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 مقدمه مؤلف
  

اتنیکیی وزبانی قومی وتفرقه های  ،افغانستان پس از تجاوزشوروی بر

بشدت در  ، منطقهشوروی واستخبارات عناصر وابسته به وسمتی بوسیله 

با استفاده از افغانستان  ازحمله امریکا بر بعد و هدامن زده شدما  یان مردم م

دشمنان تاریخ وجغرافیا وهویت ملی فضای دیموکراسی وازادی بیان، 

 پشتونخدمتگذاران رهبر وشخصیت های ملی پیوسته برضد  وسیاسی ما

تبلیغات ( ینی ونوشتنی وشنیدندید)از طریق رسانه های جمعی  تبار

با  راکشور ما ملی زعمای  هریک ازو . براه انداخته اندناروا  گین وزهرآ

انگلیس و روس دست نشانده وبی فرهنگ ه گرا و قبیل وفاشیست  تاپۀ

ی سیاسی تلویزیونهاما در برنامه های تخریب میکنند. هرشب  وامریکا

را   یفتنه انگیز دروغ وز امملو  و  ناروا های چنین تبلیغات وتهمت ی داخل

. ویمشنمی صادق ترین ووطن پرست ترین شخصیت های ملی پشتون علیه 

که جلو یاوه سرائی این افراد مشکوک وگماشته شده نیست  یاما هیچ مرجع

تا آنجا که  هدیاین روند باعث گمراهی نسل جوان گرد ۀرا بگیرد.  ادام

 آنها نمیدانند. انکارمیکنندبرخی از جوانان از افغانیت وهویت ملی خود 

 درست میگویند وکدامیک نادرست. کارشناسان  کدامیک ازاین

ً فوقتاً             الزم است تا مسئوالن وپاسداران تاریخ وفرهنگ ملی وقتا

کنفرانس ها  با تدویراجتماعی وتاریخی  ملی،برای دفاع از ارزشهای 

تجلیل بعمل  وتاریخی شخصیتهای ملیاز وسیمنارهای ملی وبین المللی 

نسل جوان را در شناختن تاریخ راستین وچهره های تابناک ونیک  آورند و

 یاری رسانند.  ستانگذشته افغانبدنام  ونام 
         

 صر غیروابسته به احزاب سیاسی چپ و راست ،اعنهمه واز نظرمن  

آنست که: هیچگاهی در « ملی یا زعیم رهبر »یکمهمترین مشخصۀ 

قرار نگرفته باشد. و   (ا بیگانهخودی ی)خدمت سرویس های استخباراتی 
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به اشاره و دستور کشورهای خارجی برای کسب قدرت یا انحصار قدرت بر 

این تعریف رهبران ملی غیر ایدیولوژیک فرق مردم وطنش نکوبیده باشد. 

 را از صف رهبران ایدیولوژیک)چپ و راست( افغانستان جدا میکند. 

 ،ی است که در دوران حیات خود،کسمنزعیم ملی، از دید رهبر یا بنابرین 

سیاسی یا نظامی انجام داده باشد که یا کاری فوق العاده مفید اجتماعی 

از سلطۀ بیگانه ویا نجات ملت ازهرج ومرج  داخلی  ملتمنتج به رهائی 

 وتجزیه کشور شده باشد و از این طریق  در حافظۀ تاریخ  جا گرفته باشد.

که  بود میرویس خان هوتکی ،شورماکلی های م شخصیتیکی از          

قیام کرد  ۱۷۰۹دردر طرداستیالی دوقرنه صفوی بروالیات غربی کشور، 

افتخار این زعیم ملی ه نجات داد.من ب از زیرسلطه بیگانه را مردم قندهار و

 ۱۷۳۸در سال   دولت هوتکی قندهار  کتابی بنام رستاخیر قندهار نوشته ام.

سرافغانستان امروزی ااده شد وقندهار وسرتوسط نادرشاه افشار سقوط د

ومدت ده سال تمام مردم  شاه ایران قرارگرفت دوباره تحت سلطه نادرافشار

باج وخراج  به دولت استبدادی نادرشاه افشار دندبوافغانستان مجبور

 بپردازند.

بعد از مرگ  فقط این نبوغ نظامی وسیاسی احمدخان ابدالی بود که        

واز آن  گذاشتبنیاد افغانستان را درقندهارمعاصردولت  ۱۷۴۷در نادرافشار

 کشورمستقل به حیات خود ادامه داده است.یک روز تا امروز بحیث 

ده ها شخصیت سیاسی تا کنون ۱۷۴۷در معاصر افغانستاناز تاسیس دولت 

ونظامی ومذهبی وسیکوالر  در رهبری افغانستان قرارگرفته اند که  از آن 

ندکی توانسته اند از آزمون تاریخ موفق بدر ایند وبا دست میان، تعداد ا

آوردهای درخشان خود در سطح ملی وحتی درسطح منطقه نام نیک کمائی 

تدویرمحافل وسیمنارهای علمی  باید بامی کنند. از این زمامداران بزرگ 

تا فرزندان این وطن بدانند که  درسطح ملی وبین المللی تکریم وتجلیل شود

به جامعه بشری تقدیم داشته است؟ ازآن جمله شخصیت هایی چه  کشورشان

 اند:

 ۱۷۴۷، مؤسسسس افغانسستان معاصسسر  کسسه در اعلیحضممرت احمدشماه بابمما -یکمم

دولت افغانستان را بنیاد گذاشت و ملت افغانستان را صاحب قلمروجغرافیائی 
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وسیع تر از امروز ساخت و به مردم ما اعتبسار حاکمیست ملسی  وهویست ملسی 

 خشید و رفت.ب

امیر عبمدالرحمن خمان  افغانستان  باکفایتمقتدر وبزرگ وزعیم دومین  -دوم

ثبسسات واسسستقرار حاکمیسست ملسسی آوردن کسسه بسسرای امیممر آهنممین اسممت  ملقممب بممه

وامنیت عمسومی  وتسیمین وحسدت دوبسارش  کشسور وحتسی بسرای جلسو گیسری از 

و درعین حسالی  تبسکاررا به « استبداد هدفمند»تجزیۀ آن در آینده ،سیاست 

که با اقوام شورشی از درخشونت وشدت عمل پیش مسی آمسد، بسه تبعیسد اقسوام 

شورشی از والیات مرکزی، جنوب وشرق وغرب به شسمال کشسور پرداخست 

تسسسا هسسسم جلسسسو شسسسورش هسسسا و طغیانهسسسای  بعسسسدی را گرفتسسسه باشسسسد وهسسسم اقسسسوام 

سلحشسسورجنوب را در مرزهسسای شسسسمالی کشسسور، در برابسسسر تجسساوز احتمسسسالی 

وسسسها، جابجسسا کسسرده باشسسد. ازاینسسست کسسه از برکسست دور اندیشسسی آن امیسسر بسسا ر

کیاسسست، هسسیچکس نمیتوانسسد افغانسسستان را بسسه شسسمال وجنسسوب یسسا غسسرب وشسسرق 

 تجزیه کند. 

 اسسست.او شمماه امممان هللا غممازیافغانسسستان  ونامسسدارملسسی  زعمسسیم سسسومین -سمموم

استقالل سیاسی  با راه اندازی جنگ سوم افغان وانگلیس، اولین شاهی بودکه 

کشور را از استعمار انگلیس بدست آورد و افغانسستان را در صسم ملسل آزاد 

جهان قرارداد و روابط سیاسی وفرهنگی وتجارتی با ممالسک خسارج برقسرار 

نمود وبا تاسیس مکاتب وتدریس علوم عصری از مرکز تسا والیسات ، چسراغ 

هسسره ورشسسدن علسسم ومعرفسست را در سرتاسرکشسسور روشسسن سسساخت، و زمینسسه ب

میسرگردید. شاه واز جمله برای دختران ازعلم ودانش برای همه اوالد کشور

امان هللا با اقدامات انقالبی وطرح ریفورهسای اجتمساعی وفرهنگسی بسی سسابقه 

بسسه نفسسع ترقسسی کشسسور وتعسسالی مسسردم افغانسسستان چنسسان مخلصسسانه قسسدم بجلسسو مسسی 

امست شساه امسان هللا در وطسن سسابقه نداشست، ده سسال زعتسا آنسروز گذاشست کسه 

برای حفظ اسستقالل وتسیمین حقسوق مایکی از درخشان ترین دوره های تاریخ 

 کشور به حساب می اید.برای زن ومرد وتعمیم معارم عصری مردم 

ملمی افغانسمتان، سمردار محمدداود،نخسمتین رئمیس  رهبرچهارمین  -چهارم 

 دوره  رد، چه خدمات داودخانم( بود. ۱۹۷۸ -۱۹۷۳جمهورافغانستان )
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، بسسسسرای انکشسسسسام وترقسسسسی وتعسسسسالی جمهسسسسوریتش دوره صسسسسدارتش، وچسسسسه در

افغانسسستان ،و آزادی زنسسان کشسسور از زنسسدان چسسادری، وطسسن پرسسستانه و خیلسسی 

تالش های  وطسن پرسستانه داودخسان بسرای اعستال وترقسی  صادقانه بوده است.

کشسسور چسسه در دوره صسسدارتش وچسسه پسسس از تاسسسیس نخسسستین جمهوریسست در 

 . ه استان ، جای تردید وشبهه باقی نگذاردافغانست

 

 وملکه ثریا در رومعکس تاریخی داودخان با شاه امان هللا 

شاه امان هللا وسردار  افغانستان،  نامدارشخصیت دو فوق تاریخی در  تصویر

حسق  و   نسسوان  آزادی   بسرای  دو   هسر  . بودنسد   ملسی   ازجمله  زممه     داودخسان 

   کردند.    تالش   کشور   تعالی   و   ترقی   جهت   آنان تحصیل و حق کار

 ۲۰۱۸/ ۱۲/۷ پایان
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 مقاله اول

 

  احمدشاه بابا که  ! روحت شاد

 به ما بمیراث گذاشتی!را  نفغانستاا

 

 

میلیسون  ۴۰وقتی می بینسیم کسه تخمسین 

 هایمردم ُکرد پراکنده در چهار کشور

وسوریه وترکیسه وایسران، مسدت  عراق 

ال است که برای کسب اسستقالل س ۸۰

بنسسام کردسسستان  خسسود وتاسسسیس کشسسوری 

مسسسلحانه مبسسارزه میکننسسد و درایسسن راه 

هسسسسزار تسسسسن زن ومسسسسرد  ۲۰۰بسسسسیش از 

باختسسه انسسد  وکسسودک وجسسوان کسسرد جسسان 

ولی هنوز بسه اسستقالل خسود و تاسسیس 

کشوری بنام کردستان دست نیافته اند، 

من بسه یساد تاسسیس افغانسستان و بسه یساد 

ساله ای می افتم کسه  ۲۵ز جوان سربا

هیچ مکتب حربی ویا پوهنتون نظامی 

را نخوانسسده بسسود امسسا از هسسوش ونبسسوغ   سرشسسار نظسسامی و سیاسسسی برخسسوردار 

 بود.

در والیست هسرات  ۱۷۲۲او احمدخان قندهاری از طایفسه سسدوزی بسود کسه در

بسسا برادرخسسود بسسزرگ خسسود ذوالفقارخسسان سسسدوزائی بسسه  ۱۷۳۱تولسسد یافسست ودر 

سسال را  ۸دهار رفت و درآنجا از طرم شساه حسسین بزنسدان افتساد و  مسدت قن
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وقتسی نادرافشسار شسهرقندهار را فستح  ۱۷۳۸در زندان سسپری کسرد و درسسال 

 نمود،او وبرادرش را از زندان آزاد و به مازندران ایران تبعید نمود.

میالدی در لشکرکشی های نادرافشسار،  ۱۷۴۷تا  ۱۷۴۰احمد خان ابدالی از 

در کنار دسته های نظامی افغانی شرکت جست واز آزمون جنسگ وپیسروزی 

سربلند بسدر آمسده بسود. بایسد خسدا را شسکرگفت و از احمدشساه درانی)سسدوزی( 

، اوبسسا شلشسسکرترکتبارقتسسل نسسادر افشسسار بدسست سسسران  تشسکر نمسسود کسسه بعسد از 

 خسود از خبوشسسان ایسران بسه قنسسدهار بازگشست و بجسای اینکسسه یسسربازان افغسان

رخصت کند تسا هسرکس پسی کسار خسود برونسد، او در فکرآینسده  افراد لشکر را 

نجات دایمی شسان از زیسر سستم بیگانسه، سسران لشسکر  مردم خود افتاد و برای 

زعسیم  افغانی را برای جرگه فرا خواند تا یک نفر را از میسان خسود بسه حیسث 

فغان را بدوش ملی تعیین کنند که منبعد مسئولیت رهبری ودفاع از سرزمین ا

بساالخره  داشته باشد. سرانجام بعد از هشت روز بحسث ومسذاکره وتبسادل نظسر 

افغانهای شامل جرگه موفق به تعیین رهبسر وتشسکیل کشسوری بنسام افغانسستان 

  گردیدند.

تاسیس افغانستان، بر ویرانه های خراسان قدیم ، بعد از ششصد سسال غسارت 

مهاجمسسسسانی چسسسسون:  سسسسسوی و زورگسسسسوئی واجحسسسسام، وسسسسسرکوبی مسسسسردم از 

خوارزمشاهیان ومغوالن و تیموریان وبابریان هند وصفویان ایران واسستبداد  

نادرشاه افشارکه همه جا با پرپا کردن کله منارها همراه بود، هرانسان  خشن 

ملسسی گسسرا را وا میسسدارد تسسا سسسرتعظیم وحرمسست گسسزاری را در برابسسر ایسسن مسسرد 

واز وی تشسسسکر کنسسسد کسسه بسسسرای مسسسا  بسسزرگ و دور انسسسدیش افغسسسان فسسرود آورد 

  بنام افغانستان به میراث گذاشت.    کشوری 

در  وقتی ما مبارزات وقربانی هسای بیشسمار مردمسان فلسسطین و کردسستان را 

سسال قبسل در  ۲۷۰شرق میانه می بینیم، باید خسود را خوشسبخت بشسماریم کسه 

یسسن آب فرزنسسد دلیسسر ومسسیهن دوسسست ا همسسین مسساه اکتسسوبر، بسسا همسست ودرایسست 

وخاک،توانستیم بدون دادن تلفات درجنگهای خونین شبیه اقوام دیگر منطقسه، 

بنام افغانستان تاسسیس کنسیم تسا بعسد ازآن  میالدی دولت مستقلی  ۱۷۴۷درسال 

وبیگلربیگسسی  و والسسی بیگانسسه یسسی برمسسردم مسسا حکسسم  هسسیچ حسساکم و صسسوبه دار 
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وخسود حاصسل آنسرا  باشسیم. خسود بکساریم نرانند و خود حاکم برسرنوشت خود 

  واجتماعی خود بکارببریم. برداریم وخود آنرا در راه مصالح فردی 

براسسستی اگسسر احمدشسساه بابسسا نمسسی بسسود، امسسروز کشسسوری بنسسام افغانسسستان نمسسی  

داشسستیم کسسه فرزنسسدانش بسسه نسسامش افتخسسار نماینسسد. احمدشسساه بابسسا، بسسا تحمسسل رنسس  

حیثیتی، به عنوان یک سفرهای طوال نی و قبول خطرات گونه گون حیاتی و 

رهبر و پیشوای فدا کار و شجاع افغان و فاتح میدانهای نبرد هسای سرنوشست 

سسساز، بسسرای افغانهسسا افتخسسار آفریسسد. و هسسر گسسز بسسه وطسسن خسسود خیانسست نکسسرد و 

هموطنسسان خسسود را خسسوار و حقیسسر نشسسمرد.هرگز خسسود را بسساالتر و بیشسستراز 

مسود و بسه عسیش ونسوش هموطنان خود به حساب نگرفت. هرگز تسن آسسائی نن

نپرداخست. هرگسز از کسدام قسدرت خسارجی د سستور نگسر فست و بسر فسرق ملسست 

خسسسود نکوفسسست. احمدشسسساه بابسسسا جسسسز سسسسعاد ت و سسسسر بلنسسسدی و اسسسستقالل مسسسردم 

افغانستان آرزوئی نداشت و باآنکه تاج می گرفت و تاج می بخشسید، هسر گسز 

مسی بسست و بسا  بر سر خود تاج ننهاد. بلکه مثل سسایر هموطنسان خسود دسستار

آنان بر زمین مفسروش مسی نشسست و بسه درد دل آنهساگوش فسرا مسی داد وبسداد 

مظلومان میر سید. و مثل یک پدرمهربان باهموطنسان خودبرخسورد مسی کسرد 

 میگفتند. « بابا»و ازهمین جهت مردم او را 

برا سمتى اگمر شماهى درآسمیا :» مورخ ودپلومات انګلیسی الفنستون مینویسد 

) «تممرام ملممت خممویش باشممد، جممز احمدشمماه کممس دیگممر  نیسممت.سممزاوار اح
 ( ۳۸۱الفنستن، افغانان،ترجمه فکرت، ص

سسیاح معسروم فرانسسه ای کسه در « فریسه»سی سال بعد از گزارش الفنستن، 

احمدشساه یکسی ازپشستی » مهمان سرداران قندهاری بوده مینویسد: ۱۸۴۶سال

قبیلسۀ خسود را ازابسدالی بسه  بانان قوی مذهب بود. او به هنگام تاجگذاری، نسام

درانسسی تبسسدیل کسسرد کسسه معنسسی نجیسسب و قسسدیمی میدهسسد. اوعنسسوان ُدرُدران را 

انتخاب کرد.... سلطنت اوبخاطر امتیازات، سخاوت، سادگی وسلوک معتسدل 

او درقلسسب پسسرجالل دربسسار باعسسث شسسد تمسسام کسسسانی کسسه بسسه او تقسسرب میکردنسسد، 

بل دسترس بوده و بربنیاد مساوات دوست داشتنی وعالی باشد؛ او به آسانی قا

حکومت میکرد؛ بدون اظهاریک کلمسۀ درشست حتسی بسه کسسانیکه مسستحق آن 

بودند. او یک شخص آرام و متقاعد کننده بود و هسیچ کسس هرگسز ازقضساوت 

هسسای او شسسکایت نمیکسسرد. او بطسسور وسسسیعی محسسدودش امپراطسسوری خسسویش را 
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اکسسوس و  -رزهسای شسمال وسعت بخشید که بهنگام مرگ او قرارذیل بود: م

کوههای تبت، ستلی   -بحیرش عمان؛ درشرق  -کوه های کافرستان؛ درجنوب 

فریسسه، تسساریخ افغانهسسا، «) خراسسسان، پسسارس و کرمسسان.  -وانسسدوس؛ ودرغسسرب 

 ترجمۀ سهیل سبزواری، فصل هفتم، سایت آریائی( 

 

 ۱۷۶۲نقشه افغانستان در 

ریخی و سیاسسی بخشسید، ورنسه ملست احمدشاه بابا برای افغانهاهویت ملی و تا

مسسا در زیسسر چکمسسه هسسای اسسستبداد شسساهان و سسسالطین بیگانسسه هنسسد یسسا ایسسران و 

ماوراءالنهر، هویت ملی خود را از دست میداد. به همسین دلیسل هسیچ نویسسنده 

ومؤرخ بسا انصسافی نخواهسد بسود کسه افغانسستان را میسراث گرانبهسای احمدشساه 

کمیست ملسی آن احتسرام ننمایسد و یساد آن پادشساه بابا نشسمارد و بسه اسستقالل و حا

 مدبر افغان را گرامی ندارد.

پس احمد شاه بابا را باید احترام گذاشت، و از او بخاطر خدمات مهم سیاسی 

اش سپاس گزار بود و به فرزندان وطن درس سپاسگزاری از مردان بزرگ 

 و شخصیت های ملی را آموخت .وگفت: روحت شاد احمدشاه کبیر!

 ایانپ
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 ومدمقاله 

 

 زمینه های سیاسی، اقتصادی واجتماعی

 تولد دوبارۀ افغانستان

 مقدمه:

کشسسسسیدن یسسسسک تصویرروشسسسسن از وضسسسسعیت سیاسسسسسی واقتصسسسسادی واجتمسسسساعی 

افغانستان در طول شش قرن استیالی بیگانه گسان بعسد از سسلطنت غسوری هسا 

تسل عامهسا براین مرز وبوم، کسه همسراه بسوده بسا ظلسم واسستبداد وویرانگسری وق

وگسسردن زدنهسسا وبسسسرده سسساختنها وبسسسه کنبسسزی وغالمسسسی گرفتنهسسای زن ومسسسرد 

 ۱۴و ۱۳وکسسودک سسسرزمینهای مفتوحسسه توسسسط مهاجمسسان مغسسولی در قسسرون 

وسسسپس یسسورش خانمسسسان برانسسداز تیمورلنسسگ وجانشسسسینانش در قسسرن پسسسانزدهم 

مسسیالدی کسسه همسسراه بسسود بسسا برپسسا سسساختن کلسسه منارهسسا از جمجمسسه انسسسانها در 

کسه بسا ۱۸تا ربع اول قسرن ۱۷و ۱۶ی وبعد تسلط صفویان  در قرون هرشهر

اعمال فاشیزم مسذهبی خسود، دمسار از روزگسار مسردم تحست اشسغال برآوردنسد، 

وهمچنان روی کار آمدن بابُر با اعمال کشتارمردم وبرپاکردن کله منارها در 

 ، کاری نیست کسه ۱۸تا نیمه قرن  ۱۷و ۱۶افغانستان وهند شمالی در قرون 

 بتوان آن را در یک مقاله چند صفحه یی گنجانید. 

شاید بعضی ها از سرسهل انگاری ویا ازسرنا آگاهی، تصور کنند که کشور 

مسسا، افغانسسستان عزیسسز، خسسود بخسسود و بسسدون جسسان فشسسانی و ازخسسود گسسذریهای 

فراوان فرزندانش شکل گرفته، و در چار چوبۀ مرزهای موجسود قرارگرفتسه 

یخ این کشور و تساریخ کشسورهای همجسوار ثابست میکنسد است، اما دقت درتار

که مردمان ساکن دراین محدودش جغرافیائی، ده ها بسار بسه علسل و سسبب هسای 

گوناگون دست از جان شسته و برضدستم واسستبداد بیگانسه گسان بسه پسا خاسسته 

اند ، قربانی داده وقربانی گرفته اند تا سرانجام به ایسن پیسروزی بسزرگ نایسل 
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که حاکم برسرنوشت خویش گردند و از خود کشوری داشته باشند تا  شده اند

دیگر هیچ بیگانه ای برآنها ستم روا ندارد و محصول دسترن  شان را به نام 

حوالسسسه و بسسسروات و دیگسسسر عسسسوار  مالیسسساتی از جیسسسب شسسسان خسسسالی نکننسسسد و 

 برعر  و ناموس وهستی شان بی حرمتی وتوهین صورت نگیرد.

 ستان:تولد دوباره افغان

هق ٦۱۰پس ازسقوط دولت غوری افغانستان توسط دولت خوارزمشاهیان در

میالدی،افغانستان دیگرمرکزیت اداری و سیاسی خود را ازدست داد ۱۲۱٤=

وشسش هفست سسال بعسسد بسا طوفسان هسسستی برانسدازچنگیزخان مغسول همسسه دار و 

 ندارش برباد فنا رفت.

ی رحمانسه مغسوالن در یورش هستی سوز و ویرانگر چنگیز خان و کشستار بس

سر زمین های آسیای میانه، افغانستان و ایران، بسین النهسرین و بخسش شسرقی 

آسیای صغیر)روم(، آذربائیجان شمالی و جنسوبی و ارمنسستان و گرجسستان و 

گرجسی طرابسزون و ارمنسستان و متصسرفات صسلیبیون در  -پادشساهی یونسانی 

در آسیای صغیر)ترکیه(  سوریه و جزیرش قبرس و باالخره سلطنت سلجوقیان

بسسدبختی و مصسسایب فسسراوان بسسرای تسسوده هسسای مسسردم کشسسور هسسای فسسوق السسذکر 

آمدنمد دربرداشت.  جوینی هجوم چنگیزیان را درچهار کلمه خالصه میکنسد: 

سسرداران چنگیسزی همسه سساکنان شسهرهارا    [1]  وکندند وسوختند وبردنمد.

 بدون استثنا از دم تیغ میگذراندند. 

، محقق شسورو  در مسورد قتسل هسا  دسسته جمعسى مغسوالن در پطروشفسکى 

مغسوالن، سساکنان را کسه قسبالً خلسع سسالح » سرزمین ها  مفتوحه مى نویسسد:

کسسرده و بسسه صسسحرا رانسسده بودنسسد و مرعسسوب و روحیسسه باختسسه بودنسسد، میسسان 

سپاهیان تقسیم میکردند. هر سپاهى افسراد  را کسه سسهم و  شسده بسود، بزانسو 

با شمشیر ویا  ساطور سرها  ایشان را از تن جدا میکسرد  مى نشاند و سپس

، بعد منشیان اسیر را وا دارمیکردند تا تعداد سر هسا  بریسده را شسمار کننسد. 

