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  ٢٠١٦/ ٢/ ١٩                                                            کانديد اکادميسين سيستانی                         

  !سنگ در جای خود سنگين تراست

 �  تذکرات سـردار کبير� سراج در مورد تدفين و ترحيم شاه امان 

  

  
  

ع3مه «اعليحضرت  شاه امان � مرحوم، پس از آنکه من کتاب مرحوم سردار کبير� سراج برادر زادۀ 
 تلفنی از ٢٠٠٧برايش فرستادم، درتاريخ ھشتم جون » محمودطرزی، شاه امان � وروحانيت متنفذ درافغانستان

رسيدن کتاب اطمينان داد وتشکر نمود و در مورد تدفين جنازۀ مرحوم اعليحضرت غازی به افغانستان برای من 
قبر پدرک3نش، امير عبدالرحمن برطبق وصيت مرحوم شاه امان �  جنازه وی بايد در پھلوی : يت کرد وگفتحکا

دفن ميشد، مگروقتی اين موضوع توسط سردار ولی، خواھر زاده ) درمحل پارک زرنگار(خان دربوستان سرای کابل
ن با تدفين جنازه شاه مرحوم امان � خان امان � خان  به شاه وليخان وظاھرشاه گفته شد، شاه و شاه وليخا

  . درجوار پدرک3نش مخالفت وممانعت کردند و تا سه روز ھيچگونه پاسخی به ملکه ثريا داده نشد

کبير� سراح ع3وه نمود که برطبق گفتۀ ملکه ثريا، دراين ميان سه کشور حاضر شدند جنازۀ شاه مرحوم را 
اول کشورترکيه بود که به پاس دوستی شاه امان � با مصطفی کمال اتاترک . نددرخاک خود با احترام خاص دفن کن

رھبر فقيد آن کشورحاضر بود جنازه مرحومی را با مراسم شانداری به ترکيه انتقال داده در پھلوی مقبرۀ کمال 
  .اتاترک بخاک بسپارند

ی آوردن جنازۀ مرحوم غازی امان دومين کشور، عربستان سعودی بود وسوم مردم پشتونستان بودند که برا
دراين ھنگام سردار محمدداود صدراعظم افغانستان به مسکو سفر کرده بود ووقتی آمادگی . � آمادگی نشان دادند

درميان گذاشتند، او ھدايت داد تا جنازۀ غازی ) داودخان(سه کشور مسلمان و بحصوص مردم پشتونستان را با وی
برادران شاه امان �  وخواھران وی درخواست . د در پھلوی قبر پدرش امير شھيد دفن کنندامان � را در ج3ل آبا

کردند که جنازه شاه مرحوم يک بار در ميدان ھوائی کابل پائين شود تا اقارب وی ومردم کابل مراسم احترام خود را 
داده شد که جنازه بعد از يک توقف نسبت به آن شاه فقيد بجا آورند، مگراين خواست شان قبول نگرديد و دستور 
 .ًکوتاه در ميدان ھوائی قندھار مستقيما به ج3ل آباد منتقل و ب3 فاصله  دفن شود
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 � در ج3ل آباد وملکه ثريا ملقب به شاه خانم امير حبيب � پدرش مقبرۀ شاه امان 

ز ميدان ھوائی ننگرھار برداشتند واز سران قبايل پشتون در ج3ل اباد جنازه مرحومی را با حرمت فراوان ا
ھنگامی . ميان شھرج3ل اباد گذشتاندند و به باغ سراج اVماره  نزديک مقبرۀ  امير حبيب � شھيد برزمين گذاشتند

: که جنازه بخاک سپرده شد ، خان عبدالغفار خان زعيم بزرگ پشتونستان ميخواست سخنرانی کند و ھمينکه گفت
 � ومن ميخواھم در مورد کارنامه ھای اين شاه محبوب  قدری صحبت من لقب فخر افغان داده است،به شاه امان 

