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ن
ن سیستان  2021/ 10/ 1۷                              کاندید اکادمیسی 

ت امان هللا»مکثی براعالمیه   « کشف الحال نادر بقلم اعلیحضن

 وم(د)قسمت 

ن المال»توضییح درباره   «:عی 

ن المال است. شاه دراین باره میگوید: " اض دیگر ییک ازنکات قابل مکث دراین اعالمیه، جایداد شاه امان هللا بنام عی  اعتر

ن  ن  این است که من زمی  ن عی    ها بدل کردم" المال را به فابريك ها و دكاكی 

ن » ها و برای بعضن موسسات خود عمارات الزم داشت و بودجه مملکثر اجازه خرید به  دولت برای مهاجرین زمی 

المال برای گذران خود با ارصار هر ساله شورای میل  داد و هم این دور افتاده وطن برای اینکه از بیت پول نقدرا نیم

ی نیم ن ن  بقیه عماراتگرفتم. وزارت مالیه تجویز نمود که  چت  ن عی  را برای دولت بخرند و درعوض آن  المال و زمی 

 «هانی دولت را  به من بدهند. این تجویز را من قبول کردم.  بعضن فابریکه

ن المالغباردرباره   اراضن شخیص خود وملکه را بدولت داده بود ودرعوض فابریکه » مینویسد:  عی 
ً
امان هللا خان قبال

ن المال برای خود گرفته بود.   وچرمگری کابل را بنام عی 
ن
هیچ شایه درافغانستان »وسپس میگوید« های پشمینه باف

ن المال ازخود دانسته اند، مال ملت  است.پس امان هللا خان ازاین حساب دارائی شخیص نداشته وهرچه را بنام عی 

، با آن همه خدمائى که براى افغانستان انجام  نمیتوانست مستثنا باشد. اما او اين حق را داشت که در کشوربيگانه ئی

ن داخىل رانده شده بود، از بيت المال افغانستان اعاشه شود.  غبار «) داده و با دسيسه و توطئه دشمنان خارجى و خاينی 

 (١٠٢، ص٢، ج 

ن در رسارس کشورهای اسالیم        ق زمی   یادآورشوم که  نگایه به تاری    خ ومناسبات ارضن در مشر
ً
میخواهم توضیحا

 طبقات 
ً
،نشان میدهد که  براثر شورش ها وقیامهای ضد استبدادی وروی کار آمدن نظامهای فیودایل سلطنتى اغلبا

خود را به خاندان های مقتدرتازه خایل میکردند جدید اجتمایع شکل میگرفت ،خاندانهای با مکنت قدییم جای 

ن جدید بنابر اختیارات وسیع ایکه با زور وعنف برقلمرو زیر سلطه خود کسب کرده بودند میتوانستند  وشاهان وسالطی 

ن را بنام خالصه شایه یا اراضن سلطنتى بنام خودثبت کنند.شاه میتوانست ناحیه ای یا  اف پیشی  اراضن وملکیتهای ارسر

یتى را به ییک از اشخاص تابع خود  بطور اقطاع ببخشند و صاحب اقطاع مکلف بود تا در هنگام لشکرکشر تعدادی ول 

رسباز در رکاب سلطان حاضن نماید. همچنان شاه میتوانست ملکیت های شخیص افراد و اشخاص را به بهانه ئی 

ید و یا اراضن  اشخاص  صاحب نفوذ )قویم یا مصادره کند و بنام دیوان یا دولت ویا اراضن خالصه شایه ضبط نما

( را از پرداخت مالیات معاف نماید. منابع تاریخن نشان میدهندکه اشکال مختلف اراضن وملکیتها از قبیل:  روحائن

، ملکیت های سلطنتى یا خاندان شایه، ملکیت های اقطایع وتیول  ملکیت های شخیص، ملکیت های دیوائن

ئی وجود داشته اند که دهقانان بر روی آنها کارمیکردند وبه مالکان آن زمینها بهره مالکانه یا وملکیتهای جماعات روستا

،مالکیت ارضن وجنبش های دهقائن در خراسان قرون وسیط، چاپ اکادیم علوم مالیات یم پرداختند  . )رک: سیستائن

 (4٢-3٢،فصل اول،صص ١36٢افغانستان 

ن تمام سلسله شاهائن که درافغ          انستان  دوره اسالیم رویکار آمده اند همانندشاهان ایران وآسیای میانه از چنی 

ملکیتهائی )مالکیت سلطائن یا خاندان شایه(  بهره مند بوده اند. پس  میتوان گفت که امان هللا خان هم مثل ظاهرشاه  