م(  ۱۲۲۱ق= ٦۱۸بگفتسسه جسسوینى ، پسسس از کشسستار عمسسومى مسسرو در سسسال ) 

 [2روز به طول انجامید.]   ۱۳شمارش کشته گان )توسط منشیان اسیر(

م( ) ۱۲۲۰ق =  ٦۱۷ى به هنگام تصرم نیشاپور مغسوالن)طبق روایت سیف

[ و پسس از تسسخیر مسرو در سسال )  3( نفر مرد را سر بریدنسد.]۷٤۷ر ۰۰۰
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م( به گفته ابن االثیر در حسدود هفتصسد هسزار نفسر بسه قتسل  ۱۲۲۱ق =  ٦۱۸

[ تعداد مقتوالن بغداد را به هنگسام تسسخیرآن شسهراز طسرم نواسسه 4رسیدند.]

مسستوفى بسه هشتصسد هسزار هللا م( حمدا۱۲٥۸ق =  ٦٥۷ان )چنگیز هالکو خ

میالد  ، در شهربلخ دوصسد  ۱۳[ بنابر روایتى در قرن  5نفرتخمین میزند.]

م( همۀ آنان به امر چنگیسز خسان ۱۲۲۰هزار نفر زندگى میکردند . در سال )

[ بنسابر تساریخ وصسام ، چنگیسز بجسرم قتسل 6تا نفر آخسر از دم تیسغ گذشستند. ]

ان چغتا  )موتوچین( در بامیان ، فرمان داد هیچ زنده سسر  را یکى از پسر

در ٓانجسسا بسساقى نگذارنسسد ، حتسسى جنسسین در شسسکم مسسادران زنسسده نگذاشسستند و چسسار 

 [ و سپس نوبت به غزنه رسید. 7پایان را هم کشتند.] 

فاتحان مغولى میکوشسیدند تسا بابسه کسار بسستن ایسن شسیوه هسا  کشستار، نسه تنهسا 

و ایسسسستادگى مسسسردم را از پسسسیش پسسسا  خسسسود بردارند،بلکسسسه  امکانسسسات  مقاومسسست

میخواستند وحشتى در عموم مردم ایجاد کنند تا ارادش مقاومت در مردم بکلى 

نسسابود و معسسدوم گسسردد، لسسذا نتیجسسه هجسسوم لشسسکریان مغسسول بسسر سسسرزمین هسسا  

افغانستان ، ایران و ماوراء النهر و غیره جاهسا ، تقلیسل شسدید نفسوس و مسردم 

بوده که بر اثر قتل عام ها و یا به اسارت رفستن ویسا فسرار مسردم ، زحمتکش 

نواحى پر جمعیت کشسور هسا  مفتوحسه از سسکنه خسالی شسده بسود، بخصسوص 

دربخش های شمال وشمالغربی افغانستان)بلخ، مسرو وهسرات( کسه در دره هسا 

و نواحى حاصسلخیز آن کسوچکترین قطعسه زمسین غیسر مسسکون وغیرمسزروع 

 قلیل نیروی کارپدید آمده بود.وجود نداشت ، ت

سیفى هرو  در کتاب خویش ) تاریخنامه هرات ( خاطرات سالخوردگان را 

در باره ویرانى وحشت انگیز  که در سراسر خراسان پس از هجسوم مغسول 

م( بسه بسار آمسده بسود ، نقسل  ۱۲۲۲- ۱۲۲۰ق =  ٦۱۹ - ٦۱۷در سال هسا ) 

مؤلسم اظهسار داشسته بودنسد کسه میکند. سالخوردگان به عنوان شهود عینى بسه 

در ناحیسسسه هسسسرات نسسسه مسسسردم بسسساقى مانسسسده بسسسود و نسسسه گنسسسدم و نسسسه آذوقسسسه و نسسسه 

از موالنسسا مرحسسوم خواجسسه » [  مؤلسسم بسساز همانجسسا چنسسین میگویسسد:8پوشسساک.]

ناصرالملته والدین چشتى چنین شنودم که او گفت از حدود بلخ تا دامغان یک 

ه مسسسسى خوردنسسسسد ، چسسسسه سسسسسال پیوسسسسسته خلسسسسق گوشسسسست آدمسسسسى و سسسسسگ و گربسسسس

 [ 9.« ]چنگیزخانیان جمله انبار ها را سوخته بودند 
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م ۱۲۲۲هجر  =  ٦۱۹سیفى باز خبر میدهد که پس از کشتار عمومى سال 

فقط مشتى از مردم که اتفاقاً جان بسالمت برده بودند ، چهسل مسرد از طبقسات 

[  و در 10مختلسسسم بودنسسسد کسسسه در ویرانسسسه مسسسسجد  سسسسکنى گزیسسسده بودنسسسد. ]

[  11نبودند.] روستاها  حومه هرات هم عده نجات یافته گان بیش از صد نفر

که یکى از امرا  مغول قریب هزار نفسر از اسسیران را « حایطى» مگر در 

گسسرد آورده مسسورد عفسسو قسسرار دادبسسود و شسسرط نهسساده بسسود کسسه رعیسست او باشسسند. 

[12  ] 

اصسسلخیز واد  هریسسرود و جلگسسه هسسرات کسسه یکسسى از نسسواحى پسسر جمعیسست و ح

افغانستان بود ، تخریب سراسر  آن والیت یک عمل اسستثنائى نبسوده ، بلکسه 

واحه های مرو وطوس  نیز با چنین مصیبتى از دست مغوالن روبرو بسود . 

بنابگفتسسه جسسوینى، در شسسهر طسسوس حتسسى پنجسساه خانسسه مسسسکون بسساقى نمانسسده و 

 [ 13ساکنان آن خانه ها هم به بیغوله ها پنا هنده شده بودند. ] 

م دیگر تا مدتها بعد جسان  ۱۲۲۰ق =  ٦۱۷شهر بلخ نیز پس از کشتار سال 

نگرفت. و در نیمه اول قرن هشتم هجر  ) نیمه اول قرن چهساردهم مسیالد  

 ( نیز ویران بوده است . 

م( از راه ترمسسذ بسسه بلسسخ  ۱۳۲٥ق =  ۷۲٦ابسسن بطوطسسه چنسسد دهسسه بعسسد تسسر ) 

ان و غیسسر مسسسکون یافسست . ابسسن سسسواره عبسسور کسسرد و آنجسسا را همچنسسان ویسسر

بطوطسسه پسسس از مشسساهده خرابسسى هسسا  مغسسول در بلسسخ رهسسسپار دیسسار هسسرات 

به « غرجستان» میگردد. او میگوید: پس از هفت روز راه پیمائى در جبال 

شسسهر هسسرات رسسسیدیم . در بسسین راه قسسرا  سرسسسبز و آب هسسا  جسسار  وجسسود 

راسسسان اسسست. شسسهر هسسرات یکسسى از بزرگتسسرین شسسهر هسسا  آبسساد خ» داشسست. 

هسسرات شسسهر  بسسزرگ و دارا  ابنیسسه بسسسیار اسسست. مسسردم ایسسن شسسهر متقسسى و 

متدین و پاک دامن و حنفى مذهب میباشند و شهر هسرات از هرگونسه فسسق و 

 [ 14« ] فساد مبراست.

اخسسذمالیات وخسسراج توسسسط عمسسال چنگیزیسسان بسسه نحسسوه وشسسیوه ئسسی صسسورت 

ا غسسارت آشسسکار وجمسسع میگرفسست کسسه حصسسول آن از رعایسسای مطیسسع، ماهیتسساً بسس

 آوری غنایم از کشور دشمن تفاوتی نداشت.
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با توجه به آنچه گفته شد میتوان دریافت که هجوم ها  ادوار  اقوام و قبایل 

عقبمانده بر سسیر تکامسل تساریخى جامعسه مسا چقسدر تساثیر مرگبسار  داشسته کسه 

بسسرا  مسسدتها  طسسوالنى رونسسق کشسساورز  و شسسهر نشسسینى را بسسا انحطسساط و 

 روبرو ساخته است.  گسست

فقسسدان ثبسسات سیاسسسى پایسسدار، دسسست بدسسست گشسستن » بقسسول علسسی میرفطسسروس:

حکومت ها و ویرانى شبکه ها  آبیسار  و تولیسد  توسسط مهاجمسان ، باعسث 

نوعى دلسرد  و بى تفاوتى روستائیان و پیشه وران جهت سرمایه گذار  و 

فقسدان یسک ثبسات  ترمیم شبکه ها  تولید  گشت. این حمالت و ویرانى هسا و

هیچگساه « سسرمایه دار  تجسار »سیاسى پایدار، باعث گردید تسا  -اجتماعى 

تکامل نیابد. بخاطر هجوم ها و حمالت مختلسم « سرمایه دار  صنعتى»به 

اجتمسساعى ، مسسا مجبسسور شسسدیم ، هسسر بسسار از -و گسسسست هسسا  متعسسدد فرهنگسسى 

...« از  از آینده آغاز کنیم، بدون آگاهى از گذشته ، بدون چشم اند« صفر»

 [15 ] 

شکى نیست که اگر چنین هجومها  ویرانگرانه بر کشورما ومنطقه به وقوع 

نمسسى پیوسسست ، شسسهرهای هسسرات و بلسسخ و غزنسسه وکابسسل وقنسسدهار وسیسسستان و 

غیسسره از شسسکوه ورونسسق بیشسستر تجسسارت وصسسهعت برخسسوردار مسسی بسسود وآثسسار 

 ا خیر میساخت. تاریخی ماندگارفراوان کشور امروز چشم بینندگان ر

از آغاز قرن شانزدهم میالد  ، وقایع و حوادثى که در داخل افغانستان و در 

خارج آن اتفاق افتاد ، همه بضرر کشور ما و به نفسع قسدرت هسا  نسو خاسسته 

دولست شسیبانى در مساوراءالنهر  ۱٥۰۰همجوار تمام شد. بکالم دیگر در سال 

دولست  ۱٥۲٥بودنسد و در دولت صفو  در ایسران ظهسور کسرده  ۱٥۰۲و در 

بابر  )کورگانى( در هندوستان تاسیس شد. این دولت ها  جدید الظهسور از 

شمال و غرب و شرق افغانستان دست تجساوز دراز کردنسد و بساالخره کشسور 

را بسسه سسسه قسسسمت شسسمالى و غربسسى و شسسرقى تقسسسیم کردنسسد. وهریسسک بسسربخش 

  ۱۷٤۷تسا ۱۵۱۰از معینی تسلط یافتند.بسدین حسساب تسسلط کشسورهای همسسایه

 تقریباّ دونیم قرن بطول کشید.  

اگر از دوران استیالی مغوالن وتیموریان برکشسوربگذریم،وبه دوران دونسیم 

قرنۀ تجزیسۀ کشسورنظر انسدازیم ، میتسوان گفست کسه درتمسام دورش تجزیسه میسان 
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همسایه گسان تسرک تبسار، مسردم افغانسستان مثسل گنسدم درمیسان دوسسنگ آسسیاب 

سر  وحرمست وآبسروی شسان پیوسسسته خسورد وخمیرشسد ه انسد. وجسان ومسال وع 

 مورد تجاوز واجحام زورمندان کوچ نشین قرارگرفته است.

بسه حیسث مسذهب رسسمى دولست بسا « تشسیع»در دورش حاکمیت صفو ، مسذهب 

شدید ترین استبداد سیاسى و مذهبى وقتل عام ها  گسترده همراه بود. گسروه 

وهین و آزار و حتسسى کشسستار دسسسته هسسا  قسسومى و مسسذهبى غیسسر شسسیعى مسسورد تسس

جمعى قرارمیگرفتند و با اعمال قتل و شکنجه و خشونت و مصسادره دارائسى 

 وادار ساخته میشدند تا ازمذهب خود برگردند و به مذهب شیعه بگرایند. 

همه عصسر صسفو  از آغساز »مینگارد : « تولد  دیگر»داکتر شفا در کتاب 

کشسسى، فسسساد و تزویسسرو باخودکسسامگى تسا انجسسام بخسسون ریسسز ، بیرحمسى، برادر

مطلق گذشت که عمسالّ جسایگزین همسه مسوازین اخالقسى و انسسانى شسده بسود... 

لقسب داشستند، الشسه شسیبک « قسورچى»زنده خوران شاه اسماعیل صسفو  کسه 

خان ازبک را که مذهب تسنن داشت به دندان پساره پساره کردنسد و خوردنسد و 

به زرگرفتند تا پیاله باده نوشى شاه مباشرانش کاسه سر همین شیبک خان را 

اسسسماعیل شسسود. نسسوه ایسسن پادشسساه، شسساه اسسسماعیل دوم، هرشسسش برادرخسسویش 

منجمله آخرین آنها را کسه هنسوز شسیرخواره بودکشست و در یسک روز پانصسد 

تن صوفى وارسته را سربرید. شاه عبساس اول پسدرش را تسا بسه هنگسام مسرگ 

د راسسربرید و دو فرزنسد دیگسرش را در زندان نگاه داشت و فرزند ارشد خسو

کور کرد. و جا نشین او، شاه صفى، خون خوار ترین شساه دودمسان صسفو ، 

مسسادرو زن و فرزنسسد شسسیرخوار و عمسسو  کورخسسود راکشسست و ده هسسا نفسسر از 

نزدیکسسان خانسسدانش را نسسا بینسسا کسسرد. همسسه پادشسساهان صسسفو  بجسسز آخسسرین آنسسان 

تن از آنها از شراب خوارگى جان  چنان در باده نوشى افراط کردند که چهار

 [ 16« ] سپردند.

درعهد شاه سلطان حسین صفوی،تعصبات مذهبى روحانیت شیعه چنسان اوج 

ببعد دراکثریت ایاالت تابع ایران اقلیتهسا  مسذهبى ۱۸گرفت که از آغاز قرن 

بلوچان برکرمان حمله  ۱٦۹۹دست به شورش وطغیان بزنند. چنانکه درسال

مسسسسردم قنسسسسدهارقیام کردنسسسسد. و  ۱۷۰۹و ۱۷۰۳و۱۷۰۱ی نمودنسسسسد، در سسسسسالها

 ۱۷۱۵لزگیان داغسستان و ارمنیسان قفقازبغساوت کردنسد. درسسال ۱۷۱۲درسال
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ابسدالیان هسرات، و در  ۱۷۱٦ُکردان سنى دست به قیام بزرگسى زدنسد. درسسال

لُرها ۱۷۲۱همان سال مردم گرجستان شرقى نیزدست بشورش زدند. درسال 

سر به بغاوت برداشتند. دراین سال درشیروان م عربها  مسقط ۱۷۲۲و در 

حمیسسست مسسسذهبى اهسسسل تسسسسنن بسسسه غلیسسسان آمسسسد و برهبسسسر  حسسساجى داؤد مسسسدرس 

برشماخى کرسى شیروان حمله کردند و درآن حادثسه چهارتسا پسن  هسزار اهسل 

تشسسیع را از دم تیسسغ گذشسستاندند و بسسه هسسوادار  ترکیسسه عثمسسانى شسسعار دادنسسد.در 

خسسسان نسسسوه میسسسرزا داود عصسسسیان داشسسست، و  همسسسین سسسسالهادرکرمان سسسسید احمسسسد

دربلوچسسستان و بنسسادر سسسلطان محمسسد مشسسهور بسسه خرسسسوار یکسسه تسساز میسسدان 

 [  17بود.]

درایسسن مسسدت دونسسیم قسسرن، اگسسر بخسسش غربسسی کشسسور، در زیسسر سسسلطۀ دولسست  

صفوی ،در آتش تعصبات مذهبی میسوخت، دربخش شسرقی کشسورنیز، آتسش 

هند شعله وربوده است.موسس ایسن جنگ وتجاوز درتمام مدت سلطه بابریان 

سلسسسلۀ ، بسسابر هسسر پیسسروزی را بسسا سسسربریدنها وبرپسساکردن کلسسه منارهسسایی از 

جمجمسسۀ مخالفسسان وغسسارت اقسسوام مغلسسوب جشسسن میگرفسست و درکتسساب خسساطرات 

خود ثبست میکسرد تسا یادگارافتخسارآمیز بسرای بازمانسدگانش باشسد، چنانکسه ایسن 

ن ازکابسسل تاننگرهسسار وازآنجاتسسا روش را در لشکرکشسسی هسسایش برقبایسسل پشسستو

سوات وباجور ودیسره جسات وغزنسی وکسالت ومقسر بسدون اسستثنا بکسار گرفست 

 وآن سنت را به بازماندگانش به ارث گذاشت.)رش:توُزک بابری(

 ۱۵۵۷در دورش جانشسسسینان بسسسابُر،از کابسسسل تسسسا پیشسسساور،اگر مسسسردم قبسسسایلی از

سال یعنی برای  ۹۰میالدی در طول مدت  ۱٦۷۲تا۱٦٦٦وبعدها از ۱٦۳۷تا

مدت سه نسل پیوسته علیه سلطۀ بابریان شمشیرزده اند وتخمسین یکصسدهزار 

انسسسان درایسسن جنگهسسا قربسسانی شسسده انسسد ، در بخسسش دیگسسر قلمسسرو بسسابری یعنسسی 

ازکابل تابدخشان وقنسدهار درتمسام مسدت اسستیال،خود شساهزادگان بسابری یکسی 

د یکدیگر خود لشسکر علیه دیگری دست به توطئه وکارشکنی میزدند وبر ض

میکشسسیدند وبسسا ایسسن لشکرکشسسیها، لشسسکریانی کسسه بسسه نفسسع ایسسن یسسا آن شسساهزاده 

شمشسسسسیرمیزدند، بسسسسدون آنکسسسسه همسسسسدیگر خسسسسود را بشناسسسسسند، قربسسسسانی هسسسسوس 

 جهانکشائی شهزادگان میشدند.
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در طول ایسن دوره دونسیم قرنسه، مسردم افغانسستان چسه درشسرق وچسه درغسرب 

بارهسسا برضسسد سسسلطۀ بیگانسسه دسسست بسسه وچسسه درشسسمال وچسسه درجنسسوب کشسسور 

شورش زده اند وبا قوتهای سرکوبگردولتی که به مراتسب مجهسز تسراز مسردم 

ها خود بخودی بسود و هسیچ  غیرنظامی بودند، درآویخته اند. چون این شورش

برنامه عمل و تئوری راهنمای نداشست، بسدین جهست در زیسر لسوای مسذاهب و 

ت. ازآنجملسه میتسوان از جنسبش مسردم های گونساگون مسذهبی قسرار میگرفس فرقه

درشرق افغانستان به رهبری پیرروشان نام برد که تقریباً برای سه نسسل  بسه 

درازا کشید و در دنبالۀ این جنبش میتوان از نهضت خوشحال خسان ختسک و 

ایمسسل خسسان مومنسسد ودریسسا خسسان اپریسسدی برضسسد دولسست مغسسولی هنسسد درسسسالهای 

اورنگزیسب مجبسور شسد خسود شخصساً در نام گرفت تاآنجسا کسه ۱٦۷۲تا ۱٦٦۷

جنگ برضد خوشحالخان ختک اشتراک کندوبا وزنه شخصیت خسود روحیسه 

جنگی نیروهسای دولتسی را درمقابلسه باشورشسیان بساال ببسرد. پسس از خاموشسی 

شورش قبایسل پشستون وبعسد از قتسل حسدود یکصسد هسزار ازنیروهسای شورشسی 

نتسرل اوضساع نیسروی هسای ودولتی ، دولست مغسولی هنسد وادار گردیسد بسرای ک

نظامی خود را درشسهرهای پیشساور وننگرهسار وکابسل بسرای سسرکوب عاجسل 

 شورش های احتمالی طور آماده باش نگهدارد. 

در طسسول همسسین دوره دونسسیم قرنسسه ودر عهسسد آخسسرین شسساه صسسفوی یعنسسی شسساه 

سلطان حسین صفوی بسود کسه مسردم قنسدهار برهبسری میسرویس خسان هسوتکی 

هزار نفری صفوی را درقندهار تسا آخسرین فسرد از دم  ۳۰ن قیام کردند وقشو

 تیغ گشتاندند وآزادی خود را از دولت صفوی ایران اعالم نمودند.

درطول هیمن دوره دونیم قرنه ودرعهد همین شاه سلطان حسین صفوی بسود 

که مردم هرات بسه برهبسری ابسدالیان قیسام کردنسد واسستقالل محلسی خسود را از 

 (.۱۷۳۱-۱۷۱٦گرفتند) دولت صفوی ایران

درهمین دوره دونیم قرنه و درعهد همین شاه سسلطان حسسین صسفوی بسود کسه 

ملسسک محمسسود سیسسستانی درتسسون خراسسسان برضسسد دولسست صسسفوی ایسسران قیسسام 

کردونسسه تنهسسا قشسسون سسسرکوبگردولتی را در همسسه نبردهسسا مغلسسوب نمسسود، بلکسسه 

 ۲۵م کیانیسان مشهد را تسخیر وپایتخت بعدی حاکمیت خود تعیین کسرد وبرسس

 (. ۱۷۲۷-۱۷۲۲قرن قبل تاج برسرنهاد وخود را شاه خراسان نامید)
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در درطول همین دوره دونیم قرنه ودرعهد همین شاه سسلطان حسسین صسفوی 

بسسود کسسه مسسردم قنسسدهار بسسسرکردگی شسساه محمودهسسوتکی تاقلسسب اصسسفهان پسسیش 

 (۱۷۲۹ -۱۷۲۲تاختند وتا آن دولت را سرنگون نکردند از پانه نشستند.)

درطول همین دوره دونیم قرنسه ودرعهسد نادرشساه 

افشساربود کسه مسسردم بلسخ وانسسدخوی ومیمنسه وغسسور 

وبسسسسادغیس وسیسسسسستان وقبایسسسسل پشسسسستون درمصسسسسب 

رودکابسسسل برضسسسد حاکمیسسست اسسسستبدادی نادرافشسسسار 

دسسسست بشسسسورش زدنسسسد واز قشسسسونهای سسسسرکوبگر 

دولتسسسسسی قربسسسسسانی گرفتنسسسسسد وخسسسسسود نیسسسسسز قربسسسسسانی 

 (۱۷٤٦ -۱۷٤۰دادند.)

م  درپایان همین دورش دونیم قرنه بود که وسرانجا

بازهم ازمیان  مردم قندهار زعیمی جوان، دراک 

وهوشیاری بنام احمدخان درانسی سسربرآورد، وبرخرابسه زار خراسسان کسه از 

شش قرن قبل دیگرنام وحدود وثغورخود را ازدسست داده بسود، کشسوری بنسام 

خودشدند واز بی هویتی  افغانستان بنیاد گذاشت که مردم ما حاکم برسرنوشت

نجات یافتند وصاحب نام ونشان وعزت از دسست داده خسود گردیدنسد. واینسک 

سال میگذرد که افغانستان در صم ملل آزادجهان  ۲٦۰از آن روز وآن سال 

 قراردارد وجایش در نقشۀ جهان چون مشت آهنینی مشخص است.

 توسط احمدشاه درانیتاسیس دولت معاصرافغانستان 

چهارم و پنجم قرن هژدهم میالد  برابسر اسست بسا دوران سسلطنت و  ها  دهه

کشسى وحشسیانه  فرمانفرمایى نادر شاه افشار. دورانى کسه همسراه بسود بسا بهسره 

هسسسا  مسسسردم، تشسسسدید سسسستم مالیسسساتى،  فیسسسودالى، غسسسارت و چپسسساول مسسسستقیم توده

سسساختن کلسسه  آور و برپا بسسار و اعمسسال کشسستارها  وحشسست  زورگسسویى خشسسونت

 ها  خانمانسوز.   ها و ویرانگر منار

م( قبایسل و عشسایر  ۱۷٤۷مسیالد  تسا سسال مسرگ نسادر ) ۱۷٤۰از آغاز سال 

ایمسساق، ازبسسک و تسسرکمن افغانسسستان در  مختلسسم پشسستون، تاجسسک، هسسزاره، چار

مصب رود کابل، در بلخ و کندز و اند خو  و سرپل و شسبرغان و هسرات و 

ن برافراشتند و با آنکه سپاه کیفسر  بادغیس و سیستان بر ضد نادر علم طغیا
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هسسا را غسسرق در خسسون کسسرد. مگسسر بسسازهم هیچگسساهى روح  نسسادر تمسسام ایسسن قیام

طلبى را در مردم ما خفه ساخته نتوانست وهر باریکسه در  مقاومت و استقالل

گردید، شورش  یک گوشه قیامى با زور سر نیزه و خمپاره موقتاً خاموش مى

کرد و برا  مدتى حکام خودکامسه را  بلند مىدیگر  از یک گوشه دیگر سر 

 [18داد.]  به کاسه سر آب مى

ها  ملیسونى مسردم قلبساً  ثبات، توده  در چنین اوضاع پرآشوب و بحرانى و بى

خواستار تغییرحاکمیت استبداد  فیسودالى بودنسد وسسرانجام نادرشساه افشسار بسه 

فه دولست اوهسم ازهسم دست سرداران دربار خود به قتل رسید وبا قتل او بالوق 

فرو پاشید ومردم افغانستان نخستین مردمی در منطقسه بودنسد کسه طبسل آزاد  

واستقالل به نسوا درآوردنسد ودرتحست زعامست  احمدشساه ابسدالی برخرابسه زار 

خراسان که از شش قرن قبل دیگرنام وحدود وثغورخود را ازدست داده بود، 

ز آن پس مردم ما حاکم برسرنوشت کشوری بنام افغانستان بنیاد گذاشتند که ا

خودشدند واز بی هسویتی نجسات یافتنسد وصساحب نسام ونشسان وعسزت از دسست 

سسسال میگسسذرد کسسسه  ۲٦۰داده خسسود گردیدنسسد. و اینسسک از آن روز و آن سسسسال 

افغانسستان در صسسم ملسسل آزادجهسان قسسراردارد و جسسایش در نقشسۀ جهسسان چسسون 

 مشت آهنینی مشخص است.