کنم،اما به وی اجازه سخنرانی  داده نشد وشاه ولی خان با قھر از سرمقبره دورشد وخطاب به پسرش سردارولی 
 .با اين مردم ھرقدر کمک وانسانيت شود، قدر آنرا نميدانند: گفت

� سراج گفت که مراسم فاتحۀ شاه امان � درکابل در مسجد پل خشتی برگزار شد وبرادران و سردار کبير 
در روز سوم جمعی کثيری از مردم . پسر بزرگ شاه امان � ، سردار رحمت � جان بر گليم فاتحه نشسته بودند

مان � را از نزديک ببينند ومراتب کابل درصحن مسجد پل خشتی جمع آمده بودند تا در ختم فاتحه پسر مرحوم شاه ا
اخ3ص و حرمت گزاری خود را نبست به آن شاه فقيد ابرازبدارند، مگر به شھزاده رحمت � اجازه داده نشد تا 

شھزاده رحمت � جان را از دروازه عقبی مسجد بيرون . ازجلو مردم کابل عبورکند و ازايشان اظھار تشکر نمايد
� سراج به ميان صف مردم فرستاده شد تا از مردم تشکر کند وبگويد که او از دروازه عقبی بردند وسردارکبير

  . مسجد خارج شده است

سردار کبير� سراج افزود که در ھمان روز سوم فاتحه به پسر مرحوم شاه  امان � گفته شد که ھر چه 
 ديگر به وی اجازه داده شود تا يک بار قصر زودتر کشور را ترک بگويد، ولی او خواھش نمود که فقط  يک روز

از نزديک ببيند، مگر دستگاه خود کامۀ سلطنت از قبول اين ]که از ساخته ھای پدرش بود[داراVمان وباغ پغمان را 
با دل پر حسرت و ) نواسۀ محمدوليخان دروازی( خواست انسانی وی امتناع ورزيد وشھزاده با خواھر زاده خود

وحسرت ديدار پغمان وقصر دارVمان را با خود به .  مجبور شد کابل شھر آبائی خود را ترک بگويدچشمان اشک الود
  !زھی استبداد وخوکامگی رژيم شاھی. گورببرد

  :شاه امان � وملکه ثريا ازچشم يک نويسندۀ امريکائی

ارادت خاصی  داشت  وبه امان � خان غازی وملکه ثريا عشق نويسندۀ امريکائی،خانم ريه تالی ستوارت،
وبه ھمين خاطر بود که برای شناخت ھرچه بھتر وبيشتر اين شاه وملکه افغانستان،بھترين سالھای زندگی خود را 
وقف مطالعه و ريسرچ  در کتابخانه ھای امريکا و بريتانيا و افغانستان نمود، و حاصل مطالعات وتحقيقاتش، کتابی 

که از ) by:Rhea Talley Stewrt,١٩٢٩-١٩١٤ Fire in Afghanistan -١٩٧٣(»افغانستان آتش در «است بنام 
  . ش به چاپ رسيده است١٣٨٠سوی آقای يارمحمد کوھسارکابلی به زبان دری ترجمه شده ودر پشاور درسال 
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خان در يک کلنيک در سويس بسترى �  امان ١٩٦٠در اوايل سال « :اين نويسنده خانم امريکائی مينويسد 
 سال به صفت ٣٧ اپريل پس از آنکه ٢٦ جگرش را مداوا نمايد، اما تداوى مفيد ثابت نشد ودر شد تا مريضى

در آخرين روزھای .  سال به صفت يک مھاجر بينوا زندگى کرده بود، چشم از جھان فروبست٣١شھزاده و پادشاه و 
خان را � جنازه امان .... حياتش خواھرش نورالسراج در بالينش نشسته بود وآخرين کلمات را از دھن وی شنيد