ائی وخاندائن خود مستفید شود  وارث ملکیتهای  پدر و پدرکالن خود منحیث شاه بود وحق داشت تا از جایدادهای  می 
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ان وناظران آن مطالبه کند. ویل نادرخان برای اینکه این جایدادها را بنام خود وخاندان  و سهم  مالکانه خود را از مبارسر

خود ضبط وثبت نماید، برای امان هللا خان پاپوش درست کرد و جرگه خود ساخته را فراخواند وفیصله نامه ی مملو از 

ا و  قرار داد .  افیى ن ن را علیه آن شاه خدمتگارصادرنمود و او را عالوه برمضیقه اقتصادی زیرفشار تبلیغات ناروا نی  توهی 

درحایل که آن شاه وطن پرست حق داشت در پاداش تنها حصول استقالل کشور از کام استعمار انگلیس، ماهانه یا 

 دست گدائی بسوی کلیسائی در سویس سالنه  معاش مناستى  دریابد تا مجبور نشود برای نجات کو 
ی

دکان خود از گرسنیک

اسالیم بفرستد.   دراز نماید و دو کودکش را درجمع یتیمان جنگ عمویم به یک کشور غی 

شاه امان هللا  سال بعد ازفوت  پدرش، در عهدحکومت کرزی از ایتالیا به کابل آمد وعراییصن 4٠شاهدخت هندیه دخیى

ادرخودملکه ثریا به مراجع عدیل افغانستان تقدیم نمود ودر مصاحبه های خود با رسانه برای اعاده ملکیت های پدر وم

ها اعالم داشت که در صورت اعاده جایداد پدری اش، درنظردارد یک پوهنتون در کاریز می  بسازد وآنرا مجائن دراختیار 

لت کرزی به این عرایض شاهدخت دولت وتعلیم وتربیت فرزندان وطن بگذارد، اما متاسفانه که دستگاه فاسد دو 

" را   هندیه ترتیب اثر ندادند و ظاهرشاه که به عنوان بابای ملت در ارگ سلطنتى اقامت داشت، ملکیت های "کاریز می 

که در اصل ملکیتهای پدر وپدرکالن های امان هللا خان بود به فروش انداخت و قسیم فهیم مقام  پرقدرت دولت کرزی  

ن الملىل که به وزارت داوطلب خریداری زم گردید وآن زمینها را دربدل "ملیونها دالر" کمک های جامعه بی  ینهای کاریز می 

دفاع ودر اختیار قسیم فهیم قرارمیگرفت خریداری نمود وظاهرشاه آن پولها را میان پشان خود تقسیم نمود وهریک 

 سهم خود راگرفته از کشور بدر بردند. 

 وزجمعه: موضوع تبدییل پنجشنبه به ر 

اضات لویه جرگه فرمایشر نادرشاه برشاه امان هللا،تبدیل کردن روز پنجشنبه به روز جمعه بود.امان هللا خان  ییک ازاعیى

علت این تبدیىل را درزمان اعالم آن گفته بود وسپس در جریان شورش بچۀ سقاو با صدور اعالن پادشایه)مورخه 

ن تذکر   ١٢یفورمهای خود را ملیعن نمود.در ماده ( اکیی ار ر ١3٠7جدید ١5مطابق ١9٢9جنوری 5 اعالن پادشایه چنی 

درباب تعطیل جمعه به پنجشنبه نظریه من این بود که به سبب تعطیل و رخصتى مامورین و طلبه در روز »رفته بود: 

شنبه جمعه، اکیی به خارج شهر بدیگر امور مشغول بوده و صلوة جمعه حاضن نیم شدند؛ چون رخصتى جمعه به پنج

یم شدند و این تبدیل هم بموجب فتوای علما شد که در روز  تبدیل شد، نفری مذکورهمه به نماز جمعه مرتب حاضن

ن مامور بودند که دکاندارها و تمام  جمعه کارکردن را جائز دانستند و بساعت نماز تمام پولیس ها به مثل محتسبی 

ن را برای ادای نماز صلواة الجمعه به مساجد سو   بعیصن ها گردید، مسلمی 
ی

ق دهند. چون این مسئله هم اسباب آرزدگ

ن من بعد تعطیل خواهد بود.  مقاله «)رخصتى پنجشنبه پس بروز جمعه تبدیل نمودن را منظور نمودم و بروز عرفه نی 

کاظم،قسمت هفتم،افغان جرمن آنالین،  (٢٠٢١اکتوبر ١8داکیى

 :عکس العمل نادرشاه  در برابر اعالمیه شاه امان هللا

ن ساخت . جواسیس او -1  وخشمگی 
اين اعالميه، با عکس العمل شدید وخشن نادرشاه روبرو شد واو راسخت عصبائن

 سه نفر را به اتهام حامل اعالمیه دستگی   کردند و ییک از آنها  که یک مهاجر هندوستائن بودبالفاصله اعدام گردید. 