اه فرزنسد زمانخسان از قبیلسۀ سسدوزائی ابسدالی، در سسال احمدشاه ابدالی احمدشس

هجری درشسهر هسرات  از زرغونسه  خواهرعبسدالغنی 1135میالدی /1722

خان الکوزی متولسد شسد و هنسوز یکسساله نشسده بسود کسه پسدرش محمسدزمانخان 

ساله نشده بود که با برادرش ذوالفقارخان از هرات به قنسدهار  ۹درگذشت و 

ه با برادرش یکجا بزنسدان شساه حسسین هسوتکى افتساد. او کوچ کرد و بال فاصل

کسسسه  ۱۷۳۸مسسسیالد  در قنسسسدهار زنسسسدانى بسسسود. ودر  ۱۷۳۸تسسسا ۱۷۳۱ازسسسسال 

قندهار توسط نادر افشارگشوده شد، او با برادرش ذوالفقار خان به مازندران 

 تبعید شد.

ر سال داشت و بعد از آنکه نادر از هند فاتحانه بس ۱۷یا  ۱٦دراین وقت  او  

م( ۱۷٤۰ق =۱۱٥۳گشسست و در مشسسهد ایسسن فتوحسسات خسسود را جشسسن گرفسست ) 

احمدخان ابدالی در قشون نسادر شسامل شسد و بسر اثسر شسرکت فعسال خسویش در 

هسسسسا و فتوحسسسسات نسسسسادر در ایسسسساالت ارمنسسسسستان، داغسسسسستان و ایسسسسروان و  جنگ
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آذربائیجان و غیسره نقساط توجسه نادرشساه افشسار را چنسان بخسود جلسب کسرد کسه 

 رگارد محافظ نادر و معاون قشون افغانى مقرر گردید . بحیث افس

مسسیالد  راز پادشسساهی و  ۱۷٤۷از آن پسسس او تسسا هنگسسام مسسرگ نسسادر در سسسال 

رموز کشورگشایى را آموخست و روز تسا روز در میسان قشسون افغسانى کسسب 

محبوبیت کرد. بعد از آنکه نادر توسط سران دربار خویش)منجمله محمدخان 

( درخبوشان به قتل رسید، احمدخان ابدالی و سران افغانى قاجارو همدستانش

با نیرو  ها  خویش ،حرم نادر را از تطاول و تجاوز لشکریان نادر نجات 

را بسا « الماس کوه نور»دادند و بانو  حرم نادر به پاس این خدمت شریفانه 

یسسک دانسسه فخسسراج گرانبهسسا بسسه احمسسدخان بخشسسید و احمسسدخان بسسسو  قنسسدهار 

 [19شد.] رهسپار 

در قنسسدهار سسسران افغسسانى بشسسمول :حسساجى جمالخسسان بسسارکزائى، محبسست خسسان  

خسان هللاپوپلزائى، موسى خان اسحاق زائى، نسور محمسدخان علیزائسى ، نصسرا

یسى را در مسزار شسیر سسرخ قنسدهار)واقع در نادرآبساد( بسرا   نورزائى جرگه 

و چسسون [  21هسسا تشسسکیل دادنسسد] انتخسساب یسسک رهبسسر ملسسى از میسسان خسسود افغان

هریسک از خسوانین طالسب قسدرت بودنسد پسس یسک دیگرخسود را رد میکردنسد . 

جرگه تا هشت روز به بحث و فحص پرداخت ولى به نتیجه یسى نرسسید . در 

روز نهم، یک نفر روحانی بنام صابرشاه را که مجاور مزار شیر سرخ بسود 

  بحیث حکم تعیسین نمودنسد تسا هسر شخصسى را کسه او انتخساب کنسد همسه بسه و

 بیعت نمایند. این درویش صوفى مشرب از جا  برخاست و خوشه گندمى 
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را از مزرعه نزدیک برکند وبسو  جرگسه بازگشست، حاضسران همسه متوجسه 

درویش بودند تا ببینند که او چه میکند و به کى نزدیک میشود. صابرشاه که 

پسس دیده بود در این جرگه تنها کسى که حرم نمى زند ، احمد خسان اسست ، 

این جیغه :»به او نزدیک شد و خوشۀ گندم را بر دستار سر او خالنید وگفت 

حاضسسران انتخسساب احمدشسساه را تبریسسک گفتنسسد !« تواسسست و تسسو پادشسساه ُدّرانسسى 

سسسال  ۲٥م(. در ایسسن هنگسسام او درسسست ۱۷٤۷هسس= = اکتسسوبر  ۱۱٦۰)رجسسب 

 [ 21داشت. ] 

سسسران اقسسوام  احمدشسساه کسسار را بسسا تشسسکیل یسسک شسسورای مشسسورتی متشسسکل از

شاه، یک عده از سران و خوانین با  شروع نمود. در رأس ادارات دولت احمد

عناوین: اشرم الوزراء، مختارالدوله، وکیل الدوله، نظام الدوله، معتمدالدوله 

بیگسى،   ولى، عر  بیگى، ضبط پسند، شاه  الدوله، شاه دوست، شاه  ، مخلص

خان علوم و قاضى القضسات، امسین ایشیک آقاسى، قوللر آقاسى، خان خانان، 

 [  22الملک و غیره و غیره وظایم مهم دولتى را به عهده داشتند. ] 

شسان بسه  هسا را در منطقسه قبیلسو   المقسدور فیودال شاه درانى حتى همچنان احمد

حکومسسست مقسسسرر نمیکسسسرد. بلکسسسه حکسسسام تنخسسسواه خسسسور دولسسست را کسسسه از طبقسسسه 

مسسگ گماشسسست. قشسسر روحسسانى هسسسم از ها  قبسسایلى  متوسسسطه بودنسسد، در عالقسسسه

شاه درانسى سسخت راضسى بودنسد، زیسرا شساه بسه آنهسا احتسرام میگذاشست و  احمد

تمام محاکم قضایى و مساجد در دست آنان بود و عالوتساً امسالک بسسیار  بسه 

 [  23کرد. ] عنوان تیول و وقم به آنها واگذار مى

را درمورد افغانهسا محقق نامورانگیس،الفنستون هنگامیکه جامع ترین کتابش 

مى نوشت، ضمن بحث در باره افغانها  جنوب غرب، از احمسد شساه بابسا بسه 

احمدشساه خسرد مندانسه ، :» عنوان مؤسس افغانسسان معاصسریاد کسرده میگویسد 

اسساس یسسک امپراتسور  بسسزرگ را نهسساد. هنگسام در گذشسست او متصسسرفاتش از 

داشست و ایسن همسه  غرب خراسان تا سر هند و از آمو تا دریا  هند گسسترش

را یسسا بسسا انعقسساد پیمسسان بدسسست آورده بسسود ویسسا عمسسال ) بسسزور شمشسسیر( تصسسرم 

 [ 24«] کرده بود. 

افغانها تا زمان سسلطنت احمدشساه هرگسز مسزش اسستقالل » جنرال فریه،میگوید:

را نچشیده بودند، لذا فکرمیشود گرایش قومی آنها احتماال درایسن دوره شسکل 
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آزادی عملسسی کسسه درایسسن دوران کمسسائی میکننسسد قویسسا میگیسسرد. آزادی گفتسسار و

باعسسسث انکشسسسام روحیسسسۀ مسسسستقالنه وغسسسرور روسسسستائی میشسسسود کسسسه هنسسسوزهم 

یک قوم که درامتداد نسسلهای متسوالی محکسوم بسوده اسست  –مشخصۀ آنهاست 

بیکبارگی بیک قوم حاکم تبدیل میشسود. درسست اسست کسه ایسن انتقسال ناگهسانی 

یوندد، امسا درزمسان احمدشساه سسدوزی توسسعه درزمان میرمحمود بوقوع می پ

مییابسسسد؛ ایسسسن اوضسسساع باعسسسث ایجسسساد روحیسسسه اعتمسسساد بخسسسود ونسسسوعی تفسسسوق و 

برتریخسسواهی میشسسود کسسه قبسسل ازآن وجسسود نداشسسته اسسست؛ دریسسک کسسالم، تفکسسر 

 [ 25«]قومی شکل میگیرد.

 

 اولویت های دولت احمدشاه درانی: 

اه افغانسسستان، بسسرا  اسسستحکام ابسسدالی پسسس از انتخسسابش بحیسسث پادشسس  احمسسد شسساه

رو داشسست: یکسسى تنظسسیم قبایسسل و راضسسى نگسساه  دولسستش دو مسسسئله مهسسم در پسسیش

داشتن آنها و دیگر  تشکیل یک اردو  نیرومند و منظم برا  تامین وحسدت  

 ملى و توسعه حاکمیت افغانى. 

البته درست است که نزد احمد شاه درانى، ُمدل یک دولست اسستبداد  شسرقى، 

دولت نادرشاه افشار موجود بود. مگر شسرایطى کسه هنگسام تاجپوشسى  از تیپ

نادر در ایران فراهم بود، اینجسا در افغانسستان و در پایتخست آن یعنسى قنسدهار 

 یى وجود نداشت.   چنین زمینه

ها  متمساد  مسردم عسادت کسرده بودنسد کسه از  به کالم دیگر، در ایران از سده

ند و بنابر آن، نادرافشار بدون کدام مشکل یک نظام مستبد فیودالى اطاعت کن

ومخالفتى بر مسند قدرت یک دولت مسنظم ومسستقر  تکیسه زد و ایسن شسرایط 

ها  بعد  اوفراهم ساخت. ولى احمدشاه درانى  امکانات الزم رابرا  موفقیت

ها  سسسلطنتش را درمیسسان مردمسسى سلحشسسور و آزادمسسنش بسسا  مجبسسور بسسود پایسسه

قبیلسو  و تقریبساً دسسپلین ناپسذیر کسه بسه  -مى ها  قسو خصلت ها و خصوصیت

 اطاعت از دولت نادرشاه دارا  تجارب اندک بودند، استحکام ببخشد. 

کسسردن چنسین مردمسسى بسسه اطاعسست از  کسرد کسسه وادار  احمدشساه درانسسى درک مسسى

قدرت مرکز  با زوربجا  آنکه خوشسبینى بهمسراه داشسته باشسد، ممکسن اسست 
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تسوز  سسران قبایسل و اقسوام از دولست او گسردد و   سبب تنفر و انزجار و کینسه

ایرا  دانست کینه  این چیز  بود که احمدشاه سخت از آن بیزار بود. چه او مى

جویى یک همسوطن خسود ممکسن اسست در   ها از زورگویى و برتر  که افغان

تر از کینه و تنفر  است که از یک حاکم مستبد  دل بگیرند بمراتب خطرناک

شاه مجبور بود از همان آغاز راهش را  گیرند. بنابرین احمد ىبیگانه در دل م

 انتخاب کند. 

شسساه خسسود افغسسان بسسود، و خواسسست قسسومى و خصوصسسیات  از آنجسسایى کسسه احمد

کسسرد. بسسزود  بسسه حسسل مشسسکل اول  قبیلسسو  جامعسسه افغسسانى را خسسوب درک مى

موفق شد. بدین معنسى کسه چسون میدانسست قبایسل سسخت از آنچسه بسه آنهسا تعلسق 

کنند، لذا او هم سسران اقسوام و قبایسل را در تملسک تمسام حقسوق  رفته دفاع مىگ

میراثى آنان از جمله مالکیت تیول و جاگیرهایشان مجاز شسمرد، و بساافزایش 

معسساش مسسستمر  و دادن القسساب اعسسزاز  و مناصسسب ملکسسى و لشسسکر  بگونسسه 

. و ها  آنهسسا دوسسستی و حمایسست آنسسان را بخسسود جلسسب کسسرد مسسوروثى در خانسسدان

برا  راضى نگهداشتن بیشتر آنان، شورا  نُه نفر  از سران اقوام را ایجاد 

کرد که بدون صالح و مشوره آنها به هیچ اقدام مهم سیاسسى و نظسامى دسست 

 [ 26زد. ] نمى

سسرداری کسه بسا او در ارتسش نسادر  9بگفتۀ جنرال فریسه ، احمسد شساه ازتعسداد 

شه درمسایل دولتی با آنها مشوره خدمت مینمودند، شورای ساخته بود که همی

میکسسسرد. اوهسسسیچ مسسسسئلۀ مهمسسسی را بسسسدون تصسسسویب آنهسسسا اجسسسرا نمسسسی نمسسسود 

وهرگزوعسسسسده هسسسسای داده شسسسسده بسسسسه ایشسسسسان را نقسسسس  نمیکسسسسرد. حکومسسسست او 

بطورخالصه بیشترمشابه جمهوری فدرال بود تا  اینکه سلطنت مطلقه باشسد. 

را به سربازان خسود او پس ازهر پیروزی، همیشه بخش اعظم غنایم حاصله 

توزیسسع میکسسرد؛ او هرگسسز دارای لحسسن متکبرانسسه و برتسسری طلبانسسه بسسا رؤسسسای 

خود نبود تا باعث جریحه دار شدن احساسات کسانی شود کسه روزی بسا آنهسا 

  [27[درعین شرایط قرارداشته واو را به قدرت شاهی ارتقا داده بودند. 

تشکیل یک اردو  قو  و  شاه درانى پس از ایجاد شورا  مشورتى، به احمد

منظم دست یازید و چنین اردو  را به دو بخش یکسى اردو  دایمسى و مسنظم 

گرفست و دیگسر  اردو  غیردایمسى و غیسرمنظم یعنسى  که از دولت معاش مى
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ملیشا  قومى بسود کسه در عسو  جساگیر وتیسولى کسه بسه سسران اقسوام و قبایسل 

 نمودند.  ه خدمت مىگرفت تعداد معین افراد برا  دولت آماد تعلق مى

شسسد کسسه از  یسساد مى« غالمخانسسه»شسساه درانسسى بنسسام  بخسسش دایمسسى اردو  احمد  

گرفسست و همیشسسه آمسساده خسسدمت نظسسامى بودنسسد. ایسسن  دولسست سسسالح وتنخسسواه مى

شاه از روش نادرشاه افشار و تجربه شخصسى خسود در  عنصر دومى را احمد

ا  دستجات گسارد محسافظ اردو  او اخذ کرده بود. همچنانکه پادشاه افشار بر

شساه  کسرد. احمد خود از قبایل غیرایرانى مثل افغان، بلوچ و اُزبک استفاده مى

بابا نیز دسته غالمخانه را از عناصر غیرپشتون تشکیل داد و سپاهیان تعلسیم 

یافته و جنگ دیده قزلباش را که نادر افشسار در کابسل و پنجساب گذاشسته بسود، 

و از این اقدام آن بود تا در برابر رؤسا  سرکش در آن داخل نمود.  مقصد ا

قبایسسل کسسه بسسه آسسسانى بسسه اطاعسست از دسسستگاه مرکسسز  دولسست تسسن در نمیدادنسسد، 

 [28]همیشه وسیله فشار آزاد و فارغ از نفوذ خانان در اختیار داشته باشد. 

الرغم قبول تبعیت از مرکز و شاه،  قبایل بدان سبب که دایماً مسلح بودند على

آمدنسسد. بسسه همسسین سسسبب  مهسسم تجزیسسه قسسدرت سیاسسسى مرکسسز  بشسسمار مىعامسسل 

شسساه درانسسى سسسران و بزرگسسان قبایسسل و عشسسایر افغسسانى را در دربسسار و در  احمد

پایتخت جمع کرد و با دادن جاگیر وتیول و بخشیدن القاب اعسزاز  و معساش 

مستمر  و خرج دسترخوان و مناصب دیگر بسه آنهسا و همچنیسان بسسی  آنسان 

شسان دور و  گها  پرمنفعت هندوستان، آنها را از قوم و طایفه و قبیلسه در جن

بخسسود طسسور  وابسسسته و دلگسسرم سسساخت کسسه بسسزود  امپراتسسور  وسسسیعى از 

نیشاپور و سیستان در غرب تا پنجاب و کشمیر در شرق و از دریا  آمو در 

 شمال تا بحیره عمان در جنوب را تحت قلمرو خود درآورد. 

سران بسزرگ قبایسل کسه دررأس مقامسات دولتسى قسرار گرفتنسد،  ها و و اما خان

سفیدانى نبودند که با اتکا به نفوذ قومى و قبیلو  خود   بتدری  دیگر، آن ریش

حکمروایسسى کننسسد، بلکسسه بسسزود  بسسا تصسسرم اراضسسى تیسسول و غضسسب اراضسسى 

مشاع قبایل و دست بر دها  دیگر، به مالکان بزرگ مبدل شدند و امتیازات 

و القسساب اعسسزاز  را بسسه نحسسو ارثسسى در خانسسدان خسسود حفسسظ کردنسسد و دربسسار  

سان در پهلو  خانواده سلطنتى یسک تعسداد خسانواده هسا  اشسرافى ظهسور  بدین

کردنسسد کسسه پسسس از خسستم دوره فتوحسسات بجسسان دولسست مرکسسز  افتسساده، شسساهان و 
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شسسهزادگان را بازیچسسه مطسسامع خسسود قسسرار دادنسسد و ماهیسست فیسسودالى و قبیلسسو  

ها  قابسل توجسه امپراتسور   ا چنان تبسارز دادنسد کسه سسر انجسام قسسمتدولت ر

 سدوزایى از دست رفت.

هسسا و سسسران قبایسسل را بواسسسطه اشسستراک در  شسساه بابسسا فیودال بقسسول غبسسار: احمد 

هایى غیرمؤقسست  امسور ملکسى و نظسامى ارضسا کسرد و بسه نظسر آنسان در جرگسه

متنفسسذ و خسسوانین و سسسران  نمودنسسد و بدینگونسسه پسسا  افسسراد اعتنسسا  فسسراوان مسسى 

سساخت و بیشستر آنسان را  سیاسسى داخسل مى -اقوام را در اقدامات مهم نظسامى 

کرد. این است که بدون یکى دو مورد با تمرد  در سفرها  جنگى مشغول مى

گر بشسسسمول  آنسسسان دچسسسار نگردیسسسد. و بسسسا اعسسسدام چنسسسد تسسسن از متنفسسسذین توطئسسسه

حساب آینده دولست خسود را بسا  میالد ، ۱۷٤۹خان مامایش در سال  عبدالغنى

 [29]ها  بزرگ روشن نمود.  فیودال

 درایت سیاسی ،لیاقت وشخصیت احمدشاه بابا :

احمدشساه » پوهاند حبیبى در مسورد سیاسست وشخصسیت احمدشساه ، مینویسسد: 

مرد  متشرع وپابند احکام دینى و حنفى مذهب عالم وبا سواد  بود. او بسدو 

حصسسارکى جسسالل آبسساد  ، مسسدفون هللا فقیسسرانفسسر عرفسسا  عصسسر خسسویش ، شسساه 

ق ( ارادت داشت .امسا ۱۱۹۰درشکارپور و میا محمدعمر پشاور  ) متوفى 

احمدشاه در سیاست همواره طرفدار مالیمت و دوستى واخوت اسسالمى بسود. 

در دهلسسى و بخسسارا و خراسسسان و بلوچسسستان و سسسند بسسا امسسراء معاصسسر خسسود بسسا 

ى ، همسهء آنسانرا مکسرراً در اعمسال وجود اقتدار عسکر  و عظمت شاهنشاه

سرکشسسى عفسسو کسسرد و تسساج بخشسسى هسسا نمسسود، کسسه حتسسى دیسسده وران ایسسن وسسسعت 

هللا نظسسرو تسساج بخشسسى هسسا  او رابسسه دیسسده تعجسسب دیسسده انسسد. وبقسسول شسساه ولسسى ا

« بسسه حسسساب امسسور ایسسن دنیسسا  مسساد  نبسسود.» دهلسسو  ، ایسسن رویسسه شسساه ابسسدالى 

  مسسلمانان خسود دار  میکسرد. احمدشاه با وجسود جهسانگیر ، از خسون ریسز

در امور جهاندار  با عدالت انصام رفتار مینمود ومسردم را ماننسد فرزنسدان 

گوینسد و ایسن لقبسى « بابسا»خویش مگ شمرد و ازاین روست کسه افغانسان او را

اسسست کسسه جسسز او ومیسسرویس و رحمسسان ، نصسسیب دیگسسر  نشسسده اسسست. والبتسسه 

م فتوحسسات و اعمسسال عسسسکر  او احمدشسساه جنگجسسو و فسساتح بسسود، ولسسى از تمسسا

ظاهر است که جهانگیر غارتگرمخرب ستم کیش و مظلوم کشى نبود و اگسر 
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کار  بصلح و مسالمت پیش میرفت ، بامسلمانان دست به جنگ نمسى بسرد و 

 شمشیر برو  برادر نمگ کشید. او بقول عالمه اقبال الهور  : 

 ازدل ودست گهر ریز  که داشت

 ا گذاشتسلطنت ها برد و بى پرو

و از همین ناحیست برخسى نویسسندگان بسر او خسرده میگیرنسد کسه چسرا سسلطنت 

هللا دهلسسى را بسسه زمسسام داران نسساالیق گذاشسست ؟ ولسسى اگسسر مکتوبسسات شسساه ولسسى ا

دهلسسو  ) امسسام الهنسسد( و دیگسسر امسسراء و رجسسال مسسسلمان هنسسد  مالحظسسه شسسود، 

ت و بوضوح مى پیوندد کسه احمدشساه در آن وقست بسرا  جهسان گیسر  و غسار

چپاول به هند نرفته بود، بلکه یگانه هدم او نجات مسلمانان آنجا بسود کسه از 

او استرحام کرده بودند و هم و  نمى خواست که مرکز قوت ملى خود یعنى 

افغانستان را گذاشته و مانند شاهان خاندانها  دیگرافغان ) خلجیان، سسوریان 

و یسا ایسسن خسسدمت خسسالص ، لودیسان و غیسسره ( در هنسسد مسستهلک ونسسابود گسسردد. 

را به آالیش ها  دنیو  و ضسبط شساهى دهلسى وآز هللا دینى وجهاد فى سبیل ا

جهانگیر  بیاالید، چنانچه عین همین رویه را مکرراً با امرا  دیگرهمسسایه 

 افغانستان، دربخارا وخراسان و سند و بلوچستان نیز تعقیب کرده بود.

ر نظسسر داشسست و اگسسر شسسرقاً احمدشسساه حسسدود طبیعسسى افغانسسستان را همسسواره د

اراضى پنجاب و کشمیر را در تحست اداره میگرفست، بسرا  حفسظ مملکست او 

بسسود. و  میدانسسست کسسه منبسسع قسسدرت و سسسلطنت او، خسسود سسسرزمین افغانسسستان 

و گسرفتن دهلسى مرکسز « پسانى پست» ومردم آنست . بنسابراین اگسر بسرا  فستح 

کسر  و ادار  خسود قدرت وسلطنت خود را ترک میکسرد و قسوا  انسسانى وف

را در سسسسرزمین وسسسسیع هنسسسد مسسسستهلک مینمسسسود، ممکسسسن بسسسود کسسسه وطسسسن او، 

افغانستان از نعمت مرکزیست سسلطنت محسروم میمانسد، وخسانواده او هسم همسان 

سرنوشسست دودمانهسسا  افغسسانى هنسسد  شسسده را میدیسسد کسسه بکلسسى نسسابود شسسده انسسد. 