درج3ل آباد ترتيباتى اتخاذ شده بودکه برادر . يک گارد احترام تا طياره بدرقه نمود و به افغانستان نقل داده شد
 اندرھاى وى تابوت را به قبر نقل دھند، اما مردمان قبايل که بعضى از آنھا از قبيله سنگوخيل شينوار بودند، آنھا را

به قبر نقل ميدھند و اين کار را کردند،و  که آنھا تابوت را د و تقاضا نمودند و اصرار ورزيدنديک طرف تيله کردن
وصيت وى را بجا نمودند و او را در پھلوى مرقد پدرش به خاک سپردند، به اين ترتيب به خاکى که وى به آن عشق 

  )١٩١ آتش در افغانستان ، ص  (».ميورزيد، دفن گرديد

بدنبال مطلب فوق  به کابل وج3ل آباد سفرکرده وجشن استق3ل را نيز ديده بود، ١٩٦٨مولف که در سال 
ايام جشن بود و روز استق3ل را تجليل ميکردند که امان � خان آنرا کسب کرده بود، اما من نام امان  « : مينويسد

ا رھا ميکردند، در بعضی بيرق ھا وبيرق ھا را توسط پراشوت در ھو.� خان را نشنيدم، آتش بازی را تماشاکردم 
اما دراين روزھای جشن،در ھيچ بيرق .... عکس ظاھرشاه ديده ميشد ودر بعضی عکس نادرخان به مشاھده ميرسيد

من تعجب نميکنم ، زيرا اگرعکس امان � خان در يک بيرق نمودار ميگرديد، .عکس امان � خان ديده نشد
 دھم حصۀ مردم  که  خان را از کتب تاريخ افغانستان محوکردند، اما در سرزمينیامان �. غوغايی بزرگ برپا ميشد

اما در زبان مردم عادی بازار وقبايل که از وادی ھای سرا زير شده بودند که  آن با سواد است چندان فرق نميکرد،
گفتند که امان � خان بھترين  آنھا مي.از جشن ديدن نمايند،نام امان � خان زنده وخودش در انظار شان مجسم بود

گفت که در بازارھا عکس ھای بزرگ ظاھرشاه را در معرض نمايش گذاشته ] برايم[ يک زن بيسواد .پادشاه ما بود
�  .ند خان را با زرق وبرق چاپ کرده ااند، مگر مردم دريک چاپ سنگی کوچک عکس امان 

ک طرف آرامگاه در سنگ مرمرنام پدرش ديده ميشد و به عين  در يکهم ددر ج3ل آباد از آرامگاه وى ديدار نمو 
ديدار مشاھده کردم که گل ھاى تازه باVى قبرش  خان بر روى سنگ مرمربچشم ميخورد و درھر� صورت نام امان 

يک بار در وقت نماز رفتم که شخصى دعا ميکرد، برايم  .را ناديده گرفته بودند� گذاشته بودند، درحالى که عنايت ا
، ھمان منبع   (».که روزى وى را خلع نمودند گفتند که بوتھا ھايم را بکشم، آرى، اين کار را ھمان مردمى مى کردند

  )١٩٢ص 

خان يک حکمرانى بود که نه درشرق ديده �  امان ا«: در مورد امان � خان مينويسدريه تالی،جای ديگری 
اما . جايى نمى رفت) تشريفات خاص امنيتى(  و کش و فش ھيچ پادشاھى بدون بادى گارد. شده بود و نه درغرب 

مواظب خودش (فاميل وى بر او اعتراض ميکردند که . خان ھرجا ميرفت و بامردم ملحق ميگرديد� برعکس امان ا
 (».خان ديوانه وار به مردم افغانستان عشق داشت� امان ا. ملت بادى گاردمن است: خان ميگفت� امان ) باشد

  )٢٥انستان، ص آتش در افغ

 در افغانستان نيز شرکت داشته و در اين مورد ملکه ثريا تدفين، درمراسم آتش در افغانستاننويسنده کتاب 
بعد از آنکه اسناد برتانويھا رامطالعه کردم به افغانستان رفتم، در آن وقت افغانستان يک ١٩٦٨درسال  :مينويسد
خان در خطابه خود درپوھنتون � ابل را طورى ديدم که امان بکلى مدرن وعصرى بود، انکشاف پوھنتون ک کشور