اين اعالميه، سلطنت نادرشاه را تکان داد و بر خشونت » نوشته میکند: غبار در رابطه به تاثی  این اعالمیه  برنادرشاه 

( داوطلب ترديد اعالميه گرديده به عجله   آن افزود. رسدار فيض محمدخان زکريا وزير خارجه ) وزير معارف دولت امائن

ت. در اين کتاب ، ش( منتشر ساخ ١3١٠-در زبانهاى اردو و درى) طبع کابل « ترديدشايعات شاه مخلوع »کتائى بنام 

 امان 
ّ
 او را رس زنش و متهم کرده و در صفحه « کبت  هللا امان » خان را هللا فيض محمد خان که قبال

ّ
یم ناميد، شديدا
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خوانده است. در عوض نادرشاه و برادران را ستايش کرده است. « انقالب کبت  »را « اغتشاش سقوى» سوم اين کتاب 

رسه ديوبند هندوستان و از مريد شدن افشان اردوى افغانستان به مشايخ ، اين کتاب از صفحه پانزدهم ببعد از مد

 هاى هللا دفاع سختى نموده است و هم امان 
ن
 »خان را تهديد به انتشار فوتوگراف

ى
نموده است. اين همان « ضد اخالف

 جعل شده و در افغانستان و رسحدات آزاد ، بر 
ّ
 هائی بود که از طرف دشمن خارجى قبال

ن
ن فوتوگراف اى مشتعل ساخیى

خان بر ضد هللا خان منتشر گرديده بود. سلطنت براى استفاده سوءاز اين اعالميه شاه امان هللا اغتشاشات ضد امان 

یع ئى امضاى مشخص را از نام علماى افغانستان در اخی  کتاب نشر نمود.... 
 «مبارزين داخىل افغانستان يک فتواى رسر

 (  ١١5، ص٢)غبار،جلد

در  ن  کاظم نی 
وع به بازداشت :» این رابطه مینویسد داکیى محمد نادرشاه و برادرش محمدهاشم خان صدراعظم رسر

ن تعدادی از آنها را به بهانه های مختلف به قتل رسانیدند و با ادامه  ن صدها هوادارشاه سابق کردند و نی 
وزندائن ساخیى

ی ن مایند و چنان ترس و رعب را در دل مردم اینکار برای چندین سال توانستند تا از فعالیت "امانیست ها" جلوگی 

جادادند که هیچکس جرأت نداشت نایم از امان هللا خان را به زبان براند. هرجا و محىل به نام و یا نشانه ای از 

 و امانیه را تغیی  نام دادند؛ نه تنها نام او 
ن بردند؛ قرص دارالمان ومکاتب امائن را یادگاراوبجا مانده بود، همه را از بی 

ن بردند؛ در هجو و بدنایم شاه سابق   را جمع آوری و از بی 
ازصفحات کتاب ها زدودند، بلکه کتب و آثار مهم تاریخن

ازهیچ سختن دری    غ نکردند؛ برای تحریف حقایق به نفع خود به نشر کتب و نوشته های دستوری پرداختند، چنانچه 

 به قلم بنادرافغانییک از آنها کتاب تاری    خ "
ً
رهان الدین کشیک بود اما در واقع زیرنظر شخص محمدنادرشاه " ظاهرا

ان  ن ن کتاب " ١3١٠نوشته شد و درماه می  " مخ الدین انیس را بزعم خود دستکاری بحران و نجاتبه چاپ رسید و نی 

کاظم ،همان مقاله(«) نمودند.   داکیى

ن مینگارد غبار درجای دیگری از انتقام کشر نادرشاه  ازشاه امان هللا وهواداران  نادرشاه برای رسکوب قشر :» »او چنی 

مصطلح ومستعمل « بحیث خاین دین ودولت وملت»را «امانیست»کلمه وطن پرست ومبارز درداخل افغانستان ،

ساخت. وهرکرا خواست به این نام در زندان وپایه دار تحویل داد.نادرشاه درخصومت با شاه امان هللا خان، تعصب 

