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  7 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٧/ ١٠/ ٢٠             کانديد اکادميسين سيستانی                                                   
  

  :کتاب معرفی

    "سلطنت امان   شاه واستق�ل مجدد افغانستان"

  گنجينۀ بزرگ از حقايق عصر امانی

 :مقدمه

ليف تانوشته و »سلطنت امان   شاه واستق�ل مجدد افغانستان«
عزيزالدين وکيلی پوپلزائی، گنجينه بزرگی  از حقايق ناگفته در بارۀ 
کارنامه ھای شاه امان   غازی و موافقان ومخالفان اوست که با 
اسناد ومدارک وشواھد ناياب  تاريخی ،ًاز سوی اکادمی چاپ 

در ) م2017/ش1396(ونشرع�مه رشاد در کندھار درسال جاری
  .به چاپ رسيده است)  صفحه1152حاوی (دوجلد 

اين مژده را دوست ارجمند ومحقق دانشمند جناب معصوم 
، مرا غرق آن) پی دی اف(ھوتک بمن دادند و با ارسال يک کاپی از

من اين متن دوجلدی را  بطورشتابزده . نمودند خوشنودی وشادمانی 
مرور کردم  ومسايل وموضوعاتی در آن توجه مرا بخود جلب کرد 

  مرحوم عزيزالدين وکيلی فوفلزائی      .                ديده بودمر آثار مورخان ديگر نکه تا کنون د

کنم که مرا از ق ارجمند شاغلی ھوتک اظھارامتنان اول از محقدراينجا وظيفه خود ميدانم تا 
نشراتی ع?مه رشاد ساختند ، وسپس برای مرکز علمی  اين اثر گرانسنگ تاريخی مطلع  وچاپ طبع
ر مھم تاريخی بعد از مرگ آن مورخ کم در نشر وچاپ چنين اثکه آرزو کنم   بيشتر توفيقیارقندھ

 تاريخ کشور را با ع?قمندانواھل کتاب وبخصوص صاحب نظراقدام کرده اند ادعا ولی پراط?ع و
  . شادمان ومسرور ساختندسودمند خويشاين کار 

  باو. بودفھيم وصادق البيان افغانستانذھين ورخان زائی، ازمؤلمرحوم عزيزالدين وکيلی پوپ
ی داشت و بخصوصوشجره شناسی ع?قمندی سدوزائی و تاريخ دودمان  خطاطیخوشنويسی و ھنر

     . بيشتر اوقات عمرش را در اين دو عرصه گذشتاند

نشان  ،  کشور سالگرد استرداد استق?لني م98 پرشکوه ازداشتيجوانان وطن امسال  با گرام
 اقشار مختلف کشور وبخصوص جوانان ما روز تا روز اني درمیضت استق?ل اماندادند که نھ

 تر وگسترده ادي  زی پروردي جوانان را برحس شھی کرده وحس استق?ل خواھداي پشتريع?قمندان ب 
 یتيشخص  نياول: کرده که از خود بپرسندجادي درک را در مردم اني اروحيه آزادگی.  استساخته تر 

   کشور بود؟یاسي از رھبران سکي د،کداميحصول استق?ل ازسلطه استعمارگردکه در فکر 

 ش1297حوت 9 روز جمعه قبل از ظھر :بقول پوپلزائی  بود که ی امان Q غازمعلومدارشاه
اين : تاج استق�ل را درميدان نظامی کابل از دست عساکر پذيرفت وبه عاساکر ومردم وعده داد که

،امان   مولف سراج التواريخوبگفته .1 به حصول استق�ل کشوربسرميگذارمتاج سلطنت را مشروط 
Qعساکر   خطاب به  داشت ، تن ه بسربازی  در حالى که دريشى دگاهيدر مسجد ع روزنھم حوت،  خان

