شاه امان هللا از همان روزهای اول سلطنت او »، مینویسد: «سال

به محک د که بااعالم استقالل افغانستان و بعد با راه اندازی جنگ سوم افغان   انگلیس ضن م بر حیثیت ریشه میگت 

  
ن
سیایس شان در منطقه و حثی جهان وارد شد. افغانستان با اینکار به حیث یک کشور استعمار شکن به دنیا معرق

 را 
ن
گردید که شاه امان هللا غازی قهرمان این معرکه بود. انگلیس ها ازهمان روزها درصدد انتقام بودند تا رژیم امان

گر خود را به کشورهای تحت استعمار خود نشان دهند. از قیام هرچه زودتر رسنگون کنند و قدرت رسکوب  

، همه جزء توطئه هان  بودند که ریشه های 
ن
خوست و اعزام عبدالک ریم تا قیام شنوار و اغتشاش حبیب هللا کلکان

 عمیق آن از یک منبع یعثن انگلیسها آب میخوردند. 

 دن چه کش بودند تا متضمن منافع شان در افغانستان و اینکه انگلیسها بجای شاه امان هللا خواهان بقدرت رسانی
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، محمد  ن چندین مدیع قدرت در آنوقت یعثن هریک عىل احمد خان وایل، غالم نثى خان چرخن منطقه باشد و از بی 

ولیخان دروازی و سپه ساالرمحمد نادرخان کدامیک مطلوب نظر شان بود، جواب واضح است که هیچیک به 

ن و برادران مناسبتی برای انگلیسها نبود. اما مشکل کار در آن بود که محمد نادرخان و اکتی اندازه محمد نادرخا

ون بودند و آنها نیم توانستند از خارج  برادرانش برای چند سال از وطن دور و ازحلقه مستقیم قدرت در کشور بت 

ن قدرت الزم نداشتند. بنابرآن انگلیسها پالن  تاکتییک برای این منظورطرح کردند تا در قدم اقدام نمایند و در داخل نت 

اول توسط تحریک قیامها در شنوار و جالل آباد دولت مجبور شود قوای نظایم بیشتی به آنجا اعزام دارد و 

 بطرف کابل مساعد شود. 
ن
فت قوای کلکان ن حال زمینه پیشر بدانوسیله بنیه دفایع در کابل ضعیف گردد و درعی 

 دراثر جذب قبىل
ً
، درنظر بود تا ازیک سو اطراف شاه خایل شود عالوتا ن ن پرقدرت دولت بسوی مخالفی   بعضن اراکی 

 خنثی گردد. مسلم بود که دراین وضع شاه راه 
ن
و ازسوی دیگر مقاومت قوای دولت در برابر گروپ کلکان

ریو، قدرت بدست دیگرنداشت، جز آنکه یا تسلیم شود، یا فرار کند و یا در مقاومت کشته شود. لذا در این سنا

 یم افتد و آنوقت کنار زدن او از قدرت کار دشوار نخواهد بود. 
ن
 حبیب هلال کلکان

 "سقوی با اجرای دقیق این طرح درعمل، آخرین تالشهای شاه امان هللا مؤثر نیفتاد و شاه دراثر برپا شدن
ٔ
" غائلە

(به قندهار برود و سلطنت  1929جنوری  1٤) 1307جدی  2٤مجبور شد تا از سلطنت استعفن دهد و به تاری    خ 

را به برادر خود رسدارعنایت هللا خان واگذارد. اما این واگذاری چند روزی بیش دوام نکرد و باآلخره برطبق پالن 

 به قدرت رسید. پادشایه حبیب هللا در طرح انگلیسها یک دوره انتقایل بسیار کوتاه مدت و 
ن
حبیب هللا  کلکان

شد که باید به سهولت سقوط میکرد و بجای آن محمد نادر خان و برادران که از فرانسه و از طریق ناپایدار تلفی می

سیدند. با آنکه اینکار به همان سهولت که  هند رایه وطن شده بودند، بدون مانع و مشکل بزرگ به سلطنت مت 

ی دیرینه برآورده شد و حدس زده میشد، عمىل نشد و هشت ماه پرمشقت را در بر گرفت، اما باآلخره آرزو 

 تعلق گرفت که مطلوب انگلیسها و از اعتماد آنها برخوردار بودند. 
ن
 سلطنت افغانستان به کسان

ش قدرت در سایر نقاط کشور در حال جنگ بود و قوای محمدنادرشاه در سمت   برای گستی
ن
هنوز قوای کلکان

 که در قندهارمردم برای اعاده مجدد سلط
ى

نت شاه امان هللا غازی قیام کردند و با حمایت جنونى دچار پراگندگ

فت گذاشتند. درآنجا   رو به پیشر
ن
دیگر اقوام بخصوص هزاره ها آماده جنگ با قوای سقوی شدند و تا حوایسر غزن

ن اقوام به شدت بروز کرد. شاه با   حامیان و مخالفان شاه برخوردهان  صورت گرفت وخطرجنگ و کشتار بی 
ن بی 

داکتی  ) «م گرفت به برادرکشر خاتمه دهد و ازاعاده سلطنت بگذرد و کشور را ترک کند. دیدن این وضع تصمی

امون مقاله  ح مختض پت  ت امان هللا»کاظم،رسر   (2021اکتوبر 11قسمت اول(افغان جرمن آنالین، «)کشف الحال نادر بقلم اعلیحضن

کاظم  آنچه از قول اختالفات نادرخان با امان هللا خان از اقدامات که علت نشان میدهد  اقتباس کردیم  آقای داکتی

استقالل طلبانه آن شاه آزادیخواه در برابر انگلیس نشأت میکردکه با کسب استقالل افغانستان به حیثیت  

ر استمعار در آسیا لطمه واردشده بود. وانگلیس انتقام این شکست را توسط اجنتان ودست پروردگان خود،  وپرستت 

ات شورباز  ار، چه بچه سقو، وچه نادرشاه از وی گرفت وبنابرین انگلیسها از روز تخت نشیثن واعالم چه حضن

استقالل کشور توسط  شاه امان هللا تا سقوط وخروج او از افغانستان وحثی تامرگ او دست از تعقیب وتخریب 

 واتهام زدن به  او نگرفتند. 

 ادامه دارد
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