تحسست رایسست بنسسابراین سیاسسست او چنسسین بسسود کسسه امسسرا  همسسسایه خسسود را در 

شاهنشسساهى بسسا وضسسعى دوسسستانه و پدرانسسه نگهسسدارد وخسسود را غاصسسب مقسسام 

 [30]«  وجهانگیر  آزمند و قهارقرار ندهد.

بایسسد عسسالوه کسسرد کسسه: احمدشسساه بابسسا بسسه زادگسساه ومسسیهن خسسویش چنسسان عشسسق 

میورزید که کوهسار خشک وبیابان های لم یزرع خود را با بهشت سرزمین 
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. شاهد این ادعا غزلسی از احمدشساه درانسی اسست کسه های دیگر برابر نمیکرد

 میگوید :

 د دهلى تخت هی==رومه چى را یاد کړم     

 زما دشکلى پشتونخ=وا د غرو سرونه

 که تمامه دنیا ی==وخوا، ته ب==ل خوایى      

 زما خوش د  ستا خالى تش دګ=رونه

 احمدشاه به دغ=ه ستا ق==در هی=رنه کا      

 تم=ام ج=ه=ان ملک==ونهک==ه وین==سى د 

ترجمه: )تاج وتخت دهلى فراموشم مى شود، وقتى قله هسا  زیبسا  کوهسسار 

افغان رابیاد مى آورم.اگ====ر تمام دنیا یکسو شود وتو یک==سو، من میدان ها  

خشک وخالى ترامى پسندم. احم==س=د شساه هرگسزاین قسدرترا فرامسوش نمیکنسد، 

 .(ولو تمام کشورها  جهان را فتح کند

احمدشسسساه بحیسسسث یسسسک قهرمسسسان افسسسسانوی :»عبدالحمیسسسد محتسسساط مینویسسسسدکه 

وبنیادگذار افغانسستان معاصسربرای افغانهسا بساقی خواهسد مانسد،اما احمدشساه در 

جهسست پیشسسبرد اهسسدام خسسود از هرگونسسه ظلسسم وشسسکنجه اسسستفاده کسسرد. تسساریخ 

تسسسساریخ دوران تهسسسساجم وخسسسسون ریسسسسزی هاسسسسست.وی در  -دوران سسسسسلطنت او

ی که گام نهادکله منارها )کی،کجسا ؟(از اهسالی بسومی منساطق برپسا هرسرزمین

کرد.شسسهرها را ویسسران سسساخته تمسسدن سسسرزمین هسسای دیگسسر را بربسساد نمسسود و 

 [31]« ثروتها را بغارت برد.

محتاط عالوه میکند: از آنجایی که احمدشاه محصول جامعسه قبیلسوی افغسانی  

صرافغانسسستان معاصسسر بسسازی بسسود، مسسسلماً نقسسش برجسسسته ای را در تسساریخ معا

کسسرد.از اینسسرو او را بحیسسث احمدشسساه بابسسا مینامنسسد. گرچسسه رفتسسارش در مسسورد 

باشندگان غیر افغان خیلی ها بیرحمانه بود و از نظرباشندگان غیسر افغسان،او 

 [32]«  از اندازه بیشترمستبد وبیرحم بود.

ت بدبختانسسه نظامهسسای فیسسودالی، چسسه در شسسرق و چسسه در غسسرب دارای خصسسل

یکسان اند. فاتحان بسزرگ چسون پطرکبیسر ونساپلیون و اسستعمارگران انگلسیس 
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در امریکسسا وافریقسسا و آسسسیا، همگسسی در هنگسسام توسسسعه طلبسسی  وفتوحسسات خسسود 

دسسست بسسه جنایسسات هولنسساکی زده انسسد تسسا سسساحۀ قلمسسرو خسسود را وسسسعت بخشسسند. 

بنسسابرین عنصسسر زور واعمسسال خشسسونت و کشسستار در شسسکل بنسسدی جغرافیسسای 

وده جهان نقش تعیین کننسده داشسته اسست. هسیچ یسک از کشسورهای خسورد موج

وبسسزرگ جهسسان از روی صسسندوقهای رأی عامسسه بوجسسود نیامسسده انسسد تسسا مسساهم 

براحمدشاه بابا خورده بگیریم که چرا قلمرو سسلطه اش  را بسا لشکرکشسیها و 

 اعمال زورشکل داده  است. 

مقایسسسه بسسا نادرشسساه افشسسار  شسساه بابسسا را در مرحسسوم غبسسار، لیاقسست سیاسسسى احمد

احمدشساه در لیاقست سیاسسى و نظسامى ماننسد نسادر افشسار »گوید: ستاید و مى مى

خراسانى از امتحان در یسک مرحلسه معسین تساریخى کامیابانسه عبسور نمسود. بسا 

یک تفاوت بسیار برجسته و آن اینکه اساس دولت او محکمتر بود و ملت او 

ادر شساه بعسد از خسودش فسرو ریخست و رضامندتر. در حالیکه اسساس دولست نس

 [33]«  اتباع او از ظلمش بسیارتر رنجید.

کسسار بسسسیار سسسترگى کسسه »گویسسد:  شسساه بابسسا مى داکتسسر گنسسدا سسسنگهه در موردحمد

ها را تا سسطح یسک ملست متشسکل کسرد و  احمد شاه انجام داد، آن بود که افغان

گویسسد  ه مىاو عسسالوه کسسرد« برایشسسان یسسک کشسسور مسسستقل بسسه ارمغسسان گذاشسست.

شاه پادشاهى بود که قدرت افغانى را توسسعه داد و از آنهسا ملتسى واحسد  احمد»

ساخت و رسوم و عنعنات افغانى را اشساعه داد و بسا همسین احسساس از حملسه 

کرد .... احمدشاه آدمى بودبا چهره  بر قبایل آزاد و خود مختار خود دار  مى

و ساده ،متمایل به مذهبى  باعظمت، شخصیت جذاب ، سیما  بشاش، با وقار

، عاشق جمعیست آمسوزش و دانسش و آدم هسا  روحسانى ... میکوشسید بسه عهسد 

خسسود وفاکنسسد و روحیسسه وفسسادار  راحفسسظ کنسسد، بسسه شسسکار عالقمنسسد بسسود. در 

خسسوراک خسسود نیسسز سسساده بسسود. اوثابسست سسساخت کسسه مسسورد اعتمسساد مسسردم خسسود 

ان را عفسسسسو اسسسسست...او بسسسسدون ضسسسسرورت شمشسسسسیر نمیکشسسسسید و اکثراًشورشسسسسی

میکرد... اغما  مذهبى داشت ، اهسل هنسود و سسکه هسا ،آزاد  تمسام مسذهبى 

خود را داشتند ... ارمنیها  مسیحى را در زمره گارد خود شامل سساخت ... 

با وجود  که چند صد سال از فوتش گذشته اسست ، در قلسب افغانهسا  پیسر و 

دم افغانسستان جوان خاطرات او بحیث فاتح بزرگ ولیدر نجیسب و شسریم مسر

  [34]«  متحد و آزاد موجود است.
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نظریسسسات الفنسسسستن انگلیسسسسی وداکتسسسر گنداسسسسنگه هندوسسسستانی وجنسسسرال فریسسسه 

فرانسسسوی ومیسسرغالم محمسسدغبارمورخ افغسسان،در بسسارش شسساه درانسسی ، میتوانسسد 

 بهترین دلیلی برای تردید نظرات عبدالحمید محتاط باشد.

و اسستقالل مسردم افغانسستان آرزوئسی  احمدشاه بابا، جز سعاد ت و سر بلنسدی 

نداشت و با تحمل رن  سفرهای طوالنی و قبول خطرات گونه گون حیاتی و 

حیثیتسسی، بسسه عنسسوان یسسک رهبسسر و پیشسسوای فسسدا کسسار و شسسجاع افغسسان و فسساتح 

میدانهای نبرد های سرنوشت سساز، بسرای افغانهسا افتخسار آفریسد. و هرگسز بسه 

ود را خوار و حقیر نشمرد.هرگز خود وطن خود خیانت نکرد و هموطنان خ

را باالتر و بیشتراز هموطنان خود به حساب نگرفت. هرگز تن آسائی ننمود 

و به عیش و نوش نپرداخت. هرگز از کدام قدرت خارجی د ستور نگرفت و 

بر فرق ملت خود نکوفت. احمدشاه با آنکه تاج می گرفت و تاج می بخشسید، 

لکه مثل سایر هموطنان خود دستار مسی بسست هر گز برسر خود تاج ننهاد. ب

و با آنسان بسر زمسین مفسروش مسی نشسست و بسه درد دل آنهساگوش فسرا مسی داد 

وبداد مظلومان میرسید. و مثل یک پدرمهربان باهموطنان خود برخورد مسی 

 میگفتند. « بابا»کرد و ازهمین جهت مردم او را 

ا سممتى اگممر شمماهى بممر:» بخسساطر همسسین حرمسست اسسست کسسه الفنسسستون مینویسسسد 

درآسمممیا سمممزاوار احتمممرام ملمممت خمممویش باشمممد، جمممز احمدشممماه کمممس دیگمممر  

 [35]«   نیست.

هیچ نویسنده ومؤرخ با انصافی نخواهد بود که افغانستان را میراث گرانبهای 

احمدشاه بابا نشمارد و به استقالل و حاکمیت ملی آن احترام ننمایسد. پسس بایسد 

، و از او بخسساطر خسسدمات مهسسم سیاسسسی اش احمسسد شسساه بابسسا را احتسسرام گذاشسست

سپاس گزار بود و به فرزندان وطن باید درس سپاسگزاری از مردان بزرگ 

 و شخصیت های ملی را آموخت . 

احمدشاه درانى، سرانجام بر اثر وخامت دانه سرطان که بربینسى او  از سسال 

ه م بسه کسوه هسا  توبسه در منطقس ۱۷۷۳حادث شده بود، در بهار سسال  ۱۷٦٤

اچکزائسى، کسسه تابسستانى سسسردتر ازقنسسدهار دارد، رفست. جسسراحتش روز بسسروز 

م بسسه عمرپنجسساه ویسسک سسسالگى ۱۷۷۳بدشسسده رفسست تسسا آنکسسه در اوایسسل جسسون 

 درگذشت. جسد او را به قندهار آوردند و با احترام خاصى بخاک سپردند.
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آرامگاه احمدشاه درانى در میان مسردم قنسدهار از حرمست فسراوان برخسوردار 

سست. تسسا آنجسسا کسسه اگرکسسی از تسسرس انتقسسام دشسسمن بسه آنجسسا پنسساه ببسسرد و بسسست ا

 بنشیند،حتیحکومت هم متعر  چنین مجرمی نمیشود. 

 پایان

 مآخذ وپاورقی ها

  ۱۳۸، ص  ۱جوینى ،تاریخ جهانگشا، ج -1

سیفى هرو  )سیف بن محمدیعقوب الهرو (،تاریخنامه هرات ، چاپ پروفسور محممد زبیمر  -2

سیفى عالوه میکند که اضافه برکشتار عام ممردم ،  ۰۶۳قمر  ، کلکته ، ص  ۱۹٦۲صدیقى ، 

 یکصد هزار دختر ازهرات اسیر بردند 

 ۲٥۷، ص ۱۲ابن اثیر ، الکامل ، ج  -3

 ، ٥۸۰مستوفى، ص هللا تاریخ گزیده از حمدا -4

  ۳۱۹تحریر تاریخ وصاف ، ص  -5

 ۲۱۳، ص ۱غبار، افغانستان درمسیرتاریخ، ج -6

: ) در این والیت نه مردم است و نه  ۸۳ى هرو  ،تاریخنامه هرات، چاپ صدیقی ، ص سیف -7

  ۱٥۲گندم ، نه خورش و نه پوشش.( ص 

  ۸۷سیفى ، ص  -8

 ۸۳سیفى ، ص -9

 ۱۸۳سیفی، -10

 ۲۱۵، ۱۸۲سیفی، -11

 ۱۳۲ - ۱۲٥، ص ۱جوینى ، ج  -12

، بنگماه ترجممه و نشمر  ۱۳٤۸ابن بطوطه، سفرنامه، ترجممه دکتمر محممدعلى موحمد طبمع  -13

   ٤۳۱، ص ۱کتاب ، تهران،ج 

 ببعد ٦٦۰ص  ۲پطروشفسکی، کشاورزی ومناسبات ارضی در ایران عهدمغول، ج  -14

 ۷۳علی میرفطروس،دیدگاه ها ، ص  -15

 ٤۳۲، ص  ۱۹۹۹دکتر شفا، تولد  دیگر، چاپ  -16

ص  ۱ن ، ج،جى ، پى، تیت، سیستا۱٤٦، ص ۱۳٦٤لکهارت، انقراض سلسله صفویه ، -17

۱٥۲  

  ۷. ص ۱۳۶۸های مردم افغانستان بر ضد نادرافشار، طبع  سیستانی، قیام -18

 ۱۸،ص ۱دکتر محمود افشار یزدی ، افغاننامه ، ج  -19

 ۱۲۲تاریخ سلطانى ، ص  -20
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شاه، ترجمه  گنداسنگه ، درانی احمد ۱۲، ص ۱فیض محمد کاتب ، سراج التواریخ ، ج  -21

مؤلف پشتانه دتاریخ په رناکی،ظفرکاکا خیل،  ، ۳۵، ص ۱۳۶۶  من، پشتو از نصرهللا سوب 

میگوید: " درانتخاب احمدشاه به این نکته موافقه شد که پادشاهی از  ۸۵۷،ص۱۹۶۵طبع

سدوزائی هاباشد ووزارت)صدارت( از بارکزائیها باشد، با قبول این فکتور، احمدشاه پادشاه شد 

روند دولت مداری احمدشاه درانی چنین فیصله یی را  ولی« وتمام سران او را تبریک گفتند.

تائید نمیکند، ورنه احمدشاه نمیتوانست برخالف فیصلۀ جرگه، هم سلطنت وهم صدارت را در 

 دست قبیلۀ خود متمرکز بسازد.

 ببعد، ۱۲۷، ۱۳۳، ص ۱۳۴۶پوپلزایی، عزیزالدین وکیلی، تیمورشاه درانی،چاپ  -22

  ۳۵۸-۳۵۴ر تاریخ، ص غبار، افغانستان در مسی -23

 ٤۹٦الفنستون، افغانان، ترجمۀ آصف فکرت، چاپ مشهد ایران، ص  -24

، ترجمۀ سهیل سبزواری،سایت آریائی، آرشیف 8فریه فرانسوی،تاریخ افغانها،فصل -25

  تاریخی(

  ۴۶-۴۵، ص ۱۳۶۶گندا سنگه ،درانی احمدشاه ،ترجمۀ نصرهللا سوبمن، -26

 ل هفتم،ترجمۀ سهیل سبزواری،سایت آریائیفریه، تاریخ افغانها،فص -27

 ۳۸امریکا، ص   ، طبع ۱۳۶۷صدیق، افغانستان در پنج قرن اخیر،  فرهنگ، میر محمد -28

 ۲۷1-۲٦۹حبیبی،تاریخ مختصرافغانستان ، صص -30

 ۵۲۵عبدالحمید محتاط، تاریخی تحلیلی افغانستان،ص-31

ی برکله منار برپاکردن احمدشاه ،محتاط هیچ سندی مبن۵۲۶عبدالحمید محتاط، همان،ص-32

 ندارد.سیستانیوجوداصالً چنین سندی  زیرابدست نداده است.

  ۳۵۹غبار، افغانستان درمسیرتاریخ، ص  -33

 ۴۶،۳۴۶،۴۶۴، ۲۴گنداسنگه ، همان اثر ، ص  -34

 ۳۸۱ص  ترجمه فکرت،،افغانان الفنستون،-35
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 نقش امیرآهنین درساختن افغانستان امروزی:
 

درسالهای اخیر، از سوی اکثر نویسندگان غیر پشتون، امیرعبدالرحمن 

تبلیغ  نت و استبداد حاکمیت پشتونها دراین کشورخان، به عنوان سمبول خشو

شده است واین تبلیغات متأسفانه، اذهان وافکار جوانان را نسبت به امیر 

مذکور بشدت مسموم ساخته است تا آنجا که امروز اکثریت جوانان اقوام غیر 

پشتون از بقدرت رسیدن یک  پشتون در رهبری افغانستان، ولو شخص 

ند، دموکرات، برابری طلب که دستش در خون مردم تحصیل کرده، دانشم

 کشورش آلوده هم نباشد، تشویش دارند.

صادقانه اعتراف میکنم که من هیچ گاهی امیر عبدالرحمن خان را، 

اینقدر بزرگ وسیاستمدار وسرنوشت سازبرای افغانستان  فکر نمیکردم و به 

طرات او، تاج او احترام قایل نبودم، مثلی که بعد از خواندن کتاب خا

التواریخ، به اهمیت، عظمت ، لیاقت،دور اندیشی  و وطن پرستی او پی بردم 

 و به او حرمت قایل شده ام.

نقش وطن پرستانۀ امیر عبدالرحمن خان، زمانی بخوبی برجسته 

میگردد که می بینیم پس از کودتای ثورتا امروز، نقشه ها وپالن هایی 

سوی دشمنان آن طرح شده است، اما زیادی برای تجزیۀ افغانستان از 

اتنیکی اقوام افغانستان در شمال وغرب وجنوب  -بخاطربافت اجتماعی

 کشور،که طراح آن امیر بوده است، همگی این پالنها نقش برآب شده است.

 تیوامنحاکمیت ملی  آوردن ثبات واستقرار یبراامیر عبدالرحمن خان 

برای جلو گیری از تجزیۀ آن وحتی  کشور وتأمین وحدت دوبارۀ   یعموم

کارگرفت و درعین حالی که با « انههدفمنداستبداد »در آینده ، از سیاست 

مردم واقوام شورشی از درخشونت وشدت عمل پیش می آمد، به تبعید اقوام 

می  شورشی از والیات مرکزی، جنوب وشرق وغرب به شمال کشور

گرفته باشد وهم اقوام پرداخت تا هم جلو شورش ها وطغیانهای  بعدی را 

سلحشورجنوب را در مرزهای شمالی کشور، بخاطر مقاومت در برابر 

تجاوز احتمالی روسها، جابجا کرده باشد. ازاینست که از برکت دور اندیشی 
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آن امیر با کیاست، هیچکس نمیتواند افغانستان را به شمال وجنوب یا غرب 

  90کسانی بودند که در دهۀ وشرق تجزیه کند. و اال ربانی ومسعود نخستین 

میخواستند برای ایجاد تاجیکستان  ودر عهد زمامداری پر هرج و مرج خود،

 بزرگ، افغانستان را قربانی کنند.

با شناخت ودرک درست از ارزشمندی کارهای سیاسی و اجتماعی 

وعمرانی امیر عبدالرحمن خان ،در راستای وحدت دوباره و سالمت و ترقی 

تان درجغرافیای موجوده  است، که  وادارشدم، تا دست به یک و بقای افغانس

سیمای امیر آهنین، »کار روشنگرانۀ تاریخی بزنم وتحت عنوان 

یک کتاب تحقیقی بنویسم وآنرا  « امیرعبدالرحمن خان درتاج التواریخ

اوالً ،به نشر برسانم. هدف ومنظورمن ازاین کار این بود: تا ۲۰۱۲درسال 

عمومی که نتیجۀ تبلیغات سوءعناصر مغرض واستفاده  جلو یک غلط فهمی

نویسندگان جوان، ازاین همه ناسزا گوئیها،  ثانیاً،جو است، گرفته شود. 

گستاخی ها وهتک حرمت ها و دشنامهای دور از کرامت انسانی، نسبت به 

میخواستم که جوانان وطن تشویق به باز  . ثالثاً،آن امیر بزرگ دست بردارند

ق تر تاریخ کشور خود شوند، تا رجال و شخصیت های بزرگ و خوانی دقی

مؤثر تاریخ وطن را بهتر و خوبتر بشناسند و آنها را درمقایسه  با رجال 

چهل سال اخیر درکشور در ترازوی قضاوت بگذراند و در یابند  -سیاسی سی

ومنصفانه بگویند که کدام یک از رجال سیاسی ، به نفع این وطن کارکرده  

کارنامه های خوب  از خود به یادگار گذاشته و کدام شخصیت های وچه 

سیاسی،در این وطن مصیبت و بدبختی و تباهی به بار آورده اند و جز 

ویرانی وغارت و چپاول وظلم و ستم وتجاوز به مال وناموس مردم، 

سوال کنم که  رابعاً،وافزایش درد و رنج مردم  کاردیگری نکرده اند؟ و 

د تاریخ از عملکرد این شخصیت ها برای نسل های جوان درس های مفی

 درحال و آینده  کدام ها است؟

اقوام واتنیک های مختلف افغانستان که در عهد سلطنت امیر 

عبدالرحمن خان، بزرگان شان به نحوی از انحاء، معذب شده اند، بدون 

) شک،حکایت استبداد حاکمیت آن دوران را از پدران و بزرگان محلی خود
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به حساب یک راست وصد دروغ( شنیده اند که  در ذهن وشعور جوانان به 

عقده های بغض مبدل گشته، و امروز از راه رسانه های جمعی مختلف، 

توسط برخی از نویسندگان عقده مند، مثل دانه های چرکین سربازکرده است 

ت پیوسته علیه آن امیر وحتی علیه قوم وقبیلۀ وی حمله های نابجا صور و

میگیرد، در حالی که اگر تدبیر وسیاستمداری آن امیر نمی بود، بدون تردید 

امروز کشوری بنام افغانستان در نقشۀ جغرافیای جهان  وجود نمیداشت و 

 باشندگان آن صاحب هویتی ملی بنام افغان نمی بودند.

هر آخوند و مال، سرکردۀ هر طایفه   مینویسد:"درخاطرات خودامیر 

را پادشاه باالستقالل میدانستند و از مدت دو صد سال آزادی و و قلعه خود 

خود سری بیشتر از این آخوندها و مالها را حکمرانان سابق افغانستان 

متعرض نشده بودند. میر های ترکستان و میرهای هزاره و سرکرده های 

غلجائی بالنسبه از امرای افغانستان قوی تر بودند.  و تا زمانیکه آنها 

ن بودند، پادشاه نمیتوانست در مملکت عدالت نماید. لهذا نخستین حکمرا

کار من این بود که قطاع الطریقان وسارقین  و ابنای کاذب و پادشاهان 

جعلی را تمام نمایم. اذعان مینمایم که این کار آسانی نبود، بعضی از آنها 

 1.«را تبعید کردم یا عازم سفر آخرت شدند

بر شناخت وتجربۀ خود از افغانستان تکه تکه امیر عبدالرحمن خان بنا

دراثر تجاوز دوم انگلیس ،یک افغانستان  واحد و متمرکزی بوجود آورد تا 

از دست درازی دو ابر قدرت استعماری وقت )روسیه وانگلیس( درامان 

باشد ودر جهان به حیث یک کشور مستقل شناخته شود. اوهنگامی که  

به تمکین از دولت مرکزی می نمود، به  قدرت های مرکز گریز را وادار

دولت[ مخالفان وشورشیان را سرکوب میکرد،  -منظور ساختن پروسۀ]ملت 

 ساختو خانواده های سران شورشی را محکوم به تبعید در شمال کشور می

وآنان را  در نزدیک به مرز روسیه طوری جابجا نمود تا در آینده هیچ 

نستان بیفتد. چنانکه یکصد سال بعد از قدرتی نتواند در فکر تجزیۀ افغا

تشکیل افغانستان برپایۀ نقشۀ امیر، تمام نقشه های که برای تجزیۀ افغانستان 

قرن بیستم ،در زمان اشغال کشور از  ۹۰و۸۰به شمال وجنوب در دهه 
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مسعود طرح گردید، نقش  -سوی اتحادشوروی ونیز درعهد حکومت ربانی

لی شدنش را نیافتند. در آغاز قرن بیست ،چونکه امکان عم[ 1]برآب شدند

کشور جهان برافغانستان، درعهد  ۴۴ویکم نیزپس از حملۀ امریکا با اتحاد

حاکمیت کرزی سه بار نقشه های تجزیۀ افغانستان از سوی متخصصان 

تجزیه طرح گردید، ولی بازهم در راه تطبیق آن درماندند وطراحان 

 ردن خود را خاریدند.انگلیسی وامریکائی  خجالت زده پشت گ

تنها همین پیشبینی خرمندانۀ امیرآهنین به اندازۀ کل عقل سیاست 

مدارانی است که در صدد تجزیۀ کشور در اخیر قرن بیستم بودند ولی شکل 

عملی آنرا یافته نمیتوانستند. زهی برچنین خرد سیاسی امیرآهنین! که باید 

 «بیشک بچۀ افضل، کمت!»مثل کاکه های کابل گفت:

 

نظامی زمان امضای معاهدۀ دیورند با  -شرایط سیاسی همقایس 

 نظامی کنونی کشور در رابطه با  خط دیورند! -شرایط سیاسی

 

مقارنه ومقایسه اوضاع واحوال دو مرحلۀ مهم  تاریخی کشور، در 

تاریخی  –خصوص خط دیورند، شاید یکی ازجالب ترین موضوعات سیاسی 

از  سال است. 122سال یا  120ن دو برهۀ تاریخیباشد. فاصلۀ زمانی میان ای

آن زمان تا کنون افغانستان هم از لحاظ رشد سواد وتعمیم معارف و کسب 

آگاهی های حقوقی ، وهم از جهت داشتن کدر های متخصص در عرصه 

نظام  نیز از لحاظ  های مختلف علوم طبیعی واجتماعی، سیاسی واقتصادی و

دگرگونی های فراوان شده است. یعنی آنچه را  سازی  ونظام بازی نیز دچار

دولت امروزی افغانستان با استفاده ازکمک های جامعۀ جهانی، در عرصه 

های نظامی وسیاسی ودموکراسی تجربه کرده است، بدون تردید در عهد 

امیر عبدالرحمن خان سراغ نمیشد ووجود نداشت. جامعه آنروزی را قشری 

ی قبایل وروحانیون متنفذ ومرفه الحال با توده از زمینداران فیودال ورؤسا
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عظیم دهقانان بی زمین وفقیرتشکیل میداد که مردم از سطح سواد وآگاهی 

اندکی برخوردار بودند وهرخان وملک وفیودال در محل خود،برای خود 

کسی شمرده میشد و دم از خود مختاری  واستقالل میزد و زیردستان خود را 

کرد. درعهد امیرعبدالرحمن خان، نه ازقانون اساسی برده وار استثمار می

وآزادی مطبوعات، وانتخابات وپارلمان واحزاب سیاسی  خبری بود،و نه از 

وسایل ارتباط جمعی، و امکانات مسافرت توسط طیاره وماشین تیز رفتار 

وبس های راحت میان شهرها  وکشورها ونه از برق واستفاده ازوسایل برقی 

باوجود همه این کاستیها، آنچه برای حیات انسان بسیار اهمیت  خبری بود. اما

دارد، امنیت جان ومال مردم است که در عهد امیر عبدالرحمن خان وجود 

داشت و در سرتاسر کشور در یک سال بیش از پنج فقرۀ قتل ودزدی رخ 

نمیداد،  ولی متاسفانه امروز درکشور ما به علت مداخالت کشورهای همسایه 

صلحت گرائی  های حکومت کرزی و عدم  تطبیق قانون وعدالت ونیزم

اجتماعی یا انتقالی ، امینت جانی ومالی وجود ندارد و روزانه براثرحمالت 

انتحاری یا انفجار بمب های کنار جاده و یا حمالت  مخالفین دولت 

نفر کشته در افغانستان رخ میدهد. دزدی و  80-50برنیروهای امنیتی از

تطاف وآدم ربائی واختالس و رشوت خوری و قاچاق مواد مخدر تجاوز واخ

وغصب ملکیت های دولتی وخصوصی از سوی زورمندان  ومقامات دولتی 

 ، بیداد میکند.