                                            
  498ص  ،1396عزيزالدين وکيلی پوپلزی،سلطنت شاه امان   خان واستق�ل مجدد افغانستان،چاپ اکادمی ع�مه رشاد،کندھار-1
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ملت نجيبه خود اين را اع�ن و بشارت  رعاياى صديق  اول برھمه « : و شھريان کابل اع?م کرد
نھاده  استق�ل وحاکميت داخلى و خارجى افغانستان بسر   امافغانيه را بن ج سلطنت ميدھم که من تا

بيرون نمى کنم تا که  من اين لباس سربازى را از تن !  ملت عزيز من «: گفت وادامه داده  ».ام
من اين شمشير را در غ�ف نمى کنم تا که » «   ! لباس استق�ل را براى مادر وطن تھيه نسازم  
2»!را به جاى خود ننشانم  صبان حقوق ملتم غا 

  

 یمردم افغانستان را به حکومت ھند برتانوارزوی بزرگ  نياشاه امان Q  که ھنگامی  و
 بخاطر کسب استق?ل را اع?م داشت ومردم سي نگرفت، جھاد برضد انگلیاط?ع داد وجواب مساعد

 ی ماه جانبازکي شدند وپس از سيا استعمار انگل بکاري افغانستان با سروجان آماده پخواهيزدآو  ريدل
 استق?ل سي انگل،یراولپندصلح در مذاکرات جهيدرنت  ونددشمن را وادار به آتش بس ومذاکره نمود

 موافقات را نيش ا1298 اسد 28در روز   ی شناخت وشاه امان Q غازتي افغانستان را برسمیاسيس
از آن ھر سال يعد افغانستان اع?م داشت و  استق?لان روز را به عنو آنروز امضاء نمود واز ھمان 

 واتن  ونواختن دھل وسرودوساز  ی و با شادمانندفتگريجشن مخويش  ی روز ملثيآن را به حما مردم 
 ثور، تجليل ازاين روز کمرنگ 8 ثورو فجايع 7که بعد ازکودتای  ولی متاسفانه .ندردکي ملي تجلیمل

س از طالبان وحضور امريکا وناتو،بازار قھرمان پرستی وشھيد پروری، تر شده رفت ودرسالھای پ
 اسد به عنوان روز استق?ل کشور روبفراموشی نھاد ونزديک بود، 28رونق گرفت وتجليل از روز 

 28دوباره روز  تا ديگردسبب از رسميت بيفتد، اما ھوشياری جوانان بيدار واستق?ل طلب افغانستان 
ھا پرجوش تر وپرخروش تجليل  ني ھرقدر ا.خود را گرامی بدارند اکاني نانبھای گر راثيماسد، اين 

 تي کشور در مردم تقویحفظ استق?ل مل  وحدت و ی برایتر باشد، به ھمان اندازه احساسات مل
   :ميشود کهکتاب سلطنت امان Q شاه، با اين شعر حماسی آغاز   .گردديم

    مردان ھميشه تکيه خود را بدو کنند      به قبضۀ شمشير بسته  اند  آزادگی

  مردی بزرگ بايد وعزمی بزرگـتر          تا حـل مشک�ت  به  نيروی او کنند

 در معرکه استق?ل مي رجال بزرگ وسھیدھاي چشم دواقعيت ھای عينی وبرمبتنی  که یخي  تار
 وبيانيه واع?ميه ھای رسمی  ھایسخنرانباشد وھمان زمان روزنامه ھای مطبوع   وديجراويا بازتاب 
که از خواندن   اند  وقابل مطالعهمھم ومعتبربدون ترديد ، عصرامانی را بازتاب دھد رھبران دولت  و

را بخوانند واز   کشور خودخيتار  مردم اتسبب ميگردد وبه وجد می آيند  استق?ل خيع?قمندان تار آن
  .بکوشند  خود اکاني نراثيظ م خود آگاه شوند ودر حفاکاني نی وجانبازیفداکار