قانون . خان روزھا را در برميگرفت، ولى حاV چند ساعت بيشتر نيست� مان سفر در وقت ا. تذکرداده بود آکسفورد
 نافذ شده، ھوتل کانتى ننتل اعمارشده، زنان با لباس اروپائى با من صحبت ميکردند، زنان چادرى دار ١٩٦٤اساسى 

فتند که ده بمن گ. دار، بيگ خط ھوائى پان امريکن را باخود داشت باچشمان مرا بررسى ميکردند و يک زن چادري
سال پيش در عصر مترقى داود خان زنان فاميل شاھى و صاحب منصبان اردو و مامورين عالى رتبه در جشن بدون 

که کسى به زنان روى لچ صدمه  چادرى اشتراک ورزيدند و فرداى آن پوليس درجاده ھا درحال آماده باش بودند
 سال ٤٠خان � شورش عليه امان ا. خود دورکرده بود سال قبل، ملکه ثريا چادرى را از ٣١نزند، در حالى که 

  . افغانستان را به عقب انداخت

 در روم فوت کرد، ايتالويھا با تشريفات شاھى جنازه ملکه ثريا را احترام ١٩٦٨ اپريل ٢١ملکه ثريابه تاريخ 
ھنگامى .  آبادانتقال داده شدو توسط يک طياره نظامى به ج3ل کردند و توسط طياره جنازه او را به کابل انتقال دادند
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که جنازه ثريا به ج3ل آب3د رسيد من در ميدان ھوائى بودم، چندين نفر قبايلى دستار برسر که زمانى از اعمال وى 
متنفر شده و وى را از کشور رانده بودند در پيشروى موتر جنازه نشسته بودند و قرآن ميخواندند و درحالى که دعا 

 فر کردند، بعد از تدفين م3ھا بىخان، ح� ريا را کمى دورتر از آرامگاه اماقبر ملکه ث. ورشدندميکردند از طياره د
ھنگامى که مردھا . اختيار سخن زدند، اما وى را تعريف نکردند، ھيچ زنى نيامده بود، به استثناى اعضاى فاميل وى

دعا نمودند،   بلندکردند و براى ملکه ثريااز قبر دور شدند، يک تعداد زنان چادرى دار درآمدند، دستھاى شان را
آتش در افغانستان ، ( .که سالھا قبل ميخواست آنھا را از زندان چادرى نجات بدھد ايشان براى کسى دعا ميخواندند

 سالگى ٧٢روايت آقاى پوپلزائى، ملکه ثريا به مرض سرطان در روم پايتخت ايتاليا به عمر ه ب )١٩٥ -  ١٩٤ص 
قبر ھمسرنامورش در ج3ل آباد در باغ سراج اVماره  ه اش به افغانستان نقل داده شد و در جواردر گذشت و جناز

  )٣٦٠ -٣٥٩ ص ،...سفرھای شاه امان � وکيلى پوپلزائى،( .دفن گرديد

  

  ! سنگين استشسنگ درجای خود

 از ارادتمندان آن شاه خبر ترميم مقبرۀ شاه امان � غازی را بار اول از قول آقای محمداياز نوری، يکی
در اين پورتال وبه دنبال آن داکترصاحب صاحب ھاشميان موضوع انتقال عظام رميم " تاند"مترقی، به حوالۀ رسانۀ 

آن شاه وطندوست را از ج3ل اباد به کابل مطرح ساختند و آنجام آنرا با وجود مخالفت ھای موجود در رھبری دولت، 
  . غنی به شمار آوردنديکی از اقدامات نيک دولت اشرف