رساند که اسمای لیسه های امائن وامانیه ومعمورۀ دارالمان را به نامهای نجات واستقالل وتنگنظری را تاجائی 

امان هللا خان ....(  نا امی  الفغان امی  ودارالفنون تبدیل نمود.وحتى ریکاردهای ترانه امان هللا خان)الهنا یا ربنا انرصلنا امی 

 خیانت مىل را با عکسهای او از تمام کشور جمع ونابود گردانید.نا
ٔ
ن المال امان هللا خان را بمثابە  عی 

ٔ
درشاه   که کلمە

 سیدان کابل را به برادرخود شاه 
ی

ن المال مذموم، تمام زمینهای زراعتى ملکه ثریا واقع تنیک ن عی  شمرده بود، ازهمی 

الل آباد به افراد محمودخان وزیرحربیه داد،چنانکه باغها و عمارات و اراضن دولتى و اشخاص را در کابل و پغمان و ج

ن المال شخیص" دارند؛ حتى باغ   در خارج کشور"عی 
خاندان خود داده بود و این ها هریک صدها میلیون دالر و افغائن

ن خود تقسیم و ترکه کردند... باغ شهرآرای کابل هم به  ن المال" بی  ن این خانوادٔه "دشمن عی  ارگ سلطنتى را نی 

بودکه مردم میگفتند،این خاندان حکمران حق ندارند که شاه امان هللا را محمدهاشم خان بخشیده شد.ازاین سبب 

کند.  ن المال شخیص تکفی  ن عی 
 ( ١٠3،صفحه ٢) غبار .ج«بواسطه داشیى

 

 تالش نادرشاه وهاشم خان برای ترور شاه امان هللا: -2

هللا رساج برادرزادۀ شاه امان هللا، نادرشاه باری ترتیبات ترور  شاه امان هللا را درایتالیا گرفت واین وظیفه بقول رسدار کبی 

ه های عسکرخود در پیش زینه های قرص  ن يف خان ]کش که غالم نتى خان چرجن را با رسنی  را به یاور خود سيدرسر

د تا به ایتالیا رفته شاه امان ١١6، ٢.غبار،جدلکشا  کشته بود  یف یاور به ایتالیا رفت هللا [،سیر را ترور کند. سید رسر
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اجازه مالقات با شاه امان هللا را کرد، اما قبل ازدیدار باشاه امان هللا تفنگچه ای از نزدش کشف شد که بعد وتقاضای 

اف کرد که نادرشاه او را برای ترور شاه امان هللا به این کشور فرستاده است واگر موفق به دیدار او  به پولیس ایتالیا اعیى

 کند. میشد، مجبوربود مطابق دستور نادرخان عمل  

ن در صدد از میان بردن شاه امان هللا درخارج کشوربرآمد. او ابتدا هللا  پس از مرگ نادرشاه، صدراعظم هاشم خان نی 

بدیدن شاه  باری او به ایتالیا شاه امان هللا را ترورکند، به او دستوردادنوازخان خان را به حیث سفی  درآلمان فرستاد و 

آمد و بعد از تحقیق معلوم گردید که  ویل پولیس ایتالیا همراهان هللا نواز را تالشر و از نزد شان سالح بدست رفت 

برای ترورشاه امان هللا توظیف شده بودند. به تعقیب هللا نوازخان، هاشم خان احمدعىل خان لودین را بحیث سکرتر 

سفارت روم فرستاد  ویل او هم موفق نگردید شاه را ترور نماید. بارسوم هاشم خان محافظ شخیص خودعبدالحکیم را 

ن درترورشاه ناکام شد. به روم فرستاد،  ن ترور شاه از سوی  ۱۹۳۴درسفرادای فریضۀ حج شاه امان هللا درسال  ویل او نی  نی 

اجنت های اعزام شده  رسدار هاشم خان صدراعظم به مکه وهم ازسوی اجنتان انگلیس منظورگردیده بود ویل موفق 

د. بقول غبار  ۱۹۴۸تطبیق آن نشدند. تا بالخره شاه را دربه  » در ایتالیا توسط زهرمسموم ساختند که نزدیک بود بمی 

بعد از آنکه دشمنانش به او زهر دادند، ديگر تعادل فکرى و جسیم شاه برهم خورد و نیم توانست کارى از پيش 

د.   (١٢4، ص ٢) غبار ، ج «بتر

ن شاه امان هللا « بازنگری دورۀ امائن وتوطئه های انگلیس»تاب خودداکیى عبدالرحمن زمائن درک در باره تالش برای کشیى