مرحو وکيلی پوپلزائی، در يک خانواده فاضل وبادانش وبھره مند از استعداد وذکاوت خوش 
بدنيا آمده بود که از زمان احمدشاه بابا تا ختم دورۀ حکمروائی  منسوب به قندھارنويسی وشعرگوئی،

چون چند تن از اجداد مرحوم .  بودندسدوزائی، ازمقام و ص?حيت واعتماد واعتبارفراوانی برخوردار
، به ھمين خاطر او و 3ارتقا يافته بودند) وکيل مقام سلطنت(عزيزالدين پوپلزائی،به مقام  وکيل الدوله

تخلص ميکردند وچون سردار فقيرمحمدخان "  وکيلی"پدرش نظام الدين خان ابن سرار فقيرمحمدخان 
 مثل خاندان شاغاسی خيل، از عزت ومقام واعتبار مامای علياحضرت مادرشاه امان Q خان بود،

بلندی درنزد غازی امان Q برخوردار بودند ودر ثبات وحمايت ازمقام سلطنت شاه امان Q ت?ش 
  . وسعی فراوانی از خود بروز دادند

                                            
2
،نيز مقا0ت داکتر سيدعبدهللا کاظم و داکتر انهللا خ  راماني اشتھار امهيم ، اع"669بخش سوم،ص 4خ،جلديسراج التوارفيض محمدکاتب، - 

  .زمانی دراين زمينه
نظام ابن  نيلدزاي عز:سلسله نسب خود را چنين نام می برد) شاه زمان(پوپلزائی درپايان کتاب درة الزمان به قول آقای معصوم ھوتک،  -  3

 لي خان وکمدعلمسردار مح،ابن ) الوجوھاتنيام(  سردارمحمد ک�ن خان ابنسردار محمد عمرخانابن  خان رمحمديسردار فقابن  خان نيالد
  ].سيستانی.  وتيمورشاهمعاصر احمدشاه بابا[  الدولهليسردارعبد  خان وکابن الدوله 
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مرحوم عزيزالدين وکيلی پوپلزائی از نبيره ھا وکواسه ھای  سردار عبدQ خان پوپلزائی بود 
 داشت وشخص سخن دان وسخنوررا ) وزارت ماليه(  درعھد تيمورشاه درانی وظيفۀ ديوان بيگیکه

 از قول سردار عبدQ خان  را به مناسبت بنای شھر قندھار قطعه شعر اين  داکترجاويد .آگاھی بود
  :نقل ميکند ] وکيل الدوله[فوفلزائی 

   ھــمت بنای شھــر نھاددمی که شاه شھامت مدار احمدشاه          باسـتـواری
  دارادــادثات زمانش  خـدا نگھــجمال ملک خراسان شد اين تازه بناء         ز ح

  )79داکترجاويد، اوستا، ص    (                                                                        

ر عبدQ خان وخاندانش درآن قلعه ديوان بيگی واقع چھاردھی کابل ،محل معروفی بود که سردا
 چشم بدنيا  استق?لگجنھنگام  ش ١٢٩٧قلعه درسال  عزيزالدين پوپلزائی در ھمين. زندگی ميکردند

آموزش ھای دينی نخستين  پوپلزائی. ناميد او خود را فرزند استق?ل میخاطربه ھمين  کشود و
برخود نظام الدين وکيلی پوپلزائی ھنری يعنی  خطاطی وخوش نويسی را بنابر توجه ومواظبت پدرمدو

ھنوز تعليمات ابتدائی را به پايان نرسانده وشامل مکتب شد درعھد امانی ازاين قلعه آغاز کرد، وسپس 
با  .بود که دروازه ھای مکاتب ومدارس با تسلط بچۀ سقو برکابل بروی کودکان مردم مسدود گرديد

درعھد سلطنت نادرشاه وظاھرشاه ه به مکتب رفت ورويکار آمدن نادرشاه،عزيزالدين پوپلزائی دوبار
   شمسی در وزارت اط?عات و١٣١٧وپس از فراغت از مکتب، در سالادامه داد به دروسش 