خيلی  محمدداودمومند، پيشنھادی ان ديگری ابراز نظرکرده اند و جنابدر تائيد پيشنھاد استاد ھاشميان ،آقاي
عالی وايدآل را به دولت اشرف غنی ارائه داشته اند که من ملحقات با ) آرامگاھی در سطح تاج محل(خوش بينانه 

  :به دVيل ذيل. شرف غنی خارج می بينمامکان عملی شدن آن را از توان اقای ا

به ھدايت شخص اشرف غنی، محض يک بازی سياسی  بمنظور  اع3م ترميم مقبرۀ شاه امان � رامن 
خوشحال کردن مردم قندھار ميدانم، زيرا در سفراخير رئيس جمھور به آن شھر، مردم از وی چندان استقبال نکردند 

نی با  درانی ھا سر دشمنی گرفته و تمام رجال کار دان درانی را از تمام مقامات واعتراضاتی  مبنی براينکه اشرف غ
آن اقای اشرف غنی سخنی رانی بنابرگزارش ھای رسانه ھا، جلسه ايکه در . مھم وموثر کشور حذف کرده است

شاه ره مرحوم بعد از بازگشت ازاين سفربود که موضوع ترميم مقب.  بود بعد از سخنرانی به تشنج کشيده شدکرده
� کنونی خيلی بھتر از مقبرۀ پدر ک3نش امير عبدالرحمن خان، مورد احترام وتکريم مردم اعوضادر که ، امان 

ًو برخی از ارادتمندان آن شاه غازی فکرميکنند که اشرف غنی واقعا . شريف ننگرھار  قرار دارد، مطرح شده است

ه امان � قدر شناسی نمايد، ولی من به چنين امری باورندارم و گ3يه ميخواھد بطور شايسته ای از مقام ومنزلت شا
بدين . ھا وشکايات مردم قندھار را از رئيس جمھوراشرف غنی و برخورد او با طوايف درانی را درک  وتائيد ميکنم
عين حال لحاظ، من اقدام اشرف غنی را تا سطح يک ترميم ساده بر چتر مقبرۀ آن شاه ، برای خوشنودی و در

  .جلوگيری از گ3يه ھا و شکايات مردم درانی از او، چيز بيشتری تصور نميکنم

  



  
 

 

  ٦تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليين افغان جرمن آن�
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  آرامگاه اعليحضرت امان � خان در ج3ل آباد

  

م که باVخره براثر فشار افکار ارادتمندان آن شاه تجدد طلب وآزادی دوست، استخوانھای آن شاه يگيردوم،
در يک گوشۀ پارک زرنگار بخاک بسپارند،آيا فکر کرده ايد که وصيت خودش،برطبق در کابل  مرحوم را بردارند و

، وضعيت مقبرۀ ]ًاحيانا رئيس جمھورمورد توجه انگليس[بعد از دوره اشرف غنی ، با آمدن يک رئيس جمھور ديگر
 ،�رعھد سلطنت بدتر از وضعيت زار مقبرۀ امير عبدالرحمن خان، خواھد شد؟ مقبرۀ اميرعبدالرحمن دخيلی امان 

 عمومی ظاھرشاھی، که از يک تبار ويک طايفه بودند، با وجود يک باب مسجد درداخل گنبد آن، به بيت الخ3ء
چه تضمينی وجود دارد، .  که گذشتن از کنار آن ، انسان را دچار تھوع وسرگيچه ميکردشھريان کابل مبدل شده بود

ه کابل آورده شود و در جوار مقبرۀ پدرک3نش بخاک سپرده شود، که اگر مقبرۀ شاه امان �، از محل کنونی آن  ب
  !فردا يا پس فردا، حالت يک بيت الخ3ء ثانی را بخود نگيرد ؟؟

رمت گزاری به شخصيت ھای ملی جامعه  خود ُ فرھنگ حطحبھتراست باری به تربيت عمومی مردم خود و س
را بدرستی درک نخورد، ھنوز مردم ما قدر استق3ل وآزادی ما برخشک اگر به غرور . بينديشيم، وبعد تصميم بگيريم