تحقیقات جالتى کرده است و اسناد  استخبارات انگلیش را ثبت وتحلیل نموده که آن کشور از کابل تا لندن واز لندن تا 

ان قاهره واز قاهره تا عربستان سعودی واز عربستان سعودی تا ترکیه و بر  ن و ایتالیا ، جواسیس متعددی بشمول سفی  لی 

ول شاه امان هللا گماشته  بود تا غازی امان هللا را ترورکنند، این درحایل بودکه نادرشاه  واجنتان خود رابرای تعقیب وکنیى

ن برای ترور شاه درخارج از کشور به اعزام رسیاور ومحافظ وسفی  ووزیرمختارخود از قبیل  سید وبعد هاشم خان نی 

ی یاور نادرشاه،هللا نواز خان سفی  واحمدعىل خان لودین وزیرمختار وعبدالحکیم محافظ خاص هاشم خان  یف کین رسر

یت این تالش های درخارج توسط رسویس های جاسوش روسیه   برای ترور شاه امان هللا گماشته شده بودند ، ویل اکیی

داده میشد ودولت ا یتالیا هم درحفاظت  شاه امان هللا کوتایه نیم  کشف وبه موقع به دولت ایتالیا خیى

،عبدالرحمن، بازنگری دورۀ امائن وتوطئه های انگلیس،چاپ کرد.   (49٢-486، صص٢٠١3)زمائن

 امان هللا:به شاه دن اتهام زنادرخان در نقش--3

حیم بود که در و نگر نادرشاه سیاستمدار ز  ن بها بی  عناض ضد  انگلیش هیچ کوتایه  رسکوئى و  خان امان هللا تهام بسیى

ه را  کشت.   نمیکرد، چنانکه غال م نتى چرجن ،عبدالرحمن لودین و  محمدولیخان دروازی مهدیخان چنداوایل وغی 

 از همان آغاز اعالن سلطنت وداعیه استقالل خوایه توطئه ها ودسایس رسویس های جاسوش انگلیس علیه امان هللا

اش آغاز شده بود.انگلیس ها برای اینکه رد پای خود ونادرخان را در قتل امی  حبیب هللا گم کرده باشند،عمل قتل را 

وطه خواهان درباروشاه امان هللا انداختند.این توطئه بحدی زیرکانه وتوسط اشخاص بانفوذ وروحانیون   بدوش مشر

تاری    خ ،داستائن زیرعنوان  وابسته به استعمار  حزب رسی »پخش گردید  که حتى در تاری    خ هم راه یافت. غبار درمسی 

 تا در وازه خانه امان هللا خان ورسدار نرصهللا خان وشجاع الدوله خان « دربار
ً
حکایت میکند که خواننده را مستقیما

ن حال، ردپای نادرخان را در قتل امی  حبیب هللا خان تا رساپرده خیمه فراش باشر امی  حبیب هللا خان یم برد.  اما درعی 

کرد،  ون خیمه دستگی  ن رساغ  میدهد؛آنجا که میگوید: وقتى که "عسکر ضارب امی  را در بی  در کله گوش لغمان نی  امی 

 صاحب منصب بال رتبه ای پیدا شد و به روی اوسیىل زد و ضارب را رها کرد و گ
ً
فت : خاموش باشید که امی  فورا

صاحب خوابند." این صاحب منصب بال رتبه گ بوده میتوانست، به جز کش که قوماندان عمویم قوای عسکری و 
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ن اشاره تلویخ غبار بودکه کتابش )افغانستان  آمر مافوق همه قوای محافظ امی  )یعتن سپهسالرنادرخان (. بخاطرهمی 

تاری    خ ( بعد از چاپ در   در مطبعه دولتى حبس شده بود.  ١357تا کودتای ثور در ١346سال در مسی 

وری ٢١)مطابق ١337جمادی الول ١8شب پنجشنبه بودو»  گزارش غبار ازاین قرار است:  بعد  3( درساعت ١9١9فیى

یک گوشه از دامن خیمه را بال زده بشعت داخل خیمه بزرگ گردید  -از نصف شب مردی مسلح شاید با معاوئن 

گذاشته ودرحایل که شاه آرام وبیصدا خفته بود، مرد دهن تفنگچه خود را درنه ایت خونشدی در بن گوش چپ امی 

آتش کرد وبشعت از رایه که آمده بود بدر رفت. ودرخارج خیمه فریادی بلندبود که میگفت:درنزدیک خیمه امی  

ضا خان    از طرف شاه علی 
ً
صاحب شلیک اسلحه شده است. گفته میشد:همینکه ضارب از خیمه شاه خارج گردید فورا