در هنگام به قدرت رسیدن امیرعبدالرحمن خان، در نتیجۀ دومین 

تجاوز انگلیس، افغانستان عمالً  دچار ازهم پاشیدگی شده بود. در قندهار 

ار شیرعلیخان،  در هرات سردار محمد ایوب خان، در کنر سید محمود سرد

پاچا، در الل پوره و دکه اکبرخان مومند، در میمنه دالورخان،  در شبرغان 

میرحکیم خان، در بدخشان میر سلطان مراد و میر نصرهللا و شاهزاده حسن، 

گ ها در شغنان و روشان میر یوسف علی خان و در هزاره جات میرها و بی

مختاری میزدند. دوباره بهم پیوستن این والیات با  استقالل و خود دم از
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سرکردگان و میران و اربابان و روحانیون متکی به قبایل و طوایف سرکش 

که هیچگونه دلچسپی به مرکز قدرت بخاطر همبستگی ملی نداشتند، کار 

 بسیار دشوار وحتی غیر ممکنی به نظرمی آمد.

 1880ن برای انسجام مجدد افغانستان طی سالهای امیرعبدالرحمن خا

با قدرتمندان و مخالفان و مدعیان سلطنت جنگید و با لشکرکشی ها  1901تا 

به سرکوبی ملوک و خوانینی پرداخت که از حکومت مرکزی اطاعت نداشتند 

و هریک خویشتن را پادشاه قوم و منطقه خود می پنداشتند. بدین سان او با 

استبداد کم سابقه توانست متمردین را از هر قوم و هر قبیله  جنگ همراه با

ایکه بودند سرکوب کندو به اطاعت از دولت مرکزی وادار سازد و امنیت را 

 دوباره به افغانستان باز گرداند.

بقول "لودویک ادمک"، افغانستان شناس امریکائی، هدف امیر  

ها رئیس و ساالر زیر نظم درآوردن صد » عبدالرحمن خان از سلطنت: 

خورد و بزرگ، چپاولگران، دزدان  و قطاع الطریقان همه ایجاب میکرد تا 

سیستم قبائلی نابود و جامعۀ آبرومند که در آن یک قانون و یک حکمروا 

 "1باشد، تعویض گردد.

نخستین کار من این بود ».... خود امیر نیزدر خاطرات خود مینویسد: 

و ابنای کاذب و پادشاهان جعلی را تمام نمایم. که قطاع الطریقان و سارقین 

اذعان مینمایم که این کار آسانی نبود، زیرا پانزده سال جنگ کردم تا اینها 

  2." آخر االمر به من اطاعت نمودند

، که امیرعبدالرحمن مصروف 1893 -1890طی سال های 

فرونشاندن شورش سردار اسحاق خان در بلخ وسرکوبی شورش عمومی 
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Afghanistan 1747 – 1945,P66 –(،  بحوالۀ داکتر سیدعبدهللا کاظم، امیر عبدالرحمن
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ه جات بود، از سوی حکومت استعماری انگلیس مورد تهدید وفشار هزار

شدید  قرارگرفت تا از جنرال رابرتس بحیث رئیس هیئت تثبیت سرحدات 

  جنوبی وشرقی با لشکر ده هزارنفری اش  پذیرائی کند.

من در بلخ  1890امیرعبدالرحمن خان درتاج التواریخ میگوید: درسال 

ده دادی بودم که اطالع یافتم ، ویسرای هند ومصروف ساختن قلعه  نظامی 

الرد النسدون مصروف جابجائی عساکر هند در مناطق سرحدی می باشد 

ومیخواهد راه آهن هندوستان را به قندهار وصل نماید. وحتی بعضی ها 

میگفتند که وی درنظر دارد قندهار و کابل را دوباره اشغال نماید. این اخبار 

به  1890من پس از تنظیم امور ترکستان درتابستان سبب تشویش من گردید و

کابل مراجعت کردم. وسردار نورمحمد خان نایب الحکومۀ قندهار را که مانع 

کشیدن خط آهن در داخل مملکت من نشده بود ودر بارۀ آن اطالعی هم بمن 

نداده بود معزول نموده به کابل احضار کردم. امیر می افزاید که حکومت هند 

رفراهم کردن نگرانی برای من، توپها واسلحه ایکه از هند خریداری عالوه ب

نموده بودم نیز مانع ورود آن به افغانستان شدند. حکومت هندوستان در موقع 

بسیارنازکی،یعنی هنگامی که هزاره جات به شورش برخاسته بود و این 

شورش هر روز دامنه دارتر میگردید وخوف شورش عمومی در مملکت 

ریشانی من شده بود، درچنین موقعی کمکی که از هندوستان بمن باعث پ

دولت هندوستان نمیتواند به »رسید، اولتیماتومی بود به این مضمون که: 

جهت وعده های مبهم و نامعلوم شما برای دعوت نمودن سفارت انگلیس به 

کابل، انتظار بکشد، لهذا الرد رابرتس سپهساالرهندوستان با لشکرزیادی 

 " 1 محافظت او به کابل فرستاده میشود.جهت 

ی که باید آنها را مثل ده هزار نفر سربازپذیرفتن » امیر می افزاید: 

مهمان خود پذیرائی نمایم، کار خیلی صعبی بود، چون می بایستی صدهزار 
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نفرسرباز را جهت پذیرائی آنهاحاضرنمایم. لهذا چون دیدم که دولت 

اشکاالت می باشد، بدون آنکه احدی از هندوستان در صدد فراهم آوردن 

مامورین دولت من غیر ازمنشی های مخصوص از ارادۀ من مطلع شوند، 

مراسله ای به عنوان الرد سالزبری، صدراعظم دولت بریتانیای عظما نوشته 

 «1به توسط یک نفردوست خود به انگلستان فرستادم.

جنگ با هزاره من دراین وقت مشغول »امیر به همین ارتباط میگوید: 

ها بودم و میدانستم که مردم افغانستان از جنرال رابرتس خاطرۀ خوشی 

ندارند ومی ترسیدم که آمدن جنرال رابرتس با لشکر زیاد برایم درد سرآفرین 

شود و ازطرفی  چون شخص نظامی است و با شخص نظامی به توافق 

م مذاکرات رسیدن خالی از اشکال نیست، پس بهتر دانستم که برای انجا

سرحدی با شخص دپلوماتی مواجه باشم. ]بجواب التیماتوم ویسرا[ فوراً 

 Sir Salterمراسله یی به ویسرا نوشتم و در آن تذکر دادم که سرسالتر پاین"

Pyne یکی از مستخدمین انگلیسی در ماشین خانه کابل( به مالقات شما می("

ت بدهد و درعین حال از آید تا در باب سفارت مذکور ترتیبات الزم را صور

فرمانفرما خواهش نمودم تا نقشه ای را که خطوط سرحدی را مشخص میکند 

برایم بفرستد. مقصود من از ارسال این مراسله این بود که حکومت 

 «2 هندوستان  را نگذارم دراین باب اقدامات بزرگی به عمل بیاورد.

غانستان از هیج غبار میگوید که،انگلیسها برای تضعیف مردم ودولت اف

دسیسه وتوطئه ئی دریغ نمی ورزیدند تا مقاومت در برابر انگلیس ها معدوم 

گردد، به همین سبب بود که حکومت هند برتانوی از یک طرف پشاور 

وکاکرستان و تیرا را آشیانۀ فساد برای تولید اغتشاش برای افغانستان ساخته 

دار ولی محمدخان التی، بود و گماشته گان خود )سردارنورمحمدخان پسرسر

سردار پیرمحمدخان برادر زادۀ التی، سرداربازمحمدخان نواسۀ سردارمحمد 
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شریف خان، سردار محمدحسن خان نواسۀ وزیر فتح خان،و سعدوی کروخیل 

ً در داخل حدود شرقی  ً فوقتا وغیره( را با پول واسلحه واشتهارات وقتا

رش  دولت مرکزی را مشغول افغانستان میفرستاد تا با تحریک و تولید شو

وضعیف نگهدارند. چنانکه سردار نورمحمدخان سالها شورش شینواریها را 

به مقابل امیر رهبری میکرد. از طرف دیگر انگلیسها فیوالهای گریزنده از 

مرکز را در داخل افغانستان تحریک به اغتشاش میکردند. باالخره انگلیسها 

یران محبوس خواستند و درالهور سردار محمدایوب خان را از حکومت ا

 1مقیم ساختند و امیر عبدالرحمن  خان را تحت تهدید همیشه گی قرار دادند.

این جریانات را امیر عبدالرحمن خان میدانست  وبگفتۀ غبار، گاه 

گاهی در مجالس دربار بطورآشکار و بی پرده از بیوفایی و غداری انگلیس 

 1885مردم را تشجیع میکرد. امیر در  ودشمنی او با اسالم صحبت مینمود و

در اولین مالقات خود با ویسرای هند گفت که دولت انگلیس دشمنان مرا در 

 پیشاور حمایت میکند وآنها برضد من مردم را می شورانند.

در جریان جنگ هزاره :» فرهنگ نیز دراین موردمینویسد 

خریداری کرده  جات،حکومت هند عبوراسلحه ومهماتی را که امیر از اروپا

بود از خاک هند متوقف ساخت ومعلوم بودکه مقصد آن وارد نمودن فشار 

 2«برامیر ومنصرف ساختن او از نفوذ در مناطق سرحد می باشد.

دولت  ۱۸۹۳غبار، البته به استناد سراج التواریخ،مینویسد که درسال 

انگلیس سپاه بزرگی به استقامت سرحد افغانستان سوق نمود و به 

میرعبدالرحمن خان یاد داشتی فرستاد که باید هیئت سیاسی جنرال رابرتس ا 

قشون معیتی او درجالل آباد استقبال کند. امیرعبدالرحمن خان  را با یک فرقه 

افغانستان امر "تیارسی" )آماده باش( صادر کرد.  که چنین دید به اردوی 

شمن به جنبش به شوق جهاد با د بزودی صد هزارعسکر در داخل قشله ها 
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حیوان بیرون شهر  افتادند. کمندهای اسپان سواری و باربر به تعداد هزارها 

اخور بستند  کابل و در چمن حضوری درجوار تپۀ مرنجان ومیدان سیاه سنگ 

و منتظر امر حرکت ماندند. حکومت انگلیس که مقاومت امیر را جدی دید 

ط با فرستادن هیئت سیاسی وجرئت سوقیات در داخل افغانستان را نداشت، فق 

مارتیموردیورند که بیشتراز پانزده نفرنبودند کفایت کرد و در عوض سرنیزه  

سیاسی را پیش کشید. این همان طرز مبارزه مجربی بود که همیشه  مبارزه 

   1  برابر زمامداران افغانستان مظفر ساخته بود. دولت انگلیس را در 

ها نبود، بلکه روسها نیز در شمال این فشارها تنها از جانب انگلیس

ازسمت پامیر دست به مداخله ومشکل تراشی زده بودند. امیر میگوید: 

"عالوه براین، دولت روس، در باب والیت روشان وشغنان ، مشغول فراهم 

آوردن اشکاالت برای من بود. به جهت قطع وفصل تمام همین مناقشات 

ر تیمار دوراند به کابل دعوت وزحمات بود که سفارتی را به ریاست سرمو

نمودم ... چون سر مارتیمور دوراند، شخص سیاسی دان بسیار زیرکی بود 

   2 هم خوب میدانست ، تمام مذاکرات زود اصالح شد...." وزبان فارسی را 

با چنین زمینه سازی هایی ،امیر عبدالرحمن خان که هنوز در داخل 

د نمیتوانست به مقابل دسایس کشور با شورشگران  دست وپنجه نرم میکر

زور آزمائی نماید، لهذا مجبور گردید با روس انگلیس درجنوب و در شمال 

امضا گذارد وخود را از شر  1893نومبر  12در پای معاهده دیورند در 

شرارت های انگلیس و روسیه رهائی بخشد.رویداد این واقعه تاریخی را 

 ج التواریخ  مطالعه کرد.میتوان درکتاب سراج التواریخ وهم در تا

قرار داریم  21سال میگذرد وما در قرن  120اکنون که از آن زمان 

وشرایط هم از لحاظ سیاسی وهم اجتماعی،هم از لحاظ نظامی وامنیتی 

واقتصادی وفرهنگی با زمان امیر عبدالرحمن خان بسیار فرق دارد، اما 

                                                           

 688 -687غبار،در مسیرتاریخ ، ص - 1

 262-261، ص3،مقایسه شود باسراج التواریخ،ج421 -420، ص2تاج التواریخ ،ج - 2
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همسایه، بخصوص  اوضاع سیاسی وامنیتی کشور ما براثر دسایس کشورهای

توطئه های سیاسی ونظامی واستخباراتی پاکستان ، از بسا جهات شباهت تام 

با سیاست های انگلیس به مقابل امیر عبدالرحمن خان در زمان امضای 

 معاهدۀ دیورند دارد.

 

 ، همان اهرمپاکستان بردولت  افغانستاناهرم های فشار

 های فشار انگلیس برامیرعبدالرحمن خان است:

پاکستان این نطفۀ استعمارانگلیس همزمان باظهورخود در مقابل 

افغانستان  ومسئلۀ خط دیورند عین همان پالیسی را بکار می برد که انگلیس 

آنرا به مقابل امیرعبدالرحمن خان بکار میبرد. همانگونه که  19در قرن 

انگلیس نزدیکی روسیه  را با مرزهای افغانستان خطری به  19درقرن

ستان می پنداشت، اکنون هم روابط حسنۀ کشورمقتدرهند با افغانستان، هندو

دهه اخیر عالوه سه مایۀ نگرانی پاکستان شده است، واین کشور در 

برصدمات مهلکى که بر پیکراقتصادى ونظامی وسیاسی وفرهنگی افغانستان 

سپتمبر با اخالل  امنیت وثبات سیاسی وبرهم زدن  11زده است، بعد از

ت بازسازی واستقرار نظام دموکراسی درکشور، برحکومت افغانستان امکانا

فشار وارد میکند تا عالوه برکنار زدن حضورهند از افغانستان، وبرسمیت 

شناختن خط دیورند، ازمنابع طبیعى واقتصادی  و آب رودخانه کابل وکنر 

 امتیازات بیشترى بدست آورد.

نون از چندین جبهه بر پاکستان برای نیل به  نیات واهداف خود اک

فشار می آورد. وسایل وابزاری که اشرف غنی دولت افغانستان وحامدکرزی 

 پاکستان  میخواهد به اهداف سیاسی واقتصادی خود دست یابد عبارتند از:

حمایت ، تربیت وتجهیزگروه  طالبان واعزام شان به داخل افغانستان برای -1

 عملیات تخریبی.
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منسوب به مولوی حقانی، واعزام شان تندروان هیز حمایت ، تربیت وتج -2

 به داخل افغانستان برای عملیات تخریبی.

حمایت، تربیت  وتجهیز گروه حزب اسالمی برهبری گلبدین حکمتیار،  -3

 .واعزام شان به داخل افغانستان برای عملیات تخریبی 

 حمایت رهبران شش حزب بنیادگرای اسالمی موسوم به )مجلس متحده -4

در صد مردم مناطق قبایلی  80عمل( تحت رهبری موالنا فضل الرحمن،که 

 را بدنیال خود میکشند،از جنگ برضد دولت ونیروهای خارجی درافغانستان.

جابجائی اجنت های مؤثر وفعال) آی اس آی(پاکستان،در مقامات بلند  -5

 .دولتی، در وزارت دفاع وامنیت ملی و حتی در داخل ارگ ریاست جمهوری

تطمیع بزرگان اقوام ساحل شرقی رودخانه کنردر ولسوالی های   -6 

بریکوت،  ناری، اسمار، دانگام، مروری، سرکانو، خاص کنر و منطقه 

استرتیژیک یعقوبی  ولسوالی لعل پور ننگرهار. پاکستان درنظر دارد از 

طریق دادن امتیازات مادی و مواجب و معاش به سران اقوام کنر وننگرهار، 

نها را تحت نفوذ خود در آورد وعند الموقع از نیروی جنگی وشهامت افغانی آ

 شان برضد هند در کشمیر ودولت افغانستان استفاده نماید.

تهدید باشندگان ولسوالیهای هم مرز با پاکستان در کنر وننگرهار و  -7

نورستان، از طریق حمالت توپخانه یا فیر راکت برمحالت مسکونی مردم  

 فتن تذکره تابعیت پاکستانی.جهت گر

تجاوز آشکار برحریم سیاسی کشور در والیات شرقی و برپا کردن  -8 

 پوسته های امنیتی در نقاط سوق الجیشی در داخل خاک افغانستان.

منع انتقال اموال تجارتی افغانی از بنادر پاکستان به داخل کشوروعدم  -9

ن ،به بهانه های مختلف ، همه اجازۀ صدورمیوه جات تازه افغانی به هندوستا

عوامل وابزاری اند که به پاکستان امکان میدهد پای خود را برگلوی اقتصاد 

وامنیت وثبات افغانستان بگذارد تا دولت افغانستان مجبور شود بخواست 

 پاکستان تن در دهد.
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دامن زدن به مسایل قومی و زبانی ونژادی ومذهبی بخاطر برهم زدن  -10

تضعیف روحیه ناسیونالیزم افغانی، رایج کردن کلدار پاکستانی وحدت ملی  و

بجای پول افغانی در والیات شرقی و جنوبی وترویج فرهنگ پاکستانی در 

میان ادارات دولتی از نوع  فساد اداری ، رشوتخوری واختالس و اختطاف 

وقاچاق مواد مخدر و آدم ربائی وباج گیری و گسترش فحشا ،توسط  اجنتان 

اشتگان پاکستان در جامعه افغانی که روز تا روز بر وخامت اوضاع  و گم

 می افزاید.

آیا کرزی ودولت او این توانائی را دارد که در برابر این همه  

فشارهای سیاسی ،نظامی واستخباراتی وتجاوزات عملی وراکت پرانی 

پاکستان  بایستد و از برسمیت شناختن خط دیورند به حیث مرز پاکستان 

کار کند و در برابر دیگر اضافه طلبی های پاکستان مثل داکتر نجیب هللا، ان

 بگوید ؟ شاید. «نه »ولو به قیمت جانش تمام شود، 

با ترساندن امریکا  از طالبان، از امریکا   متواترپاکستان در ده سال 

گاو شیری ساخته بود که بیش از بیست میلیارد دالر از امریکا باج  گرفت تا 

با کشتن بن الدن در ایبت اباد، نزدیک اسالم آباد، مشتش 2011در می  اینکه

نزد امریکاو جهانیان بازگردید و دیگر ازاعتبارش نزد امریکا وجهان کاسته 

شد ولی برای غلبه براین بی اعتباری خود، یکطرف راه های اکماالتی 

جارۀ هزار کانتینر مال الت8نیروهای ناتو را مسدود نمود واز سوی دیگر 

نمود، تا ضرب شستی به اعالم افغانی را دربندر کراچی ممنوع الخروج 

افغانستان نیز نشان داده باشد و به نیروهای سرحدی خود نیز دستور داد تا 

 برمردم والیت شرقی افغانستان توپ و راکت شلیک نمایند. 

هزاران مرمی راکت وتوپ  نظامیان پاکستانتا کنون  2011از ماه می 

، ولی از سوی دولت ندده اکرسوی خط دیورند به داخل افغانستان فیر از آن

افغانستان ونیروهای امنیتی ناتو و افغان در جلوگیری از این راکت پرانی 

هیچگونه اقدامی صورت نگرفته است. داد وفریاد مردم والیات شرقی چون 
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کنر ونورستان و ننگرهار باالخره ولسی جرگه را وادار ساخت تا به 

ستیضاح وزرای داخله ودفاع پردازند وهردو را به نسبت بی کفایتی سلب ا

اعتماد کند، ولی از آنجای که آنها علت این غفلت در وظیفه را نسبت به حریم 

سیاسی کشور برگردن قوماندان اعلی دفاع کشور رئیس جمهوری 

حامدکرزی انداختند،  کرزی هم بدون توجه به این تصمیم ولسی جرگه آن دو 

وزیر را مورد تمجید وتقدیر قرار داده مجدداً بمقامات بلندتری ابقا نمود و 

نبود تجهیزات نظامی در دسترس اردوی افغانستان را برای مقابله با پاکستان 

 دلیل آورد.  

ناتوانی دولت افغانستان را درک میکنند واز عدم  نیروهای پاکستانی که

اطرجمعی دارند،عالوه بر پرتاب مقابله دولتمردان افغان در مقابل خود خ

متناوب راکت برمحالت مسکونی افغانها، به پیشروی خود به داخل افغانستان 

پرداخته ودر نقاط مهم واستراتیژیک پوسته های امنیتی ودیده بانی ایجادکرده 

اند وبه مردم محل اخطار داده ومیدهند که یا تذکرۀ تابعیت پاکستانی بگیرند 

کتی قرارخواهندگرفت، مردم هم که می بینند دولت ویا مورد حمالت را

کرزی به فریاد شان گوش نمیدهد ، اجباراً تن به قبول خواست پاکستانیها داده 

 وتذکره پاکستانی میگیرند. 

 50میشود که نیروهای سرحدی پاکستان در والیت کنر از پنج تا  شنیده

خاک افغانستان در کیلومتر به داخل 50کیلومتر و در برخی نقاط بیشتر از 

شرق رودخانه کنر پیش آمده و نقاط مهم را اشغال کرده اند. پاکستان این 

سیاست را در بسیاری از ولسوالی های سرحدی از دنگام وسرکانو،تا گوشته 

ولعل پور عملی کرده  و مردم محلی و نیروهای امنیتی وسرحدی افغانستان 

هده میکنند،اما دولت کرزی به با چشم سر این تجاوز وتخطی پاکستان را مشا

این دل خوش کرده که خط دیورند یک مسئله ملی وتاریخی است، هیچکس 

حق ندارد در بارۀ برسمیت شناختن آن سخنی بر زبان براند. این برخورد 

ضعیف دولت افغانستان به  پاکستان جرئت داده است تا از سیاست پیشروی 
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بخش های دیگری ازجغرافیای  پیروی نموده به اشغال 19انگلیس در قرن 

 افغانستان موجوده  بپردازد.