ھنوز با . ھنوزقدر ومنزلت کسی را که برای شان استق3ل وآزادی وسربلندی کسب کرده است، نميدانند. نميکنند
ھنوز بنابر اقدامات منفی ايکه در طول دورۀ سلطنت درحق شاه .  اسد سرسازگاری ندارند٢٨تجليل ازاستق3ل در

ھنوز مردم ما از . � صورت گرفته است، مردم ما به مقام واVی محصل استق3ل کشور خود پی نمی برندامان 
فرھنگ قدر دانی از شخصيت ھای بزرگ ملی  که بايد مثل عزت وشرف خود از آن صيانت کنند، خيلی زياد فاصله 

  . دارند

را از جايش بکنيم و بعد به گرانبھا نگ ساين نشود که  .سنگ درجايش سنکين تراستبه نظربنده، بنابرين 
اگر روزی، برمقبرۀ آن محصل بالفرض ! طور شايسته نگھداری کنيميعنی نتوانيم از آن  ؟مزمين اندازيم وبشکني

و جزای چنين کسی ًاستق3ل کشور، کسی عمدا نجاست وفضلۀ انسانی بپاشد، چگونه مانع چنين کارھا خواھيم شد؟ 
 رونق اجنتوری، نفاق وشقاق و تبارگرائی و  وھاه  درچھار دھه اخير، براثر مداخ3ت خارجيمتاسفانچی خواھد بود؟ 

  .ديگری درافغانستان قوت گرفته است وھيچ تضمينی برای حفاظتش وجود نداردبنيادگرائی بيش از ھروقت 

ه شاه امان � را به ، وکي3ن وم3نماھايی ھستند ک)م3ھا(علمای دينی ميان ھمين حاV ھم درپارلمان وھم در 
 خواست قرار ، ولی مرجعی که چنين افراد واشخاص را مورد بازگويندمی بينند، وبه او دشنام وناسزا مينفرت چشم 

درترکيه، سزای کسی که به نام يا مقبرۀ کمال .  کند، وجود ندارد شانمجازاتجريمه وتاديب   بدھد، وبا جزاھای
محلی مقام محصل استق3ل کشور پائين تر،از مقام يک قوماندان  اما درکشور ما،!! اتاترک بی حرمتی کند، مرگ است
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 به پيروی از آن  ساختند ویرھبربت برای خود  ،پس از کودتای ثور، ھرقوم وھر حزب وھر تنظيم. تنظيمی است
مام مردم اين کشور رھبر قومی و حزبی خود اعتنا واحترام می کنند، نه بکسی که برای تآن  امروز ھم به .پرداختند 

  .بدست آورده استوآزادی استق3ل  خدمت کرده و

طرفدار انتقال جسد آن شاه مترقی که روز تاروز  با درنظرداشت، اين ھمه حقايق، من در اوضاع کنونی،
پدرش وھمسرش  بودنش را درج3ل اباد درکنار مرقد و .نيستم  تر ميشود،بمحبو و درميان نسل جوان ما شناخته تر

يد، آن فراھم آيک ملت يک پارچه در افغانستان  وقتی که يک حکومت ملی و ھرالبته .که ثريا مناسب ترميدانم مل
و يا در ميدان مرادخانی که استق3ل  وقت ابتدا اعمار مقبرۀ آن شاه را شبيه مقبرۀ سيد جمالدين افغان، در کنار مينار

يا در باغ پغمان که از   وتان وعدۀ استرداد استق3ل را داد،به مردم افغانس شاه اولين نطق خود را ايراد کرد و
انتقال عظام رميم آن شاه بزرگ را به نسل ھای آگاه آن زمان پيشنھاد  سپس  يادگارھای آن شاه نامداراست، و

       .ميکنم

  پايان

  

 

  