گرفتار گردید ویل  افشعایل رتبه تری پیدا شد وبرر  عسکرمخافظ)شاه عىل رضا(سیىل سختى کشیده کندک مشر
ً
 دفعتا

ت خوابند.  گفت:آرام باشید،اعلیحرصن  ( 74١غبار،«)ضارب را رهاکرد وبه کندکمشر
ا
شاه به ن لحظات ادرهم ]احتمال

ضا  گفته شده  شاه  شد![ د کشته خواه  مثل امت  او هم ، د که اگردهن بازکن  علت  ن خاطرکندکمشر عىل رضا تا به همی 

 محکوم به اعدام گردید. خود بالنتیجه  آخر ین لحظه به هیئت تحقیق ، لب به افشای این راز نگشود و

ن مینویسد:  ن بازگذاشته  وناچار چنی  شاه عىل رضا »غبار بمنظور چاپ کتابش در عهدسلطنت ظاهرشاه،راه گریزی نی 

حبیب هللا خان را با افش   رهاکننده آن از دست محافظ یم شناخت از خان افش بیگناه که ضارب وکشنده امی 

 گفته میشد که کشنده امت   نظرسیاست محکوم به اعدام شد. 
ً
درحایل که تا آنوقت درتمام حلقه های پایتخت علنا

)عضو جمیع رسی دربار( است نه دیگری.   (745)غبار،ص  «حبیب هللا خان، شجاع الدوله خان فراش باشی

ن محقق افغائن است که به محتوای گزارش و نحوۀ قتل امی  از سوی "حزب رسی   کاظمداکتر سید عبدهللا             اولی 

دربار" شک وتردید خود را نشان داده وقتل امی  حبیب هللا را نقشه وپالن انگلیس درهمدستى باعناض مورد اعتماد 

دست امان هللا وشجاع الدوله را  آنکشور در دستگاه امی  حبیب هللا خان دانسته، شایعات و برداشتهای را که درآن

ن منطقى رد میکند.   دخیل میداند، با دلیل وبراهی 

 نداشت داکتر کاظم این راویت را یک شایعه برای بدنام کردن شاه ا
ر
 میداند که دیگراو قدرن

ن
مان هللا درزمان

 درافغانستان بررسقدرت بودند که خود مظنون قتل بودند. 
ن
 ودرخارج ازکشور بود وکسان

در فقرۀ شمار یک و  مردود پنداشته ، به شهادت پشش را  کاظم ، قتل امی  توسط شجاع الدوله خان غوربندی   داکیى 

، شجاع الدوله خان خواهد بود، برعالوه اینکه خودش به قول پشش آنرا رد کرد:» .... دنکاستدلل می ه اینکه قاتل امی 

ن نشان میدهد که این احتمال بسیار ضعیف میباشد، چون چهار اطراف امی  را در  است، نتیجه تحلیل اینجانب نی 

آنشب بیشیى اعضای خانواده مصاحبان حلقه کرده بودند که آنها با شجاع الدوله خان در یک حلقه قرار نداشتند و اگر 

ی  دستگی  میکردند، بطور قطع او را بازداشت و افشاء میکردند. این شجاع الدوله را بالفعل یا هنگام خروج از خوابگاه ام

افواه بیشیى وقتى رسزبانها افتاد که رژیم امائن سقوط کرده بود و بعد دوره سقاوی کش جرأت نمیکرد درباره قاتل امی  یا 

د که او فاقد قدرت و خارج از حلقه مربوطه آن زبان به کالم بکشاید و نا گزیرمسئولیت را بیشیى به کش حواله میدادن

 دست شاه امان هللا را در قضیه دخیل 
ً
ن حلقه مظنون یم خواست که با اتهام بر شجاع الدوله اساسا افغانستان بود و نی 

 به حیث 
ً
سازند.درحالیکه امی  نرصهللا  خان از احمد شاه خان پشعم سپهسالر محمد نادرخان در حضور عساکر علنا

ن از قول برادرخود بنابر اظهارات عساکر این موضوع را بیان کرده است.... قاتل امی  نام بر  احمد خان نی   «د و رسدار شی 

کاظم در ادامه درفقرۀ شماره سوم استدلل خود میگوید:   ن یک » داکیى وطه خواهان در قتل امی  نی  ن مشر دست داشیى

 عزم 
ً
وطه خواهان که قبال قتل امی  را کرده بودند، شامل حلقه نزدیک و افواه دیگر است، چون هیچیک از گروپ مشر