چون به ھنر وتوانائی اش ھنوزھم .  به تقاعد سوق گرديد١٣۵٢فرھنگ شروع به کار نمود  ودرسال 
امه داد  تا آنکه  تنظيم ھای جھادی ضرورت احساس ميشد، بکار در وزارت اط?عات وفرھنگ اد

  . ھجوم آوردند و نظام دولتی درافغانستان منھدم گرديد واو ھم گوشه گرفت1371برکابل در سال 

در ) کاليوگرافی(مرحوم پوپلزائی ع?وه برتاريخ نگاری وشعرگوئی، درخوشنويسی وخطاطی
پوپلزائی در . وم پوپلزائی بودانواع مختلف ومتفاوت آن يدی طولی وتوانا داشت ومسلک اصلی مرح

 خطاط ھفت قلم افغانستاناستاد و وزارت اط?عات وفرھنګ وقت  بحيث از طرف ١٣۴٢سال 
  .استادی اين فن را از سوی شاه وقت نصيب ګرديدومدال شناخته شد 

  
   استاد عزيزالدين وکيلی پوپلزائینمونه ای از ھنرخطاطی ھفت قلم
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وپلزائی يک خانواده علمی وفرھنگی وبا رسوخ درانی بود ودر از آنجايی که خانواده وکيلی پ
خوشنويسی وانشاء فرامين سلطنتی توانائی خاصی داشتند، از برکت اين فن ھمواره در دولت 
سدوزائی وظايف مھم دولتی را بدوش داشته اند،وچون آدمھای عالم وبا ھوش وبا استعدادی بوده اند، 

ولتی واب?غيه ھای رسمی وبيعت نامه ھای اقوام مختلف قلمرو اکثر وحتی تمام اسناد وفرامين د
سلطنتی سدوزائی را در ھنگام پادشاه گردشيھا وھنگامه ھای سياسی وخلعت بخشی ھا ومکافات 

ی وخصوصی جمع نشرات وجرايد رسم ومجازات دولتی به افراد واشخاص ذينفوذ قومی را ھمراه با
  . پراستعداد خود به ارث ميگذاشتند نرا به فرزندان با سواد و ميکردند وثمه به ثمه آآوری ونگھداری

آخرين شخصيت با فراست ودانشمند وخطاط زبردست اين خانواده يعنی عزيزالدين وکيلی بود 
 وکيلی به ارث  برد و از اين گنجينه بی نظيرتاريخی بدرستی آن اسناد را از پدرخود نظام الدينکه 

ريت خود بخش ھای مختلف آنھا را به مناسبت ھای مختلف ، بصورت استفاده کرد و در دوران مامو
کتاب و رساله به نشر رسانيد که ھريکی ازآنھا امروز به حيث ماخذی معتبر مورد استفاده اھل تحقيق  

  .درتاريخ وفرھنگ افغانستان قرار می گيرند

  : کتب ذيل اند تاليف ھای مھم چاپ شده مرحوم پوپلزائیازجمله

  ،)ش1333،کابلدوجلد( يمورشاه درانی تتاريخ- 1

  ،) ش1337کابل يک جلد،(ن درة الزمان فی تاريخ شاه زما- 2

  ،)ش1346کابل( تاريخ خرقه شريفه قندھار،- 3

  ؛ ) ش1334کابل (تذکار ديوان ھمايون اعلی يا وزارت ماليه - 4

مؤلف و رمعاصنمونه ھايی از استادان گذشته و باھنر خط در افغانستان در دو قرن اخير - 5
  ،)ش1342کابل (

رد منظومۀ بزرگداشت سيد جمال الدين افغانی که به مناسبت بزرگداشت ھشتادمين سالگ- 6
  ،؛)ش1355کابل (مرگ وی منتشر شد