همین اکنون بخش هایی از افغانستان در والیات شرقی کشوراز طرف 

نیروهای پاکستانی اشغال شده است واردوی اجیر وابسته به تنظیمهای جهادی 

نه تنها به بخاطر اعادۀ سرزمین های آنسوی خط دیورند حاضر به قربانی 

که، حتی برای اعادۀ  مناطق اشغال شده در والیات ننگرهار  نخواهند بود

وکنر ونورستان هم  تن به قربانی نخواهند داد و آنگاه خجالت ابدی برای 

دولت کرزی وآنهایی باقی خواهد ماند که با زور کم و قهر بسیار، مدعی 

واپس گرفتن سرزمین های آنسوی خط دیورند از تسلط پاکستان استند، بدون 

ه بخواست انسانهای آنسوی خط دیورند اندک ترین ارزشی قایل آنک

دراین زمینه هوشیاری وخرد دسته جمعی وتصمیم عاقالنه مردم باشند.

های پاکستانی بارها در  حامد کرزی میگویدکه مقامضروری است!  

صورت مستقیم و غیرمستقیم مطرح  های خود مسئله خط دیورند را به  مالقات

میالدی که خط دیورند  ۱۸۹۳تقد است این مساله حتا در سال کرده، اما او مع

 ها ایجاد شد، با رد مردم افغانستان روبرو شده است. توسط انگلیس

، افغانستان را در تنگنای حضور جامعه بین المللی پاکستان در دوران 

بسیار خطرناکی قرار داد: تنگنای جنگ با طالبان، تنگنای جنگ با داعش، 

د کردن مرزهای پاکستان بروی صم های طوالنی خانواده تنگنای مسدو

های مهاجر ومری  افغان که در پشت دروازه های تورخم وسپین بولدک 

چمن ایستاده اند، تنگنای عدم ترانزیت مال التجاره تجار افغانی و ضایع 

شدن اموال تجارتی وباال رفتن هر روزه دیمرج)ته جائی( اموال تجارتی در 

اخراج اجباری شکایت وداد وفریاد مالکان آن، تنگنای بندر کراچی و

جنگ بافساد و ارتشای مقامات دولتی، مهارجرین افغان در پاکستان، تنگنای 

 تنگنای  فقر و بیکاری مردم جنگ زده  و فرار جوانان تحصیل کرده وبی

کار، تنگنای خواسته های ناروای سران جمعیت اسالمی وسران شورای 

 به بغاوت در برابر فرامین دولتی. وتحریک شان نظار
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اشرم غنی که دراین بحرانات دست تبهکار پاکستان را مشاهده 

میکرد، بعد از روی کارآمدنش ، بطورعاجل به پاکستان سفرکرد وحتی با 

دیداررئیس  استخبارات نظامی آن کشوربه راولپندی رفت تا مگرنظامیان 

ان تجدید نظرکنند ودست از پاکستان در استراتیژی خود در مورد افغانست

حمایت واعزام طالبان بردارند و مخالفان دولت را که در پاکستان النه کرده 

اند به میز مذاکره صلح  وادارد، اما نظامیان پاکستان به این خواست اشرم 

غنی اهمیتی ندادند وبازهم به تشدید حمالت خود بروالیات همسرحد درشرق 

 د. وجنوب شرق افغانستان افزودن

به اینطرم هزاران راکت و مرمی  2011نظامیان پاکستان از سال 

والیت ننگرهار و ولسوالی  پور  توپ به مناطق ولسوالی های گوشته، لعل

اند که عالوه بر تلفات  سرکانو و دانگام والیت کنرو نورستان شلیک کرده 

ن جانی و مالی باشندگان والیت کونر وننگرهار، موجب آواره شدن هزارا

پاکستان با توپخانه سنگین خود مردم  خانواده در این مدت شده است.

افغانستان را در حواشی سرحدات شرقی وجنوبی  آماج حمالت راکتی خود 

رسانه های داخلی از  .قرار داده وبندری  بداخل افغانستان پیش آمده است

 پیشروی نیروهای نظامی پاکستان به داخل خاک افغانستان خبر میدهند،

یک گام جلو آمدن درحالی که  تا وقتی داودخان زنده بود، پاکستان جرئت 

اردوی پاکستان توپخانه  2017درخاک ما را نداشت.در اواخر ماه فبروی 

نظامیان پاکستان   مناطق سرحدی افغانستان مستقر کرد و سنگین خود را در 

ً خاک ومردم افغانستان را هدم توپخانه  وسالح های ثقیله خود قرار  علنا

 داد وعالوه برتلفات جانی مردم را مجبور به ترک خانه و کاشانه شان نمود.

اشرم غنی که دید پاکستان به تقاضای صلح جویانه او اهمیت -

نمیدهد، روابطش را با هند گرمتر  کرد وبا سفر به آنکشور خواهان کمک 

ر باز سازی سقوط طالبان دبا های بیشتر هند در افغانستان گردید. هند که 

 پارلمان و ساخت جاده جدیدبا ساختن تعمیرسهم فعال گرفته بود وافغانستان 

 بند سلما بر هریرود اکمال ، در دالرام  -کیلومتری زرن   ۲۱۰ ترانزیتی 

این بند را تکمیل وبرای بهره  2015درهرات فعالتر گردید ودرسال 

به ی یدالر امریکا میلیارداز دوبرداری به افغانستان تسلیم نمود. هند که بیش 



 .... گسترهای  کار بزرگ با مایزع

 

52 

، هزاران بورسیه تحصیلی به افغانستان  است افغانستان کمک کرده 

اختصاص داد تا جوانان افغان در بخش های تکنالوژی اطالعاتی وپولیس 

وحربی وعلوم سیاسی در هند تحصیل کنند. طبیعی است که چنین کمک 

یشترمیسازد ونفرت هایی محبوبیت هندوستان را درافغانستان روز تا روز ب

مردم رااز پاکستان اضافه ترمیگرداند. بنابرین استخبارات پاکستان برشدت 

عملیات انتحاری توسط گروه های طالب درافغانستان افزود وضربات 

 وحشتاناکی بروضعیت  امنیتی کشور وارد کرد.

، خونین ترین ماه برای اردو ومردم  افغانستان بود. 2017ماه اپریل -

از سوی استخبارات نظامی  اه دو حمله تروریستی سازمان یافته دراین م

پاکستان بر دو محل بشدت نگهداری شده نیروهای امنیتی افغان، صورت 

فراوانی را بهمراه داشت. بررسی های ابتدائی  گرفت که تلفات جانی 

کارمندان امور امنیتی افغانستان نشان داد که نقشه های حمالت برشفاخانه 

بستر وقول اردوی شاهین بلخ ، توسط استخبارات نظامی چهارصد 

 ( در کویتۀ پاکستان طراحی شده بودند.ISIپاکستان)

های  ای از انتقادها را علیه مقام این حمله تروریستی که موج گسترده -

داشت، وسبب  استعفای وزیر دفاع ملی ولوی درستیز  امنیتی کشور به دنبال 

اردوی  نظامی  پاکستان طرح و بر ارات شد، نیزاز سوی سازمان استخب

هدم اصلی این حمالت زیر فشار قراردادن دولت  .افغانستان عملی گردید

مذاکره در مورد خط دیورند و آبهای رودخانه های کنر  افغانستان برای 

  وکابل ودادن  امتیازت به پاکستان است. 

نتحاری پاکستان ازتشدید حمالت راکتی وحمالت جنایت بار ا منظور

خط »برسمیت شناختن  -1  :استدرافغانستان رسیدن به این اهداف بوده 

تسلط بر رودخانه های کنر  -3  حذف نقش هند از افغانستان، -2 ،« دیورند

  قتصادی افغانستان . -داشتن نقش کلیدی در مسایل سیاسی -4  وکابل  و 

له جامعه جهانی واز جماشرم غنی توانست توجه درست است که  -

تا کمکهای خود را براین کشور  کندپاکستان جلب را برای فشاربر امریکا 

از کابل تا  کشور کاهش دهند، اما پاکستان به توسعه  جنگ درنقاط  مختلم
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بغالن و قندوز وبدخشان وبلخ وفاریاب وجوزجان وبادغیس وفراه وغزنی 

یشی ،ومیدان ووردک وغیره  دولت اشرم غنی را چنان درگیر جنگ فرسا

تا فرصتی برای دفاع از مرزهای جنوبی وشرقی کشور  ساخت  یوامنیت

نداشته باشد.درهمین سالهای حکومت اشرم غنی است که پاکستان توانست 

برخط نام نهاد مرزی دیورند در طول بیش از هزار کیلومتر سییم خاردار 

ه ضمیمبکشد و در برخی نقاط حتی چند کیلومتر از خاک افغانستان را نیز 

کند. واین یکی از خواسته های دیرینه پاکستان بود تا خط دیورند خاک خود

را بردولت افغانستان ازطریق حمالت انتحاری طالبانی وداعشی وراه 

اندازی نارضایتی سران جهادی از حکومت و تسخیر موقتی شهرهای چون 

 : غزنی وفراه وقندوز وغیره به یکی ازاهدام استرتژیک خود نایل آید. 

حتی المقدور در عرصه های نسبت به سلم خود معهذا  اشرم غنی 

ملی وبین المللی کارهای نیک ومفیدی برای منافع مردم افغانستان انجام داده 

 است.

 

 عمرانات درکشور:امنبت وتوجه امیر آهنین به 
 

امیر عبدالرحمن خان درحین سرکوب شورشهای فیودالی وملوک 

ان ودوباره سازی کشور، از اعمار بناهای الطوایفی،یک لحظه هم  از عمر

تاریخی وکشیدن جاده ها و تامین امنیت سرتاسری غافل نبود و مسافرت از 

یک شهر به شهر دیگر وتجارت بین افغانستان وهند وآسیای میانه در کمال 

امنیت ادامه داشت . چنانکه  درجریان مدت یک سال در سرتاسر کشور پن  

واین نتیجۀ تدبیر و تعقل ودوربینی آن امیر آهنین در قضیۀ جنائی رخ نمیداد 

سرزمینی کوهستانی واز هم گسسته با مردمانی سرکش ودسپلین ناپذیر بود 

 که ایجاب میکند تا  در موردش تجدید نظرکنیم.

در دورۀ سلطنت امیر امنیت عمومی موجود بود. در »بقول غبار،

مصروف  جهاد دینی بازارها قصه سرایان رزمی و در مساجد مبلغین 

فعالیت بودند.  از طرف  دیگر میله های اصناف اهالی و پیشه وران با ساز 

مرکز « خرابات»در پایتخت محله   و سرود و رقص و آواز دوام داشت. 

ساز و آواز و رقاصه ها شمرده میشد. در میدان های مخصوص چوب 
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دوانی و  پهلوانی و قچ جنگی و مرغ بازی رواج داشت و اسپ بازی و 

استثنای سردار  شمشیر و نیزه بازی معمول بود. خانوادۀ شخصی امیر )به 

حبیب هللا خان در امور نظامی و سردار نصرهللا خان در امور مالی( حق 

رویهمرفته هیچ کدام از پسران امیر  مداخله در امور کشور را نداشتند.  

 ط با معاش دولت و تاجر و سرمایه دار در داخل و خارج کشور نبودند و فق

 1. «اعزازی می زیستند رتبۀ 

بدینسان امیر کشوری ساخت که از نعمت امنیت سرتاسری برخوردار 

امیرعبدالرحمن » بود و راه های کاروان رو امن وامان.غبار می نویسد:

خان در حفظ امنیت بشدت کوشید تا جائیکه بقول میرزا یعقوب علی خان 

شخص متهم به دزدی به دار کشیده میشد و  خافی نویسندۀ معاصر امیر، 

کاروانهای تجارتی اگر مورد سرقت قرار میگرفت، اموال مسروقه کامالً 

او میگوید: روزی مقداری پول در  به تجار مسترد میگردید. پیدا و 

و کسی جرئت  دستمالی پیچیده در معبرعام )شور بازار( افتاده بود، 

پولیس( رسید و برداشت و در چوک برداشتن نداشت تا سپاهی کوتوالی )

  2« نشانی گفت و بگرفت. شهر آویخت، صاحبش آمد و 

 

در افغانستان هرچه ازعمرانات تاریخی ومدنی دیده میشود ، ماحصل 

دوران حکومت امیر عبدالرحمن خان، وپسر ونواسه اش  امیر حبیب هللا و 

 امیر امان هللا خان است.

هنین در کابل و والیات ساخته شده غبار از عماراتی که توسط امیرآ

اند، در تاریخ خود  یاد کرده مینویسد: ارگ کابل، گلستان سرای که مقابل 

مقبره موجودۀ امیر موقعیت داشت، قصر بوستان سرای، عمارت 

برج شهر آرا، سالم  مهمانخانه امیر )که بعداً والیت کابل در آن قرارگرفت(

بنام قصر ملکه مسما بود. عمارت باغ خانه، کوتی باغچه، مهتاب قلعه که 

چرمگری، عمارت سرای علیا که بعد ها حریق گردید. گنبد کوتوالی )که 

بعداً بجای آن خیبر رستورانت اعمار گردید(، مسجد عیدگاه، مسجد شاهی، 

قصر باغ باال. سالمخانۀ پغمان، مهتاب قلعه، قصر قدیم چهلستون، همچنین 

                                                           

 657غبار، درمسیرتاریخ، ص  - 1

 648غبار،همان اثر، ص  - 2
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ت جهان آرا و باغ جهان نما در تاشقرغان عمارت زرنگار در هرات، عمار

)خلم(، قصرشاهی جالل آباد، عمارت منزلباغ قندهار و یک عده پل ها و 

قشله های نظامی درکابل و خوست و ده دادی ]مزارشریف[ وهرات 

    1وغیره.

عالوتاً قصر زرنگار در بوستان سرای در محل پارک زرنگار) محل 

عبدالرحمن خان، وعمارت دافغانستان اقامت شاه بوبوجان( خانم امیر 

بانک، وقصرصدارت برای بود وباش سردار نصرهللا خان، قصر ستور 

  وزارت امور خارجه از ساخته عهد امیر عبدالرحمن خان است.

، ه استبنیانگذار افغانستان موجوددرواقع امیر عبدالرحمن خان 

ست و دور اندیش برای دو وطن زعیم ملی وشخصیت واورا باید به عنوان 

     یک افغانستان یک پارچه وغیر قابل تجزیه بشناسم. 

 

 

  ارگ شاهی یا مقر ریاست جمهوری افغانستان
 

                                                           

 650غبار، درمسیرتاریخ، ص  - 1
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 کوتی باغچه زیباترین قصر درارگ امیر عبدالرحمن خان

 

 قصر ستور وزارت امورخارجه از ساخته های امیر آهنین
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 درآتش سقویها سوخت 1928که در درقصر شاهی جالل آباد 

 

 
 حرمسرای ارگ ریاست جمهوری
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 مچهارمقاله 

 

 ،نامۀ سرگشاده به بازماندگان امیرآهنین 

 امیرعبدالرحمن خان
 

 ( 2014/  7/ 1گوتنبرگ سویدن )

 

 عبدالرحمن خانمن بنابر دالیل وحقایقی که باورم را نسبت به امیر 

است، برای آگاهی جوانان و نویسندگانی که کمتر از روی اسناد  جلب کرده 

تاریخی وبیشتر از روی  احساسات اتنیکی یا مذهبی، قضایای سیاسی کشور 

سیمای امیر آهنین ، »را در زمان حاکمیت امیر آهنین ارزیابی میکنند، کتاب 

کسانی مرا به  را نوشتم. ممکن است« درتاج التواریخ امیر عبدالرحمن خان

نام های  قبیله پرست و قومگرا و غیره نامها مورد حمله قرار بدهند،  ولی 

چنین اتهاماتی برایم  پشیزی ارزش ندارد، بلکه وظیفۀ اخالقی وملی خود 

دانستم تا حقایقی را که من از دورۀ حاکمیت امیر و برنامه ها و شخصیت وی  

رس جوانان وطن قرار بدهم که با درک کرده ام ، از طریق این کتاب در دست

مطالعۀ آن، رجال سیاست وکیاست را،از رجال غارت وچپاول  و مزدور 

کشور های بیگانه، تمیز بدهند و برهرکه غارتگر و چپاولگر و متجاوز 

برمال و ناموس مردم وطن بوده باشد، نفرین ابدی خود را بفرستند.     

ان و وابستگان آن امیر مرحوم ، وقت آن رسیده است تا بازماندگفکرمیکنم 

کمی بخود آیند و مثل پدران با همت و با صالبت خویش  از خود جرئت و 

کفایت نشان بدهند و با منطق قلم وعقل سلیم واسناد تاریخی وخاطرات 

خانوادگی، به جواب نویسندگان بی باک وهیجان زده ای که امیر را، یا 

یا  گریز، محکوم میکنند و بخاطر سرکوبی شورش های فیودالی ومرکز

بخاطر امضای قرارداد خط دیورند با انگلیس، بنام های زشت ونا مطلوب 
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وکلمات رکیک مورد هتک حرمت قرار میدهند، ایستاده شوند و به آنها 

 بگویند که: 

برادران! به تاریخ چهل سال اخیرکشور و رهبران سیاسی تان، چه 

اسالمگرایان رایان یعنی گراسته چپگرایان مورد حمایت اتحاد شوروی، وچ

مورد حمایت غرب وعرب وعجم و پاکستان و ایران،نگاهی بیندازید تا ببینید 

که  بزرگان تان در جامۀ تنظیم های  جهادی، چه بالهای نبود که بر سراین 

 مردم و این کشور نیاوردند؟ 

اکثریت مردم ما شاهد اند که، این مدعیان قدرت سیاسی )از کمونیست 

های اسالمی( تا توانستند، دراین کشور ستم نمودند، آدم کشتند،  ا تنظیمت

ویران کردند و برای حفظ قدرت از هیچ ظلم وتعدی در حق مردم مظلوم این 

کشور دریغ نه ورزیدند. تنظیم های جهادی، در زیر نقاب اسالم و جهاد، 

ند و برناموس مردم تجاوز نمودند ومال ملت و بیت المال را غارت کرد

سرمایه های ملی را دزدیدند و به پاکستان و یا ایران و تاجیکستان برده به 

نرخ کاه ماش فروختند و پول آنرا به حساب های شخصی خود ریختند. 

وسایل و اردووووووی ملی را بدستور دشمنان افغانستان منحل کردند و

یب هللا به تجهیزات اردوی ملی را که از زمان امیر شیرعلی خان تا داکتر نج

نظامی ذخیره  پول مالیات بیوه زنان ودهقانان کشور خریداری ودر گدام های

شده بود، منجمله صدها بال طیارات جت جنگی وصدها بال طیارات باربری 

نظامی وصدها بال هلیکوپتر توپدار، هزاران چرخ توپ و تانک و زره پوش 

ب راکت وسالح و راکت های دور برد و میان برد و صدها دستگاه پرتا

مجموعاً وغیره وده ها هزار وسایل موتوریزه که  40وبیم  30ریاکتیف بیم 

ارزش داشتند، درعهد حکومت همین تنظیم های ساخت  صدها میلیارد دالر

بیگانه و وابسته به استخبارات منطقه به خارج از کشورانتقال داده شد و به 

1،فروش رسیدند
حساب های شخصی خود و پول آنها را مثل مال حالل در 

                                                           

تونا، دپلومات وژورنالیست کشورهنگری درافغانستان در سالهای حکومت داکتر نجیب دکتورنسرین ک- 1

 ضمن مقالتی ممتع  چنین گزارش میدهد:1989هللا، وسایل وتجهیزات  قوای مسلح افغانستان را درسال 
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ریختند و بدون ترس از مواخذۀ ملت و یا دولت افغانستان، هنوز هم ملت را 

قرضدار جهاد خود میدانند و برآنها منت میگذارند که باید بیایند و به آنها رأی 

بدهند تا آنها از مال وناموس وعزت شان دفاع نمایند، درحالی که در همین 

ن سران ورهبران و قوماندانان تنظیمی در سال حاکمیت حامد کرزی، ای 13

دولت حامدکرزی، هر روز برظلم وتجاوز و زورگوئی خود برمردم تحت 

تسلط خود افزایش دادند، بر زنان و دختران و پسران مردم تجاوز جنسی 

کردند، ملکیت های شخصی وخانه های نشمین مردم را بنام خود قباله کردند 

ثی شان محروم نمودند. اینها با زیر پا و صاحبان اصلی را از حق مورو

نمودن قوانین کشور، از راه قلدری وتهدید ماموران امالک دولتی،  ملیونها 

با ایجاد شهرک های خصوصی  جریب زمین های دولتی را غصب کردند و

وفروش نمرات زمین به اشخاص وافراد نیازمندمحل، هریک صاحب ده ها 

دام به میلونر های بزرگ منطقه خود مبدل وصدها میلیون دالر شده اند وهرک

 شده اند.

                                                                                                                                        

قوتهای مسلح دولت افغانستان و ملیشه های طرفدار آن دارای سالح و   1989در سال » 

 .وسائط ذیل بودند

 T-55 – T-52                      1568-2.       500         BMP تانک های       .1

3.       828               BTR, BRMD           ،4-     29000     وسائط نقلیه 

 4880          توپ های مختلف        .5

 جت های جنگی :

 بال 220     – 27سو  و  7سو  - 25و  21میگ  –میک ها 

         بال  ۱۷۰                        ۱۷ و می  ۸می    هلی کوپتر ها 

 بال 60            12-32-26 -ان   طیارات ترانسپورتی  )  

 بال طیارات فعال، مورد استفاده قرار داشت. 450جمعاً 

لونا، بشمول اورگان، به  ٬ سکاد  ٬ و دو وینا  پیچورا  ذخایر راکتی مدافعه هوائی و زمینی )راکت های 

رک: سایت آریائی،نخستین نبرد یک دولت سیکوالر با جهادگران سلفی و «)فیر میرسید. 500 بیش از 

 (2014القاعده،می 

 



 .... گسترهای  کار بزرگ با مایزع

 

61 

شما جناب نویسنده ومدعی فرمانروائی وحاکمیت قوم و رهبر خود 

برفرق کدام مردم میخ شش تان، به ما نشان بدهید که امیر عبدالرحمن خان،

انچه کووبیده است< شما بگویئ امیر عبدالرحمن خان پستان مادر وخواهد 

ی را بریده است؟شما بما نشان بدهید که امیر کدامیک از اقوام شورش

عبدالرحمن خان کدامیک از دشمنان خود را در کوره های خشت پزی زنده 

کابل  شما بگوئید که کشتار مردم افشار انداخته ودر آتش سوختانده است؟

توسط عصری ترین جنگ افزارهای عصری توسط یک رهبروپروفیسر 

( ۱۹۹۳فبروری۲۱) 1372م دلو در دهم ویازده غیر پشتون،اسالمی 

ه یا سرکوب هزاره های شورشی توسط شمشیرهای انفرادی  وحشتناک بود

 لشکر امیر عبدالرحمن خان؟ 

باغ و زمین یا زن و دختر کدام به ما بنویسد که امیر عبدالرحمن خان 

کدام زمین دولتی را فروخته و پول فروش  وکسی را بنام خود غصب کرده 

شخصی خود ذخیره کرده است؟ امیر درکجای افغانستان،  زمین را به حساب

شهرک خصوصی ساخته و بنام خود یا فرزند و برادر واقارب خود ثبت 

کرده و ازاین مدرک صاحب میلیونها  دالر شده بود؟ امیر البته که با سران 

شورشی ، بخاطر جلوگیری ازپارچه شدن افغانستان وایجا یک حکومت قوی 

و وقتی برمخالفان خود غالب میگردید، ناموس افراد  جنگید مرکزی، می

مغلوب از تجاوز مصئون بودند، ولی سران شورشی و اقوام حمایتگر او را 

از زادگاه شان به نقاط دیگر کشور تبعید میکرد تا از شورش مجدد شان در 

برابر حکومت مرکزی کاسته باشد و نیز درسی برای دیگر سرکشان و 

اما زمین وجایداد شان به حساب دولت مصادره میگردید نه  یاغیان داده باشد،

بنام امیر. امیر هرچه از عواید دولت بدست می آورد، برای مصارف و 

تقویت اردو و تجهیزات و لوازم عساکرافغانستان به مصرف میرساند، حتی 

پول سبسایدی که از دولت انگلیس میگرفت، آنرا نیز در راه تقویت اردوی 

بکارمی برد نه به نفع شخصی خود. وبا همین اردو وهمین امکانات افغانستان 

،افغانستان را از 19بود که او توانست در بین دو ابر قدرت استعماری قرن 
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نابودی نجات بدهد و در جغرافیای موجوده حفظ  کند و به دست نسل های بعد 

 از خود بسپارد. 