همراهان امی  در جالل آباد نبودند. اگر آنها یم توانستند در حلقه خاص اطرافیان امی  نفوذ کنند، هیچگاه برای قتل امی  
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ن نیم گرفتند. بعد از سوء قصد اول، حلقه محافظت امی  جدی تر گردید و  افواه  در"رسبام" و معیى امی  در راه عام کمی 

ن را قوی تر ساخت، طوریکه در اطراف خیمه امی  در همان شب در حدود سه هزار   محافظی 
ٔ
سوء قصد دوم حلقە

ون و درون خیمه وظیفه دار بودند که رسیدن اشخاص غی  را در خوابگاه  عسکر موجود بود و چند حلقه محافظ در بی 

ن محافظ مشکل و حتى ناممکن یم ساخت، مگر به کمک همی  داکیى کاظم، «) ان و آنهم برطبق یک پالن قبىل. امی 

 (۱۳۰-۱۳۲ارسارنهفته شهادت امی  حبیب هللا خان .... ص 

محمدحکیم نماینده تجارئى افغان در پشاورکه  از هوادار شاه امان هللا بود »نویسنده امریکائی ریه تایل استوارت میگوید: 

برتانیه درپ شاورمالقات کرده و بعد بسوی مناطق قبایل حرکت نموده همینکه مطلع شد، نادرخان با همفری سفی 

این اشخاص خاین هستند،نادر، شخیص »است، یک اعالمیه برضد نادرخان وبرادرانش  پخش نموده نوشت که : 

حبیب هللا را کشته وفامیل وی را عبدالرحمن خان از افغانستان کشیده بود، زیرا آنها به کشور وفادار  است که امی 

دوباره ثابت ساختند که به برتانیه وفادار اند، طوریکه آنها را درهند برتانوی تربیه کرده بودند. این ها دشمن  نبودند و 

اسالم اند ومیخواهند که افغانستان را دوباره زیرسلطه برتانیه بیاورند. علمای را که برتانیه پول داده بود و پول میدهد 

روپیه از برتانیه گرفته اند که این پروپاگند را دوام بدهند ونباید به  3، 6٠٠،٠٠٠ آنها را دراین رابطه کمک مینمایند. آنها

توقف نمایند. هرشخیص که به نادر و برادرانش کمک نماید  این اشخاص خاین اجازه داده شود که درافغانستان بیشیى

ترجمه کوهسار کابىل، طبع پشاور، ص مانند آنست که  برتانیه را کمک یم نماید." )ریه تایل استوارت،آتش درافغانستان،

١54) 

سلطنت نادرشاه و حکومت هاشم خان وظاهرشاه ، سیع بعمل آمد تا نام ونشان شاه امان هللا غازی را از ۴۰درمدت -4

صفحات تاری    خ محو و نابود کنند، تمام کتب درش عهد امائن  که در آنها نام وکارنامه های آن زعیم مىل وجود 

ن استقالل افغانستان خوانده شده بود در آتش داشت،یکجا با قرص   زرنگار که در آن اعالمیه برسمیت شناخیى

داد استقالل کشور در جراید ومطبوعات یاد نمیشد،  سوختانده شد،نام شاه امان هللا حتى در روزهای تجلیل از اسیى

ند. زیرا نام امان هللا  با نام استقالل  معهذا نام آن شاه میهن پرست را نتوانستند از ذهن وقلب مردم افغانستان پاک کن

ن پابر جا خواهد بود.  ن شده است و تا استقالل افغانستان پا برجا باشد، نام او نی   کشورعجی 

هللا رساج برادرزاده شاه امان هللا باری بمن نوشته بود که بعد از مرگ شاه امان در سویس ووصیت او برای  رسدار کبی 

ه  جدش ا  به افغانستان موافقت دفنش در جوار مقیى
ن
عبدالرحمن خان سلطنت تا سه روز به آوردن جنازه شاه متوف می 

 نمودند، دستگاه 
ی

نمیکرد، بعد از آنکه دولت های ترکیه وعربستان ومردم پشتونستان برای دفن جنازه ابراز آمادگ

کرد ویل بعداز مراسم فاتحه در پل   سلطنت به آوردن جنازه شاه امان هللا به افغانستان ودفن آن در جالل آباد موافقت

خشتى به پششاه امان هللا اجازه داده نشد تا با مردم کابل که در صحن مسجد منظر دیدار او بودند، ببیند و از آنها 

پدرش اتشکرنماید.او را از راه عقتى مسجد به هوتل بردند ووقتى که او گفت میخواهد یک بار قرص دارالمان را ببیند، زیر 