  ؛ )ش1355(خزينةاoشراف  - 7

  ، )ش1359 ،کابلدوجلد( تاريخ احمدشاھی - 8

  )1364کابل (  کشوراروپا وآسيا12ی غازی امان Q شاه در سفرھا - 9

  )1396  چاپ قندھار-ش1364تاليف (سلطنت امان Q شاه واستق?ل مجدد افغانستان -10

  ؛ )ش1367(تحفة المولود  -11

   ديوان رحمان بابا؛-12

   )چاپ شده( فرھنگ کابل باستان-13

  غزنه در دو قرن اخير؛-14
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،  يکی از آثار گرانبھای تاريخی مرحوم ستق�ل مجدد افغانستانسلطنت امان   شاه و ا
پوپلزائی  است که مطالب وموضوعات آن درزمان سلطنت شاه امان Q  توسط پدر مولف عزيزالدين 

  . ثبت وياد داشت شده است

مردان بزرگ ونوابغ عصراز دو گروه موافق ومخالف   :"مينويسددر پيشگفتار کتاب مؤلف 
 است که از روز رھبران وقھرمانان بزرگ يکی امان   شاه غازیانده اند و ازآن جمله برکنار نم

 نابغۀ شھيراز جمله رجال موافق آن .جلوس تا خاتمه سلطنت بدوگروه مخالف و موافق برخورده است
رکابل بدنيا آمد ودر نيمه ش د1263است که درسال ) پدرنويسنده اين کتاب( يکی ھم الحاج نظام الدين

ش درکابل ديده ازجھان فروبست واين مبصرحوادث وگزارش آن روزگار چون در دوران 1344سال 
،  و ذخيرۀ ھوش وخرد وتجربه ملی ودرباری وھم آثار جمع 4فعاليت ھای عھد امانيه اشتراک داشت

 موجب شد اين کمترين آورده واندوخته اين شخص مقرب ومعتمد دولت وحکومت آنقدرتاثيرنمود که
مطابق مقتضاء فکر پدر به تأليف وترتيب صفحات اين کتاب توفيق ) عزيزالدين وکيلی فوفلزائی(

   5».يابم

 ش در پغمان درمحل طاق ظفر بدينا 1271 در سال ،امان Q شاه«: دسويميندر ادامه 
ب فنون حربی  شمسی در مکت1289 شمسی خطاب عين الدوله يافت و درسال 1283درسال .آمد

واقعيت بزرگی او از صفات مردم دوستی و وطن   نيرومند بار آمد ویکابل داخل گرديد وعسکر
چون روح بزرگ منشی وترقی پسندی وھم احساس عدالت  .دوستی وآزادی خواھی کامل ثابت گرديد

نھای اجتماعی از دورۀ شباب وجوانی داشت مطابق فھم سياسی خويش، از بدو جوانی جوينده داستا
روی ھمين منظور که بتواند برای  دليران ومتوجه اوضاع جھان  فرھنگ وھنر جديد گرديد، و

افغانستان مصدر خدمتی گردد، درجلب قلوب اھل فضل وعرفان  وجوانان فداکار ومنور نھايت سعی 
ايق ادوار گذشته،افغانستان که از راه مطالعه وجستجو باکثر حق واين کاشف اسرار. نمود وکوشش می

 ميخواست ھرحقيقت را از راه علم ومعارف دريافت کرده واز ھمين طريق به ،متوصل گشته بود
   6» .برساند]افغانستان[آگاھی تمام طبقات ملت 

نوشتن تاريخ دورۀ امانيه يک نمونه ومثال روشن از وطندوستی « :پوپلزائی ع?وه ميکند 
تا  ش1308[وانع مطبوعاتی سالھای پدرم نظر به م... وعرفان دوستی وازادی دوستی است