ام شهرک و نه کدام از امیرعبدالرحمن خان،  برای بازماندگانش نه کد

مارکیت ونه بازار و سرای تجارتی و قصرشخصی باقی مانده است؟ بنام 

امیرعبدالرحمن خان در بانکهای خارجی هیچ  پول و دارائی ذخیره نشده 

 است. 

غبار،که از مخالفین سرسخت امیر عبدالرحمن بود، شهادت میدهد 

  خان در اموراستثنای سردار حبیب هللا )به  شخصی امیر ۀخانواد »:که

را  مالی( حق مداخله در امور کشور امور نصرهللا خان در سردار نظامی و

 تاجر و سرمایه دار در داخل و پسران امیر رویهمرفته هیچ کدام از  نداشتند. 

 . «اعزازی می زیستند  ۀفقط با معاش دولت و رتب نبودند و خارج کشور

  (657)درمسیرتاریخ،ص 

قوماندانان جهادی،که تا پیش از قدرت در دهه اما همین رهبران و 

، حتی یک خانۀ گلی وبیش ازچند گلیم سطرنجی  نداشتند، امروز هریک 90

آنها صاحب  صدها ملیون دالر پول نقد و صاحب منازل گرانقیمت و ویالهای 

چندین میلیون دالری و زیورآالت طالئی وجواهرات گرانبها می باشند که 

ر بانک های دوبی ودهلی وکانادا وترکیه و سویس درکشورهای خارجی ود

وغیره کشورها ذخیره کرده اند. تعداد مارکیت های تجارتی وشهرک های 

خصوصی عطامحمدنور والی بلخ و اسماعیل خان سابق والی هرات و 

مارشال فهیم معاون اول کرزی، وحصین فهیم برادر فهیم و برادران احمدشاه 

مودکرزی ،برادران رئیس جمهور کرزی و مسعود و احمدولی کرزی ومح

برادر کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری، در شهرهای کابل وبلخ 

 وهرات و قندهار ومناطق مرکزی کشور، از حساب بیرون است.

آیا کس گفته میتواند که اینها با همه امکانات پولی خود، برای اعمار 

مان با شکوه دولتی یا یک پوهنتون، یا یک شفاخانه عصری، یا یک ساخت

اعمار یک بند آبگردان برای رفع مشکالت یک ولسوالی، حتی در زادگاه 

 خود، خشتی بر روی خشتی گذاشته باشند؟ 
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در افغانستان هرچه ازعمرانات تاریخی ومدنی دیده میشود ، ماحصل 

دوران حکومت امیر عبدالرحمن خان، وپسر ونواده اش  امیر حبیب هللا و 

هللا خان است. از جمله قصر دلکشا، تاالر سالمخانه،کوتی باغچه، امیر امان 

قصر باغ باال،قصر آرشیف ملی، قصر صدارت، قصر ستوروزارت خارجه، 

، ارگ شاهی یا ریاست جمهوری کابل با  بوستان سرای قصر زرنگار در

 حصاری مستحکم  و برج ها و کنگره  های شکوه مندش.

در کابل و والیات ساخته شده اند، در  غبار از عماراتی که توسط امیر

کتاب تاریخ خود  یاد کرده مینویسد: ارگ کابل، گلستان سرای که مقابل مقبره 

موجودۀ امیر موقعیت داشت، قصر بوستان سرای، عمارت مهمانخانه امیر 

)که بعداً والیت کابل در آن قرارگرفت( برج شهر آرا، سالم خانه، کوتی 

عمارت باغ چرمگری، بنام قصر ملکه مسما بود.  باغچه، مهتاب قلعه که

بعداً بجای آن  گنبد کوتوالی )که .عمارت سرای علیا که بعد ها حریق گردید

. باغ باالقصر مسجد عیدگاه، مسجد شاهی،  ،(اعمار گردید خیبر رستورانت

سالمخانۀ پغمان، مهتاب قلعه، قصر قدیم چهلستون، همچنین عمارت زرنگار 

رت جهان آرا و باغ جهان نما در تاشقرغان )خلم(، در هرات، عما

قصرشاهی جالل آباد، عمارت منزلباغ قندهار و یک عده پل ها و قشله های 

نظامی درکابل و خوست و ده دادی ]مزارشریف[ وهرات وغیره.) 

         (650درمسیرتاریخ، ص 

جناب آصف آهنگ، یکی از آگاهان تاریخ کشور، در مورد 

ن خان برای من اظهار کرد: در افغانستان هیچیک از شاهان و امیرعبدالرحم

امیران، به اندازۀ امیر عبدالرحمن آبادی نکرده است. تمام بنا ها و آبدات با 

شکوه تاریخی در افغانستان، محصول عشق و عالقمندی  امیر عبدالرحمن 

گفت که خان، امیر حبیب هللا خان و امیر امان هللا  خان می باشد. آقای آهنگ 

از تعمیرات دولتی گرفته تا جاده ها و حتی درختان دو طرفۀ سرکها یادگاری 

از توجه و تالش این سه امیر به اعمار وطن ما افغانستان است. قبل از امیر 

عبدالرحمن خان، هیچ شاه و امیری بمنظور آبادی وعمران و بجا گذاشتن 

نگذاشته اند و تمام یادگارهای تاریخی از خود، خشتی را  بر روی خشتی 
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عمر خود را به جنگها و زد و خورد های ذات البینی سپری کرده اند. ادارۀ 

سرتا سری اصالً در افغانستان وجود نداشت. امیرعبدالرحمن خان افغانستان 

تکه تکه و چهار پارچه را دوباره باهم  وصل کرد و از آن یک کشور واحد 

 و یک پارچه ساخت.

دانان جهادی شما نویسندگان محترم، دراین کشور اما رهبران و قومان

در زمان تسلط خود برکابل چه کردند؟ آنها بهترین عمارات تاریخی مثل  

قصرداراالمان و قصر چهلستون را با شلیک هزاران راکت  و توپ  تخریب 

با عظمت  تاریخی مدرن و قصر پرشکوه داراالمان، این یگانه آبدۀ کردند. 

در نخستین ماه یر آنرا در هیچ گوشۀ افغانستان نداشتیم، دورۀ امانی که نظ

وحزب  در جنگ  میان جمعیت اسالمی ربانیحکومت مجاهدین  های تسلط

  .ویران گردید 1992در سال  اسالمی حکمتیار

انسان وطن دوست را  قلب  هر قصر،آن مخروبه های دیدن امروز

 می فرستند.وبر ویران گران آن نفرین ابدی  جریحه  دار میسازد

 

 
 قصرداراالمان ، قبل از تخریب درعهد ربانی 
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 در عهد ربانی  1992قصرداراالمان  بعد از تخریب در
 

 

با عظمت  تاریخی مدرن و قصر پرشکوه داراالمان، این یگانه آبدۀ 

در نخستین ماه دورۀ امانی که نظیر آنرا در هیچ گوشۀ افغانستان نداشتیم، 

وحزب  در جنگ  میان جمعیت اسالمی ربانیدین حکومت مجاه های تسلط

  .ویران گردید 1992در سال  اسالمی حکمتیار

انسان وطن دوست را  قلب  هر قصر،آن مخروبه های دیدن امروز

 وبر ویران گران آن نفرین ابدی می فرستند. جریحه  دار میسازد

 دیارمن یقین من ، بهشتاعتراف میکنم که وقتی فرهاد دریا آهنگ "

بخانه خانه میگوید: "  " را در درون این قصر ویرانه میخواند وفتمین منه

بال درنگ سقف زحم خورده و سوراخ سوراخ   " وآرشی، بخانه خانه رستمی

ریختۀ سالون بزرگ آن قصر نشان داده میشود، من از دیدن آن  شده و فرو

ده ویران که مایۀ مباهات  برای هرافغان وطن دوست بود، خجالت ز قصر

 می شوم و با خود میگویم  کاشکی منسوب  به این مردم نمی بودم.

اگر طالبان،وارد میدان نمی شدند و رهبران تنظیمی را تار ومار و 

مجبور به فرار نمیکردند، شکی نبود که ارگ شاهی و قصور داخل آن را نیز 

گی از بیخ و بنیاد نابود میکردند. این ارگ و حصار مستحکمش )با  دیوار سن
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متر( دردهۀ اول امارت امیر عبدالرحمن خان،  8به عرض پنج مترو ارتفاع 

در حالی که با فیودالهای شورشی دست و پنجه نرم میکرد، بدستور آن امیر 

 اعمار شده است.

از لحاظ درایت سیاسی ، شما به ما نشان بدهید که کدامیک از رهبران 

ن عدالت اسالمی، از ربانی سیاسی از کمونیست تا رهبران اسالمیست ومدعیا

تا مزاری و کریم خلیلی و قسیم فهیم ومحقق و ازصبغت هللا مجددی تا 

عبدالرشید دوستم و از احمدشاه مسعود تا عطا محمدنور و تورن اسماعیل و 

حکمیتار و سیاف وغیره رهبران وقوماندان تنظیمی، توانسته اند  بهتر از 

 دالت را در کشور تامین نمایند؟امیر عبدالرحمن خان، امنیت وثبات وع

فبروی  11و10خون افشانی و کشتارانسانهای مظلوم که در دو روز)

م( بدستور وقوماندۀ احمدشاه مسعود و ربانی وسیاف، در محلۀ هزاره 1993

نشین افشار کابل صورت گرفت، خیلی بیشتر از کشتارهزاره ها در دوسال 

 -1371)«کابل جنگ های»کتاب  جنگ با امیر عبدالرحمن بوده است.

ش(، تالیف جنرال سید عبدالقدوس را ورق بزنید تا از عمق فاجعۀ 1375

سیاف و شیخ آصف محسنی   -مسعود  -ربانی  حکومت اسالمی برهان الدین

ولی عجیب مینماید که نویسندگان   و شرکای دیگر شان بهتر آگاه شوید.

 21میکشند ولی ازفاجعۀ  سال قبل، تاهنوز فریاد 121هزاره ،از ظلم امیردر 

سال قبل افشار، در برابر قاتالن زندۀ مردم هزاره، الل شده اند؟ رهبران تان 

ازجمله محمدمحقق هرسال در سالگرد مرگ احمدشاه مسعود وقسیم فهیم 

مدیحه سرایی میکند ولی از جنایتهای شان در حق مردم مظلوم افشار حرفی 

 برزبان نمی آورند! 

ز سران مقتولین کله منارها میساخت. درحالی که چنین د، امیر انمیگوی

عملی زشت را تائید نمیکنم، ولی برای مقایسۀ  میزان خشونت میان امیر و 

رهبران شما میخواهم یاد آورشوم که بلی امیر از جمجۀ یاغیان و بغاوت 

گنندگان، که در میدانهای جنگ کشته میشدند، چه هزاره وچه پشتون، به تقلید 

،کله منارها تیمورلنگ، نادرافشار و بابرتحان بزرگ مسلمان چون: از فا

میساخت، تا سایر شورشیان را بترساند و آنها را وادار به اطاعت از دولت 
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م یعنی در عهد 90مرکزی نماید.  اما از رهبران تان هم بگوئید که در دهه 

ن های از پستادر کابل حکومت اسالمی پروفیسر مجددی و پروفیسر ربانی ، 

ساخته بودند. زنانی « پستان  هایانبار» یا« سینه منارها» بریدۀ زنان مظلوم

که  نه در جنگهای تنظیمی  شرکت داشتند و نه در برابر دولت اسالمی 

مجددی و ربانی، دست به شورش وآشوب زده بودند، از سوی قوماندانان 

برهنه ورهبران تان، با وحشیانه ترین شکنجه ها وتجاوزات جنسی و 

رقصاندن آنان در محافل تنفگداران جهادی وانواع تحقیرها وتوهین ها روبرو 

بودند. در خوشحال مینه و سرک اول سیلو وکوتۀ سنگی  و تشناب های 

پوهنتون کابل، بیلرهای مملو از پستانهای بریدۀ  زنان را به عابرین توقف 

یخواهید به چنین داده شده ، نشان میدادند وبعد به آنها میگفتند اگر نم

سرنوشتی دچار شود،پول  وموتر و زیورات زنانه را بگذارید و ازاینجا دور 

شوید. روایات  تکاندهنده  ای از جنایات وحشیانۀ تنظیمها را درکابل میتوانید 

در کتاب دیگرم )مقدمه یی برکودتای ثور وپیامدهای آن در افغانستان(  

 بخوانید.

شان بدهید که پستان های چند زن در مناطق آیا میتوانید با اسناد ن  

شورشی که با امیر درجنگ بوده اند، مثله شده است؟ معلومدار، چنین عملی 

در حق زنان از سوی امیر وعساکر امیر صورت نگرفته است. آیا  به ما 

رهبر یا قوماندان تنظیمی را نشان داده میتوانید که افغانستان جنگ زده را، 

الحمن خان ، اداره و امنیت را در آن مستقر کرده باشد، آنهم  بهتر از امیر عبد

طوریکه در یک سال بیش از پنج فقرۀ قتل در سرتاسر کشور رخ ندهد؟  

معلومدار هیچ یک از سیاستمداران افغانستان در چهل سال اخیر، نمیتواند با 

 امیر عبدالرحمن  قابل مقایسه باشند. 

 صی حکام و مامورین را که ازشخ مصارف ، امیرغبار می افزاید:

اعالن نمود که مردم بدون مالیات معین دولت به  مردم میگرفتند، منع کرد و

اگر کسی هدیه یی به اینها می داد، آنها مجبور  مامور پول و جنس ندهد. هیچ 

نمایند. مامورین مراقبت میشدند  جنس را تحویل خزاین دولت  و بودند که نقد 

راجع به  میگردیدند. بنوعی از انواع مصادره اییصورت تکثر دار درو 
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]مجرم از مردم رأی میخواست و در صورت شکایت مردم  مامور متجاوز 

ً در منظر عام و چوک کابل عملی را[ مجازات مینمود. این مجازات بعضا

ماموری عهد عدم  سیس کرد که هرأمیگردید. به عالوه ادارۀ عهد نامه ت 

از بین برده شود. امیر  در صورت تخلف  بندد ودولت ب خیانت به مردم و

 درهم شکست و پناهندۀ آن ،بست خرقه قندهار را که پناهگاه مجرمین بود

«ان( را کور کرد.خعبدهللا  یوسف برادر سردار  )محمد
 

  )همانجا(

شاید گفته شود که در عهد امیر عبدالرحمن خان ، دموکراسی نبود، 

بود. وآزادی بیان وجود نداشت. درست است، انتخابات نبود، احزاب سیاسی ن

اما این چیز ها در آن زمان نه تنها درافغانستان، بلکه در اکثریت کشورهای 

اروپائی هم وجود نداشت و حتی برق و از برکت برق، رادیو  وتلویزیون و 

انترنت  نیز وجود نداشت. نه تنها اینها، که موتر وطیاره و راکت های دور 

رن جنگی و حتی نظامهای  دموکراتیک هم وجود نداشت،اما برد وسالح مد

امروز که هم  برق و دست آورد های الکترونیکی )رادیو وتلویزیون 

وانترنت وآی فون وموبایل( وهم آزادی بیان وجود دارد،چه کنیم که امنیت 

ومصئونیت وجود ندارد، ولی در زمان امیر عبدالرحمن خان، امنیت جانی 

ت، واگر کسی با میلیونها پول نقد از یک گوشۀ کشور به ومالی وجود داش

گوشۀ دیگرش سفرمیکرد، کسی را جرئت آن نبود که مال دیگری را بازور 

بگیرد ودست به قتل ودزدی وزورگوئی بزند، زیرا که قانون دولت و فرمان 

امیر عبدالرحمن خانی براو تطبیق میشد اما اکنون که درکشور ما همه چیز 

ی قانونی وبی بند باری و زورگوئی و اجحاف مردم را به ستوه هست ولی ب

آورده است، هر زور آور و جنگ ساالری میتواند در راه یا در خانه  مردم 

 را مورد قتل و تجاوز قرار بدهد وکس از وی نمیتواند بپرسد که چرا؟

یاد دهانی نمود باید به نویسندگانی که چشم بسته برامیر آهنین میتازند، 

آنها یکی از رهبران سیاسی،جهادی یا تنظیمی خود را بما نشان بدهند که  که

به اندازۀ یک دهم امیر دراین کشور دست به اقدامات عمرانی ومدنی زده 

باشند، بدون تردید چنین رهبرانی وجود ندارند و اگر وجود داشته 

برۀ باشند،متأسفانه یا سر در آخور آی اس آی پاکستان دارند، یا سر در تو
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استخبارات روسیه و ایران ، وهیچ برنامه ودست آوردی جز ویران کردن و 

تکه تکه کردن کشور کار دیگری نخواهند داشت،  زیرا که هریک ازسران و 

قرن بیستم در محدودۀ قدرت خود برای  90رهبران اقوام شان در سالهای 

از ساحۀ  خود دولتکی ساخته بودند و وقتی یکی ازاقوام و اتنیک های دیگر

 6نفوذ شان عبور میکرد و دستگیر میشد، برفرق سر آن بدبخت ، میخ های 

انچه میکوبیدند و پستان زنان اقوام دیگر را می بریدند و در بیلرها ذخیره 

 میکردند.

قرن  90کارنامه های رهبران و قومانانان تنظیم های جهادی در دهه  

تان اجیریاوه گو، اندک وجدان بیستم چنان ننگین وشرم آوراست که اگرقلمبدس

داشته باشند، باید با مروری برکارنامه های رهبران و قوماندانان جهادی قوم 

خود، غرق خجالت و شرمندگی شوند و منبعد به زشتی نام امیر آهنین را  بر 

زبان نیاورند، زیرا در جامعه عقب افتاده  وکمتر باسواد افغانستان، قدرت 

، از آن به نفع اقتدارشخصی و اتنیکی خود استفاده  بدست هرکسی که افتاده

کرده است. وخوشا به حال رهبرانی که دست به عمران وشکوفائی دراین 

 وطن زده اند و یادگارهای دیدنی ومدنی از خود برجای مانده اند.

 

  آقایان بازماندگان امیر آهنین!

ً تاریخ پدران ونیاکان با کیاست تان را بخوانید و خو د را بیش از لطفا

آنچه میدانید، آگاه بسازید. نیاکان تان، سرمایه های ملی و تهجیزات نظامی را 

نفروخته و پول آن را در بانک های خارج ذخیره نکرده اند، تا شما خود را 

در برابر ملت سرافگنده احساس کنید. نیاکان تان، با امکانات اندک مالی و 

هز با سالح های مدرن امروزی ، اقتصادی ونظامی و اردوی کمتر وغیرمج

این وطن را از نابودی و پارچه پارچه شدن نگاه داشتند و به نسل های بعد از 

خود ارمغان کردند. آنهای که موافقت نامه  خط دیورند را با انگلیس، در آن 

سیاسی بزرگ  امیر به حساب می آورند، اکنون  یانتاوضاع واحوال، خ

اقیمانده امیر را از شردسایس و توطئه های جانشین بفرمایند همین افغانستان ب

به اینطرف پیوسته به  2001انگلیس یعنی پاکستان نجات بدهند که ازسال 
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افغانستان تروریستان انتحاری میفرستد تا هر روز با عملیات انتحاری خود 

مردم بیگناه افغان را بکشند. مکاتب و مراکز صحی وتأسیسات دولتی را 

و روند بازسازی واحیاء مجدد کشور را که از سوی جامعۀ  منفجر بسازند

چند بین المللی تمویل میشوند، متوقف سازند . عالوه براین پاکستان، ازمدت 

سال بدینسو در این طرف خط دیورند، بداخل والیت جنوب وجنوب شرق 

پیش آمده و پوسته های امنیتی ایجاد وقوت کیلومتر  40تا  25از افغانستان 

سلح خود را در این پوسته جا بجا کرده میرود. افغانستان امروزه با های م

امکانات وآگاهی سیاسی وحمایت های جامعه جهانی نسبت به عهد امیر 

معلومدار که  عبالرحمن خان، چرا جلو پیشروی پاکستان را نمی گیرد؟

توانائی جلوگیری پیشروی پاکستان را ندارد چون ادامه جنگ در دوجبهه 

 برایش نا ممکن است. یمخالفان داخلی ودیگری درمقابل دشمن خارج یکی با

استخبارات نظامی پاکستان که دست آموز انگلیسها است، یکی از مخوفترین 

سازمانهای استخباراتی منطقه بشمار میرود که حتی امریکا را با همه ساز و 

 ن وبرگ نظامی اش در افغانستان زمین گیر کرده است. اکنون باید بزرگا

رهبران  آنهای که بر امیر می تازند و او را سرزنش میکنند، مرد شوند و 

از شر پاکستان و  ووطن خود میشمارند ، این وطن را اگر دوست دارند،

تجاوز علنی آن کشور نجات بدهند و به ما و مردم کشورثابت کنند که آنها 

و متحد نگاهداشته بهتر وخوبتر از امیران و شاهان سابق، افغانستان را اداره 

 میتوانند، تا ما هم از آنها به نیکوئی یاد کنیم.

 2014/ 1/7 -نامه سرگشاده -پایان
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 مجنپ مقاله

 عاشق  رهبری که،غازی شاه امان هللا

 ش بودتعالی کشورواستقالل  

 

 شاه امان هللا غازیاعلیحضرت 

 مقدمه:

یکی از روشنفکرترین و وطن پرست ترین شاهان 

 وم امیر حبیب هللا خانسفرزند  ستان شاه امان هللا افغان

مرد   او  بود.امیرعبدالرحمن خان ونواسۀ امیرآهنین 

روشنفکر، صاحب نظر و متواضع و انسانى صمیمى و مردم  

و به استقالل و اعتال  کشور سخت دلبسته و عاشق  دوست 

پیش آمد او با مردم و روشنفکران و تحول   بود. رفتار و 

به پادشاهى، زبانزد مردم و او را  ن حتى قبل از رسیدن طلبا
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همین کرکتر و سجایا  عالى  محبوب القلوب همه ساخته بود. 

کشورو بخصوص اشراف  اوست که عناصر آگاه و چیز فهم 

از « غالم بچه گان»  زادگان نخبه والیات کشور که به عنوان

آمدن منزجر و خواهان تحوالت سیاسى و فراهم  روش امیر 

که با آنها هللا بودند ، بدور شاهزاده امان  فضا  باز سیاسى 

داشت ، حلقه زدند و او را به  عالیق دوستانه و رفیقانه 

مشروطه »یا « افغان  جوانان »رهبر  جمعیتى که بعدها بنام 

   یاد شدند، برداشتند. « خواهان دوم 

لین ومهمترین کار او تحصیل پس از بقدرت رسیدن، او

جنگ سوم افغان  باکشور از استعمار انگلیس سیاسی ل استقال

بدست آورد و افغانستان را در صف ملل آزاد جهان وانگلیس،

سیاسی وفرهنگی وتجارتی صفحه نوینی درمناسبات  قرارداد و

 د.زنموبابا ممالک خارج کشور 

ً مرد انقالبی  باید یاد آورشد که شاه امان هللا واقعا

بود. او نه تنها  استقالل سیاسی  وعاشق ترقی وتعالی کشور

حاصل  نمود وافسانه شکست ناپذیری ۱۹۱۹افغانستان را در

انگلیسها را درجهان باطل ساخت، بلکه با قطع نمودن معاش 

مستمری سرداران محمدزائی ،خوانین و رؤسای قبایل و   

بزرگ، دشمنی آنها را نیز بجان خرید. مبارزه   روحانیون 

ناپسند قرون وسطایی جامعه ، ترغیب مردم   بافساد و عنعنات 

بجای پیراهن وتنبان ولنگوته ،   به پوشیدن لباس اروپائی 

دولتی، لغو مریدی    ماموران  دستور انتخاب یک همسر به 

از مالهای دیوبندی،  وپیری در اردو، گرفتن امتحان مالئی 

کشف حجاب زنان و دادن حق شکایت از رفتارخشونت آمیز 

ن ، لغو نکاح دختران صغیر با مردان مسن و... و... مردا 

بود که هریک میتوانست آتش دشمنی را با  ازجمله اقداماتی 

   از سریر قدرت پائین بکشد. دولت او دامن بزند و او را 
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وبا تاسیس مکاتب وتدریس علوم عصری از مرکز تا ا 

والیات ، چراغ علم ومعرفت را در سرتاسرکشور روشن 

زمینه رفتن به مکتب و بهره ورشدن ازعلم ودانش  ساخت، و

میسرگردید. بمنظور تأمین حقوق زنان اوالد کشوربرای همه 

به تعلیم وتحصیل آنها توجه نمود ومکاتب زنانه وشفاخان 

زنانه]مستورات[را تاسیس کرد و مردان وزنان را برای 

 فراگیری علم ودانش تشویق نمود. 