ن قرصزیاد تعریف میکرد،گفتند مدت اقامت تان ختم شده وشما باید کابل را ترک نمائید، بدین سان آن شهزاده از ای

 به ایتالیا برگشت.  ن دیدار قرصدلخواه پدرش حرمان زده از کابل بدو 

برنامه های مدرن آن  سال گذشته هرچه درتوان داشتند بکار بردند تا نام ونشان و  9٠نوکران واجنتان انگلیس درمدت 

شخصیت محبوب کشور را از صفحات روزنامه ها ومطبوعات کشورمحو ونابود کنند، اماعشق ومحبت مردم نسبت 

به شاه امان هللا خان ویک دهه کارنامه های او را نتوانستند از ذهن وضمی  مردم افغانستان بزدایند .همانطور که آفتاب 

ن چون آفتاب از زیر ابرهای تهمت زئن ها با دو انگشت پنهان شده نمیتواند ، دیده میشود که شخصیت امان هللا خان نی 

ود.  ند وحقانیت خود را ثابت کرده می  ن  ودروغ پراگتن ها بدر یم آید و تارییک ها را از ذهنهای کوروتاریک عقب می 
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 شاه امان هللا بود در عهد ریاست جمهوری خود از شاه امان هللا   
ر
ق تنها داودخان که ملهم از اندیشه های متر

ن ازپای   یادگردید ومنار نجات نت 
ن
بعنوان محصل استقالل کشور یاد میکرد و لیسه نجات دوباره بنام لیسه امان

 باالحصار کابل در یک شب نابود شد.        

ن شاه امان هللا توسط  خوشبختانه در دو  دهه اخی  روز تا روز نام وبرنامه های ترقیخواهانه وکارنامه های افتخار برانگی 

 پسند افغان و مورخان خارجى از طریق نوشته ها ورسالت وکتابهای حجیم در داخل وخارج کشوربرجسته 
ى
فرزندان ترف

 او آشنا ساخته شده اند ونسل جدید را بیشیى وبیشیى به عظمت شخصیت شاه امان 
ى
ف هللا خان وبرنامه های میى

وند.   می 

 به امامت نمازهای جمعه وعید 
ً
ن پادشایه که در افغانستان شخصا درمورد اسالمیت شاه امان هللا باید گفت: اولی 

یم پرداخت، شاه امان هللا بود. منظور این است که غازی امان هللا یک شاه با تمام معنا مسلمان و در اصول وفروع 

 آگاه بود. وپیوسته مردم را در پرتو 
ا
دین اسالم ورود داشت و در باره اسالم وپیام عدالت آن واحکام قرآن کامال

 میکرد. 
ن
 ارشادات اسالم به اتحاد واتفاق وتحصیل علم ودانش رهنمون

ن بعد از مطالعه دفاعیه امان هللا درکامنتى     ر م حسن بی 
درپای بخش سوم  نویسنده وجهانگرد معاضافغانستان،محیى

ن نوشته میکند:  هر قدر به عمق نکات مندرج در بهتان های نادرخان و پاسخ های شاه امان هللا خان غازی »چنی 

بخاطر رد این اتهامات داخل میشویم ، موضوع بیش از پیش دلچسپ میشود. در اینجا به وضاحت میتوان مشاهده  

درس شاه امان هللا خان غازی یک هدف را میخواست دنبال کند و آن  کرد که نادرخان از صادر نمودن این اتهامات به آ

ن از محبوبیت شاه امان هللا خان در میان مردم متدین و مسلمان افغانستان بوده است. نادرخان دقیقا نکائى را در  کاسیى

ن اتهامات درج کرده بود که هم از لحاظ مذهتى و هم از لحاظ مىل به شخصیت و اتوریته شاه ام
ان هللا خان لطمه میى

د. در آنسو آنچه در رد این اتهامات از جانب شاه امان هللا خان عنوان شده اند ، بسیار منطقى ، مستدل و مستند  ن می 

بوده و شاه امان هللا خان کوشیده تا صادقانه و بدون ترس و هراس ، آنچه را که حقیقت موضوع بوده در پیشگاه ملت 

 (Bijan Hassan«)بیان دارد. 

  که شاه امان هللا غازی را آگاهانه ویا نا آگاهانه مورد اتهام وحمله  ا
ن
ود تا به یاوه رسایان ز جوانان کشور توقع مت 

انه ومستند پاسخ دهند.   قرار میدهند، دلت 

 پایان
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