اما ياد داشتھايی که بمن سپرد وھم اينکه به معرفت اوشان  خود به اين کار دست نيافت و] ش1344
از چند نفر شخصيت ھای ھمعصر دولت امانيه استفاده فکری نموده ام وظيفۀ ملی مرحومی بجا 

 بعد انقراض آن دولت کار آسان چرا که افشاء خصوصيات دورۀ امانيه تا مدت بيست سال. گرديد
و خود زمانی  که امان .نبود ونوشتن تاريخ آن دوره ھم از عھده وص�حيت ھر فرد شناخته نميشد

Q شاه ھنوز حيات داشت به ترتيب وجمع آوری اکثرمحتويات اين تذکار دست يافتم وآن روزگار 
 7»..ترقی جوانی من وتاليف وطبع ديگر آثاراشتغال داشتم

                                            
4
و از مصاحبين حضور عين الدوله د ميشائی،پسرمامای علياحضرت مادر امان هللا خان  نظام الدين خان پدرعزيزالدين خان پوپلز-  

 در)70پوپلزائی ،ص (».محمدابراھيم خان ونظام الدين خان  متصدی امور اداره ودفتر عين الدوله ومراقب جريان مخابرات يوميه بودند«:بود
از کشف توطئه خوراندن زھر به شاه  وپس  تعيين گرديد ج"ل اباد-ظين راه کابلفاح وآمر م، ناظر در مقابل کاکايش قيام امان هللا خاننزما

پوپلزائی (.شدمقرر  شاه صکنترول غذای شخمسئول آشپزان مطبخ شاھی وو ان دربارخدمت پيشکرده وآمر سرامان هللا مدت چھار ماه بحيث 
  )132،ص 

5
  26سلطنت امان هللا شاه و،پيشگفتارکتاب، ص-  

6
  27 هللا شاه و،پيشگفتارکتاب، صسلطنت امان-  

7
  28سلطنت امان هللا شاه و،پيشگفتارکتاب، ص-  
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 سال بعد از عھد شاه امان Q 55 سال بعد از فوت پدر مولف و 20 ياد داشتھای با ارزش،اين
بعد از تاليف اين کتاب ،سال ھای زيادی  .تاليف وترتيب گرديده است) 1985/ ش1364(در سال

در قندھار از طرف ) 2017/ ش1396(گذشت تا شرايط برای نشرآن فراھم شد و باoخره درسال 
 . سيدنشراتی ع?مه رشاد به چاپ رمرکز علمی و

ديدھای خود مؤلف يا پدر  ھرجمله  وھرپراگراف وھرسطر وھرصفحه   آن از چشماين اثرکه 
لف روابط خاندانی و ارادت شخصی داشته قول رجال عاليرتبه دولتی که با مؤمؤلف و يا از 

يا از روزنامه ھا وجرايد وخاطرات وچشمديدھای خودرا به مولف بيان نموده اند، ياد داشت شده، و
از اھميت واعتبار سترسی داشته،اقتباس گرديده است، داخلی وکمياب ھمان عصر که مولف بدانھا د

  . بسيار زيادی برخوردار ميباشد

بھترين وثايق تاريخ دورۀ امانيه «: مينويسد و مدارک تاريخ دورۀ امانینابعپوپلزائی در مورد م
عھد بيادگار مانده و بدرجۀ دوم  ط پادشاه و وزراء و حکام آنخ اوراق خطی آنعصراست که بدست

آثار مطبوعاتی آن زمان است زيرا که اکثر مطالب باحذف حواشی و جزئيات به نشر رسيده و بمحض 
مھمترين کتاب مستند ديگر عصرامانيه يادداشت ھای رجال آندوره .... قسمتھای عمده اکتفا شده است

بعد انقراض سلطنت امانيه کسی نمی توانست و ھم نمی خواست است، ولی چون تا چھل سال 
ًخاطرداشت و چشم ديد خود را بھر کس بگويد و ھم ھر کس جرئت نداشت تا از ھرکس مستقيما 

  8».غالب يادداشت ھا بدين طريق نيز حيف و ميل گرديد.بپرسد و بنويسد

وع حوادث را به سه سنه اعتبار ديگر ياد داشتھای مؤلف دراين است که وی تاريخ ھای وق
روشی  که مولف سراج .ھجری قمری، ھجری شمسی و مطابقت آن با سنه مي?دی ضبط کرده است

،اين روش مدنظرگرفته )بکار بردهرا سنه مي?دی (و غبار)  مدنظرگرفتهراتنھا سنه قمری (التواريخ 
  .نشده است 

   افغانستان است ومعاصر یرھنگ شناخته شده فتي شخصکي ،یپوپلزائ  یلي وکنيزالديعزمرحوم 

 است که یگرکسانيد  وايفرھنگ و رشت  غبار، کاتب،،یبيپوھاند حب  کھزاد، یاحمدعل:  چونینيمورخ
عمر خود را در وزارت اط?عات بيشتر ،یًع?وتا پوپلزائ  ، سروکار داشته اندیسندگينو  وتاريخبا 

 یھنرخطاط ویراگن خي تارۀرصمتشخص در ع  ی عضو مسلککي ثي بحخي وانجمن تار،وفرھنگ
   .کرده استرپس یوخط شناس

در تاريخ نگاری سبک خاصی داشت وبه تبيين وتشريح مسايلی از قبيل وضع معيشتی  پوپلزائی
ه ويا کسبه کاران وپيش) مالک زمين(و) دھقان(مردم وشيوه توليد نعمات مادی و چگونگی روابط ميان 

 اينکه گاھی از زير قلمش نکاتی در بارۀ قيمت مواد خوار بار با وجود وران واھل بازار نمی پردازد،
 ساختمان ومزدورکارعادی فرو می چکد، مگر بطورکلی  روغن و آرد ومزد بناء از قبيل گوشت و

اھميت داشت  تر برای او ثبت وقايع براساس سنوات وتاريخ وزمان  وقوع حادثه درتاريخ نگاری زياد
وت است افر وانديشه ھريک نويسنده از ھم مت است واما طرز ديد وتفکتاريخ يکی«:و متعتقد بود که 

   9 ».که نبايد ھريک تاليف وصورت تحقيق را پيرو ويا بالمثل يک ديگر دانست

مرحوم پوپلزائی ميباشد  در ھرحال،کتاب سلطنت امان Q شاه، به نظرم مھمترين  اثرتاريخی
بسياری ھمراه است که امکان نوشتن آن ناگفته ھا در عھد که با معلومات واط?عات تازه وناگفته ھای 

  . سلطنت نادرشاه وظاھرشاه ودھه ديموکراسی برای مؤرخان ما غيرممکن بود

                                            
8
  32سلطنت امان هللا شاه واستق"ل مجدد افغانستان، ص -  
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آن فھرست عنوان مختلف مورد بحث قرارگرفته که حتی   يکھزاروپنجاه وھشت دراين کتاب
 اما ميتوان به عمده ترين مسايلی رد،ونميتوان از ھمۀ آنھا دراينجا نام ب،استيک رساله برابر عناوين 

  ً:ست ، مث?وقابل مکث ااشاره کرد که حاوی نکات تازه 

ودستگيری درج�ل اباد مستوفی الممالک فرارموقعيت خيمه امير حبيب   خان در شب قتل،  
 و دbيل اعدامش، دbيل اعدام شاه علی رضاخان افسرنگھبان اميرشھيد واتھام زدن مستوفی المالک

 ج�ل آباد ، نقش شورش فرقه، عاقبت غ�م رسول ھراتی رھبرشاه علی رضا منحيث قاتل اميربر
امان   خان برای قيام شھزاده علياحضرت سراج الخواتين مادر امان   خان وخاندان وی در 

انتقام خون پدر و حصول استق�ل کشور، حبس امير نصر  خان، امتحان گرفتن ازھواخواھان 
ر  خان درجبھات جنگ با انگليس، بمباردمان طيارات انگليس برج�ل اباد وکابل وتدوير جلسه نص

ع�ن روزاستق�ل در قصر زرافشان برای جنگ يا صلح وموقف شاه امان   در برابر انگليس، ا
 ش، تعميم کلمه افغان به1298 اسد سال 28درروز ) ُواقع درجوار بستان سرا وگردان سرا(کابل 

حيث ھويت ملی وبکارگرفتن لفظ افغانی بجای روپيه در مسکوکات دولتی، قطع معاشات نسبی 
وارسال نان پخته از مطبخ سلطنتی به خانه ھای سرداران، کشف توطئه ترور امان   خان از 
طريق انداختن زھر در غذای  شاه به تحريک خانم معين السلطنه نصر  خان،کشف دسيسۀ 

م�ی شورش نورستانی، خان ناظرمحمدصفر ه در قرغه بسرکردگی اخترمحمد پسرترورفزيکی شا
اشتراک قوتھای قومی کنر بسرکردگی  لنگ در خوست واقوامی که ازوی  پشتيبانی ميکردند،

ميرزمانخان کنری ومردم ننگرھار وشمالی برای سرکوبی شورش م�ی لنگ، آمادگی مردم ھزاره 
 تن ديگر 51 لنگ ، دستگيری م�ی لنگ ومحاکمه  او وبرای اشتراک در جنگ برضد م�ی

ازھمراھانش بعد از چھارماه استنطاق،بنای منارعلم وجھل در دھمزنگ بخاطرياد بود جان باختگان 
 درپغمان و پاسخ ھای روشنگرانه وپرمحتوای شاه امان 1304شورش خوست، تدوير لويه جرگه 

اير دولتی ومعارف قندھار توسط شاه امان   وتقدير   به پرسشگران شامل لويه جرگه، تفتيش دو
ومجازات مامورين آنوbيت، سخنرانی ھای شاه در خطبه ھای روزجمعه در قندھار،احداث شھر 
داراbمان و شھرتابستانی پغمان، وبند بتخاک واحداث باغ عمومی کابل،تجليل دو روز تاريخی 

 درماه ، وديگریبرای يک روزت  شاه امان    حوت يعنی روز اع�ن سلطن9يکی  روز : درسال
 ھشت روز،گرچه  در بعضی ازسالھای بخاطر شيوع مرض مدت ب( استرداد استق�ل بمناسبت اسد 
، ھمکاری ) اسد برگزار ميشد28 اسد يا قبل از 28جشن استق�ل به بعد از )  وبايا( ھيضه

ازی امان   خان، ت�ش محمودسامی ومحمدصادق مجددی با بچۀ سقو در جھت سقوط غ
محمدصادق مجددی برای کسب سلطنت برای خود يا برادرش نورالمشايخ ويا سردار محمدعثمان 

،سفرشاه به لغمان، )  غبارمتذکرۀ(خان محمدزائی،عدم اشاره مولف دربارۀ حزب سری دربار
قو با شاه برطرفی سرمنشی حضوربراثر شکايت مردم لغمان، ترديد افواه صحبت تليفونی بچۀ س

که من آنھا را د ب توجه را بخود جلب کردر اين کتاوده ھا موضوع ديگر ...ميربچه کوتامان   از
نديده ام، وبرای من اين جزئيات وخصوصيات با اين فرھنگ در تاريخ ھای غبار،کاتب، وحبيبی و

ازحقيقت بدور سوال پيدا ميشود که اط�عات کداميک از مورخين ما با حقيقت نزديکتر وکداميک 
  تراست ؟ 

در ھرحال، اين کتاب، در تکميل کتب و رسايلی کمک ميکند که در چھار دھه اخير در بارۀ 
  . عصرامانی نوشته شده اند

  پايان قسمت اول

 