ولف تاریخ شاه امان هللا عزیزالدین وکیلی پوپلزائی م

امان هللا، چون روح بزرگ »واستقالل مجدد کشور، مینویسد: 

منشی وترقی پسندی وهم احساس عدالت اجتماعی از دورۀ 

شباب وجوانی داشت مطابق فهم سیاسی خویش، از بدو 

جوانی جوینده داستانهای دلیران ومتوجه اوضاع جهان و 

منظور که بتواند  فرهنگ وهنر جدید گردید، و روی همین

برای افغانستان مصدر خدمتی گردد، درجلب قلوب اهل فضل 

وعرفان  وجوانان فداکار ومنور نهایت سعی وکوشش می 

نمود. واین کاشف اسرار ادوار گذشته، افغانستان که از راه 

مطالعه وجستجو باکثر حقایق متوصل گشته بود، میخواست 

کرده واز همین  هرحقیقت را از راه علم ومعارف دریافت

سلطنت پوپلزائی،)«طریق به آگاهی تمام طبقات ملت برساند. 

۲۷امان هللا شاه و،پیشگفتارکتاب، ص
) 

ادمک،افغانستان شناس امریکائی چهل سال بعد از دوره 

امان هللا خان یک پادشاه وزمامدار منور »امانی ، گفته بود:

. او بود. توسط یک دسته افغانهای ترقی پسند حمایت میشد

سعی کرد تا تمام مردم افغانستان را از خواب گران بیدار سازد 

ویک راه  و از حیطۀ ارتجاع  ومحافظه کاری بیرون کشد،

بهتر حیات را برای همه ایشان وانمود سازد.... او میخواست 

یک ملت قوی، متکی به خود وآزاد داشته باشد، ویک دولت 
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د او خواب هایش مترقی ومعاصراسالمی را تشکیل دهد. درعه

لودویک ادمک،روابط - )« درست تعبیر نشد وصدق پیدا نکرد.

خارجی افغانستان در نیمۀ اول قرن بیستم، ترجمۀ پوهاند محمدفاضل 

   (۱۲۳صاحب زاده،پشاور،ص

 

 شاه امان هللا فرازهایی از بیانات 

امان هللا خان روزنهم حوت، در مسجد عیدگاه در حالى که دریشى  

اول : » گفت عساکر و شهریان کابل  داشت ، خطاب به  ه تن سربازی ب

ملت نجیبه خود این را اعالن و بشارت میدهم که من  رعایا  صدیق  برهمه 

استقالل  افغانیه را بنام  تاج سلطنت 

وحاکمیت داخلى و خارجى افغانستان 

 « نهاده ام. بسر 

ملت » گفت : عالوه نموده و

از  عزیز من ! من این لباس سرب

لباس  بیرون نمى کنم تا که  را از تن 

استقالل را برا  مادر وطن تهیه 

من این شمشیر را در « »   نسازم ! 

غاصبان حقوق  غالف نمى کنم تا که 

»  !«را به جا  خود ننشانم  ملتم 

ا  ملت عزیز و ا  سربازان فداکار 

! بیاورید آخرین هستى خود را   من 

ا که برا  نجات وطن ، بیائید ت

 1!«خالصى وطن فدا سازیم  سرها  پر غیرت خود را برا  

طى نطقى در دربار کابل در  ۱۹۱۹اپریل  ۱۳شاه امان هللا به تاریخ 

 انگلیس در آن محفل حاضر بود گفت :  نمایندهحالى که 

                                                           

 هللا خان ، اعالمیه اشتهار امیرامان  669بخش سوم،ص 4فیض محمدکاتب،سراج التواریخ،جلد - 1
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من خودم و مملکت خودم را از لحاظ داخلى و خارجى کامالً آزاد و » 

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

سر مو  اجازه داده  یکجهان ، آزاد است و به هیچ نیرو  ، به اندازه 

نمى شودکه در امور داخلى و خارجى افغانستان مداخله نماید و اگر کسى 

و سپس « به چنین امر  اقدام نماید، گردنش را با این شمشیر خواهم زد.

سفیر « آنچه گفتم فهمید  ! » ده پرسید: رو بجانب سفیر انگلیس نمو

  1 «بلی فهمیدم!» انگلیس با حترام و تعظیم جواب داد:

سرانجام در تحت رهبر  و زعامت وطن پرستانه اعلیحضرت شاه 

غاز  ، استقالل سیاسى افغانستان حاصل شد و افغانستان دوباره هللا امان 

م ملل آزاد جهان حیثیت و آبرو  از دست رفته خود را باز یافت و در ص

 م(.۱۹۱۹اگست  ۱۸ش مطابق ۱۲۹۸اسد  ۲۸) قرار گرفت

 در قصر زرافشاندر خطابه اعالم استقالل افغانستان، شاه امان هللا 

در قدم اول من زندگى ام را در مقابل دشمن :»گفتاسد  ۲۸درروز  کابل

برا  حصول استقالل شما فدا میکردم. اگر ناکام مي شدم، باز هم از تصمیم 

خود نگشته، خودم را مي کشتم، اما زندگى تحت حمایت کشور دیگر  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 

ه ازین زندگى را بر خود حرام مي دانستم. لذا شما به من زندگى نو  را داد

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 

پدرانه مي دهم که برا  خدا باید برا  آموزش علم تالش کنید. شما باید 

                                                           

 ١٣٥ان ،ترجه علىمحمد زهما ، چاپ پشاور ، صدبلیو ادمک، تاریخ روابط سیاسى افغانست - 1
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از آنها جدا شده، آنان را برا   اطفال خود را به مکتب بفرستید، شما باید

آموزش تعلیم به کشورها  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.ا  ملت! به خاطر وطن و به خاطر خدا در کسب علم 

م است که مي توان به کامیابى ها  دینى تالش کنید، زیرا تنها از طریق عل

)مقاله و دنیو  دست یافت." یک شخص بى علم نمي تواند خدا را بشناسد. "

 اسد روز استرداد استقالل کشور( 28

امان هللا خان،برای باسواد ساختن کالن ساالن کورس هاس سواد 

آموزی ایجاد واصول وروش خاص سواد آموزی را در کشور تعمیم داد که 

 یک نفر بیسواد خواندن ونوشتن را یاد میگرفت.ساعت  20تی در ظرف ح

 
 

امان هللا خان برنامه و ریفورم های اجتماعی وفرهنگی زیادی را برای 

بیرون کشیدن جامعه از عقب ماندگی قرون وسطایی طرح وبه تطبیق آن 
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شروع کرد، 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. در رأس این 

شوربازار )فضل عمرمجددی مشهور به  روحانیت متنفذ، حضرت 

هزاران تن مرید سر سپرده ء بیسواد درمیان  نورالمشایخ[، قرار داشت که 

بخصوص سلیمانخیل ها مسکون در دوسوی خط دیورند  ن پکتیا قبایل پشتو

مطابق  خواست انگلیسها تمام  برنامه های اصالحی و  داشت.این حضرات 

وفرهنگی شاه امان هللا را سبوتاژ میکردند. اینها یک بار قبایل  اجتماعی 

درمقابل دولت امانی بشورش واداشتند  1924پشتون را درخوست در سال 

در راه خاموش کردن این  وانرژی و بوجه مالی زیاد حکومت را که نیرو 

در شینوار ننگرهار و  1928شورش به تحلیل برد. و با ردوم درسال 

درکوهدامن شمالی شورشهایی را دامن زدند که رژیم امانی را با سقوط 

مواجه ساخت. شاه که نمیخواست با جنگ خون ریزی برمردم سلنطت کند، 

پناهندگی اختیار کرد تا باالخره   و در ایتالیا کشور را ترک گفت

 درغربت چشم از جهان فرو بست.1960در

نویسندش امریکائی،خانم ریه تالی ستوارت، در مورد امان هللا خان 

بود و   خان یک حکمرانى بود که نه درشرق دیده شده هللا امان » مینویسد: 

تشریفات خاص    نه درغرب . هیچ پادشاهى بدون باد  گارد و کش و فش )

هرجا میرفت و بامردم   خان هللا امنیتى( جایى نمى رفت. اما برعکس امان 

میکردند که )مواظب خودش   ملحق میگردید. فامیل و  بر او اعتراض 

خان دیوانه هللا گاردمن است. امان   خان میگفت: ملت باد  هللا باشد( امان 

 (۲٥،۷ان، صص آتش در افغانست) «داشت.  وار به مردم افغانستان عشق 

بیستم  خان رامثال عالى یک پادشاه شرق در قرن هللا مصریها امان 

با نمایندگان ملت  ۱۹۲٤لویه جرگه  جلسات  خان در هللا میدانستند. امان  

عمل کرد ومباحثات او در فضا  بسیار  دموکرات  بصفت پادشاه بسیار 

شرق بحساب مانند او در سیاست آزاد و بي نمایندگان، نمونه  صمیمانه با 

شخصیت   ۱۹۲۸خان را در اغتشاشات هللا امان  برخالف آنها  که  میآید. 

اوبارکرده اند، گروهى  وانمود و تمام مالمتیها را بردوش  ترسو و ضعیف 

خان مرد شجاعى بود و هللا امان  ناظرین سیاسى میگویند که  از محققین و 
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و روز بدون  خان از طرف شبهللا زیرا امان  ترس را نمى شناخت ،  هرگز 

نسبت  حاضرباشان در خیابانها  شهرکابل گردش میکرد و از هرنوع تهدید  

فضل غنى مجدد  ، افغانستان در عهد اعلیحضرت امان  )  شت.به شخص خود خوف ندا

 (۳۲۸، امریکا، ص۱۹۹۷خان ، هللا

امان هللا  فرایزر تتلر مورخ و سفیر انگلیس در کابل )که از بدخواهان 

بشجاعت و دوستى  خان متصف هللا امان » اره او مینویسد:خان بود( در ب

خان هللا میکرد. امان   وزعامت بود واز اجداد خود پاینده محمدخان تقلید 

شخص وطندوست و طرفدار ترقى افغانستان بود و میخواست افغانستان در 

خان خطیب ارجمند هللا بین کشورها  جهان صاحب مقام عالى باشد. امان 

للى معلومات کافى داشت. نقطه ضعف در شخصیت امان و در شئون بین الم

هامان فضل غنى مجدد  ،  «خان آن بودکه دارا  غرور و خود خواهى بود.هللا 

   (۳۳۰، صاثر

سفیرفرانسه درافغانستان درعهد امانی، در باره امان ، موریس فوشه

در امور سیاسی  این جوان درمقایسه با عمر خود :هللا خان می نویسد

ب وحیرت آوری دارد.با شجاعت اهداف مشخص خود را به شعور عجی

پیش می برد. هنگامی که من او را مالقات کردم،لباس جنرالی بتن داشت 

.جلد سفید، چشمان سیاه ودرشت دارد. درچشمان او اقتدار وحزم واعتدال 

معلوم می درخشید. امان هللا خان از اثر ذکاوت سرشار، شهامت وبا فهم 

کس را تحت تاثیرخود قرار میداد. امان هللا خان این مسایل سیاسی هر

کفایت را دارد که مسایل پیچیده  به ارتباط همسایگان )روس وانگلیس( را 

با اطمینان کامل مطرح کند ونظر وفیصله خود را نسبت به آنها صادرنماید. 

او صاحب عزم وارادۀ قوی است. تاهنوز صیقل زمانه را ندیده وکامیابی 

ی را نصیب شده است. بطور مثال در مدت اندک افغانستان را به های زیاد

تمام جهان معرفی کرده است.کلمات نمیتواند بزرگی وعظمت شخصیت او 

هللا پرستیژ امان ...     [تیمورشاه یوسفزی، ملی تاریخ، سایت بینوا] «را بیان کند.

جایى که جنبش پان اسالمیستى  -خان چه در افغانستان و چه درهند 

به اوج شگوفائى مى  -به راه افتاده بود« خالفت»یبى در پیرو  از عج

 ۱۹۲۰درسال  [۱۰۰اولیویه رو ،افغانستان اسالم و نوگرائى سیاسى، ص  ]رسد.

خان هللا برا  مسلمانان هند، افغانستان قلب اسالم به حساب میآمد و امان 

۳۲ن ، صریه تالی استوارت،آتش در افغانستا ]خود مي دانستند. را پادشاه 
  ]   



 .... گسترهای  کار بزرگ با مایزع

 

79 

"هیچ مشقتی :  خان، در مورد وظیفۀ یک زمامدارعقیده داشتامان هللا 

تر از زمامداری عمومی یک ملت نیست. زیرا همین یک  جگرخراش

شخص باید که محنت جمیع مردم را متحمل شود تا چندین صد هزار 

نفس براحت بکشند. و همین یک نفس باید شب و روز در قید  ،نفوس

م گرفتار باشد.آسایش او آسایش ملت است. راحت او امنیت اندیشه و غ

   ملک و آبادی مملکت است. مسروریت او ترقی و شوکت دولت است".

 [ 31عزیزالدین وکیلی پوپلزائی، همانن اثر، ص ]

برای آسایش وترقی وتعالی مردم افغانستان شب وروز کار میکرد اوبنابرین 

 کار بخانه باز نمیگشت. بجه شب از دفتر 12وهیچ شبی قبل از 

نسستان شسناس معسروم امریکسائی درربسع سسوم قسرن افغامحقسق وآدمک 

)افغانسممتان در نیمممه اول قممرن سسسال قبسسل درکتسساب خسسود 60 -50بیسسستم،یعنی  

امان »   یاد کرده نوشته است:قهرمان ملی  ، از امان هللا خان به عنوانبیست( 

خاصممتاً  ن شممناخته شممد. ( بحیممث قهرمممان ملممی افغانسممتا1929-1919هللا )

مطلمممق  هنگامیکمممه موفقانمممه امپراطممموری بریتانیممما را شکسمممت داد. و آزادی 

]لودویمممک     «شمممد. افغانسمممتان را بدسمممت آورد و بمممه جهمممان برسممممیت شمممناخته 

صمممممماحب زاده، چمممممماپ دوم،  آدمک،افغانسممممممتان در نیمممممممه اول قممممممرن بیسممممممتم،ترجمه پوهانممممممد محمدفاضممممممل 

 [196،ص1377پشاور،
انی به عظممت نمام وکمار غمازی اممان هللا خمان پمی بمرده آدمک در زم 

خودثبممت کمرد کممه  و او را بمه عنمموان قهرممان ملممی افغانسمتان در تماریخ  بمود 

بممه  و داکتممر کمماکت وقتممی .هنمموز نظممام شمماهی در افغانسممتان مشممروعیت داشممت 

لیسمت  ، در ۲۰۱۴تخریب امان هللا خان شروع کمرد کمه در مماه اگسمت سمال 

مممممدار برجسممممته دنیمممما بعممممد از خممممتم جنممممگ جهممممانی اول صممممد تممممن سیاسممممت 

کمه  میالدی نام امان هللا خان به عنموان کسمی  ۲۰۱۴اګست  تا( ۱۹۱۸دنیا) 

ثبمت شمده  استقالل کشور خود را از استعمار انګلیس بدسمت آورده بمود،نیز 

لودویک آدمک،افغانستان در نیممه اول قمرن (« ]۲۰۱۴والستریت جورنال، اول اگست .)بود

 [ 2015م،همانجا، داکتر زیرکیار،له امیر عبدالرحمن تراشرف غنیبیست

کسه درآن  ە ایبعداز قرائست مساد): ۱۳۰۳شاه امان هللا  در لویه جرگه

 رمسسسئولیذات ملوکانسسه غوبسسر دوش وزراء بسسوده  تیبسسار حکومسست و مسسسئول

را مجلمس شمورا و وزرا   تیرمسمئولیلفمظ غ نیا» :گفت بود( شده دادهقرار

نکممه مممن خممودم را نممموده انممد. حاال ادیممزا مممن لیممهش مممن و مف خممواالبممر خمم
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ً یا ً یمممو عق مانممما  یدر اجمممراآت سممملطنت ً و وجمممدان مملکمممت نمممم رمسمممئولیغ دتا

 عیمو ترف لیم]کمه[ عمزل و نصمب و تنز یدر صورت میگویانگارم و انصافاً  م

آنهما  یکنمامیو ن یضرور در بدنام دیبا م،ینمایرا خودم م نیوزرا  و مامور

 کیمخمود را شماکرم کمه ممرا  یا بدرجه اول مسئول بانگارم. خمداخود ر زین

اسمت تما خمودم در خانمه نشسمته  دهیمافریپرست، تنبل و کاهمل ن شیپادشاه ع

مملکمت را  یباشم که کار ها یبوده متسل یریمشغول لهو ولعب و ساعت ت

( خمودم بمنفس دایبما هللا شمه ی! خداوند شاهد اسمت )و کفمی. نکنندیوزرا  م

 کمارو فعمال  یجد اریبس ریوز کیکه  کنمیکار م یر وزارت طورخود در ه

است و من خودم را  یمعن یب نجایدر ا تیرمسئولیلفظ غ نیرو ا نیکند. از ا

 رمسمئولیبمارگران امانمت خمالق منمان سمبکدوش و غ نیلفظ از ا کی نیبهم

کمه ممردن دارم و خداونمد از ممن بمروز حشمر خواهمد  رایمتموانم. ز یگفته نمم

 .«دیپرس
جرگمممه  هیممموارشمممادات اممممان هللا خمممان در لو انممماتی)برگرفتمممه از مقالمممه داکترکممماظم: مجموعمممه ب

 ش، بخش پنجم(1303
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 مششمقاله 
 

 وامارت نصرهللا خان قتل امیر حبیب هللا خان

 
، امیرحبیب هللا خان،ملقب به سراج عزیزالدین پوپلزائیبه گواهی 

میرعبدالرحمن خان ضیاء المة والدین، الملة والدین، بعد از فوت پدرخود ا

، بحیث امیر افغانستان برتخت سلطنت قرارگرفت وتا ۱۹۰۱اکتوبر  ۶در

سال،با کمال مطلق العنانی در کشور  ۱۸مدت  ۱۹۱۹فبروری  ۲۰

حکمروائی کرد.دراین مدت بجز یک حادثۀ زودگذردر پکتیا بسرکردگی 

همی در کشور رخ نداد، ، دیگر حادثۀ م۱۹۱۲جانداد خان احمدزائی درسال 

زیرا که پدرش امیر آهنین قبالً مملکت را از وجود رجال صاحب ادعا خالی 

کرده بود. بنابرین امیر با خاطر آسوده در محیطی آرام وبی رقیب با مطلق 

العنانی به عیش ونوش  وکامرانی خود ادامه میداد. به سیر و سفر دردره 

وزیبا دختران صحرائی شوق  های خوش منظر وطن وشکار مرغان هوائی

وعالقه مفرطی داشت. سرانجام دریکی ازاین سفرها و دریکی از این 

شکارگاه ها درنیمه  شبی، درحالی که چهارهزار عسکروسپاه از خیمه 

ماهر با فیرتفنگچه در بیخ قاتل وخوابگاه او پاسبانی میکردند، از سوی یک 

هره داران وغالمان وثاقی گوشش به قتل رسید. داد و فریاد یساوالن و پ

افسران بخواب رفته را از خواب بیدار ساخت، ولی قاتل گرفتارنشد ومثل 

 تیر از کمان بدر رفت.

امیرحبیب هللا خان به »مرحوم عزیزالدین پوپلزائی مینویسد که: 

(جمادی ۱۸ش مطابق )۱۲۹۷بجۀ شب پنجشنبه اول ماه حوت سال ۳ساعت 

م در کله گوش نام موضع درش ۱۹۱۹ ( فبروری۲۰ق وموافق)۱۳۳۷االول

 1 «لغمان در داخل خیمه در بستر خواب بضرب گلوله به قتل رسید.

                                                           

 63پوپلزائی،سلطنت امان هللا شاه،واستقالل مجدد افغانستان، صفحه - 1
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 و

 ب به اقوام مختلف داشت. زن منسو ۸هللا خان در زمان ولیعهدی  حبیبامیر

 دراین تصویر طالق داد،اما  حکم شریعت هپس از سلطنت چهارزن را ب

 .دیده میشود زنانشتن  ۱۴امیر با
 

فی  محمد کاتب  قتل امیر را درلغمان چنین مولم سراج التواریخ 

 گزارش داده است:

به ساعت سه پس از نصم شب پن  شنبه هجدهم جمادی االولی، »

شمسی هجری، درحالتی که ماهتاب از پرتو  1297حوت سنه مطابق اول 

نور خویش کوه و دشت را روشن ساخته و پرده در بین خیمه خواب 

انداخته، در بین ذات همایونی و دو تن از غالم بچگان که نوبت کشیک و 

خدمت داشتند حایل بود، و در هفده موضع از اندرون و بیرون سراپرده 

اب بود و ابواب اطرام آن کشیک چیان و منصب بزرگ که محیط خیمهٔ خو

داران نوبتی به امر کشیک و پاسداری قیام و به بیداری در وظیفه خود اقدام 

داشتند، خائنی غافل از خدا و بازپرس روز جراء تفنگچه حواله بناگوش داد 

نیوش واال کرده، گلوله کارگر افتاده در پیشانی و قرب رستن گاه موی سر 

قدر هستهٔ بادامی پوست رخسارش را آماسیده و متورم گون  همایونی به

نمود که گویا ضارب در حالت نشستن از زیر رو به باال تفنگچه خویش را 
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حواله کرده، حضرت واال را هم چنان که برپشت خوابیده دست راست بر 

روی سیبهٔ بی کینه و روی به خدا داشت، هالک کرد. آواز تفنگچه به ساعت 

و دو دقیقه که بیست دقیقه از تکمیل ساعت باز مانده بود، به دو و چهل 

گوش بعضی از اعیان اردو و خدمهٔ خاص که در خواب بودند، رسیده از 

خواب بیدار شدند و خیال کردند که البته کدام دزدی به سراپردۀ شاهی 

نزدیک آمده و پاسبانان و کشیک چیان آگاه گشته، تفنگ جانب او کشاد داده 

 1« اند.

دراین حال سپهساالر محمد نادر خان و عبداالحد خان و سردار  

نصرهللا خان نائب السلطنه و شهزاده عنایت هللا خان معین السلطنه و نیک 

محمد خان ایشک آقاسی حضور و محمد عزیز خان ایشک آقاسی خارجه 

]برادر محمد نادرخان[ و محمد ولی خان سرجماعه غاام بچه گان خاص و 

ی خان رکاب باشی و احمد شاه خان میراسپور و سردار محمد یوسم شاه ول

خان مصاحب خاص ]پدر نادر خان[ و غیره خدمه حضور از غالم بچه گان 

خاص و حضوری و پیشخدمتان و منصب داران نظامی ایشک آقاسی 

شیراحمد خان ]شوهر خواهر نادرخان[از آواز تفنگچه و ولوله و آشوب و 

کشیک چیان، از خواب بیدار و جانب خیمهٔ شاهی گفتار بگیر و نمان 

رهسپار شدند و از کشم حال و فرو رفتن اختر حیات حضرت واال در 

حضی  وبال آگاه گشته، همه در ورطهٔ حیرت رفتند و یکی از میان از 

قاتل پرسیده، چون قاتل از خدا غافل معلوم نبود، سردار نصرهللا خان در 

دوم و نامعلوم است، نمیتوان کسی را به تصور پاسخ او فرمود که کشنده مع

و گمان مإخوذ کرد و دیگری ازین اظهار سردار معزی الیه گفت: قاتل از 

ممالک خارجه نبوده و بجز اهل اردوی معلی و خدمهٔ خاص حضرات واال 

مرتکب این فعل ننگین و نازیبا نشده است، زیرا که دزد از خارج فرودگاه 

ان که به فاصلهٔ چند گام از هم دور به پا ایستاده اردو با کثرت کشیک چی

باشند رسانیده، اقدام در چنین کار دشوار خجلت آثار نماید. پس بایست که 

خدمه را که در شب اذن دخول و خروج در سراپرده دارند و کشیک چیان 

ایشان میذون دانسته منع نشده و نمی شوند، با منصب داران کشیک چیان و 
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تی که در حین کشاد دادن تفنگچه مواظب پاسداری و بیدار بوده پاسداران نوب

اند، میخوذ شوند، تا پس از تحقیق و تدقیق کشم راز گردیده و قاتل به دست 

امده و کیفر دیده، دیگرانی که از آالیش این کار ناهنجار برکنارند و به خود 

ام خجل و شرمسار می باشند، از اتهام و زبان طعن و لعن خواص و عو

  1 «میمون آیند.

سردار نصرهللا خان در پاسخ این اظهار و گفتار او فرمود که دراین  

وقت نازک فرصت اقدام کردن در امر موهم و نامعلوم نیست و نبایست که 

جمعی را به خیال و گمان گرفتار ساخته، از خود بری بیزار نمود و هرکار 

 «2آسان و دشوار را خود وقت اجرائی دارد.

ن این حال شهزاده عنایت هللا خان معین السلطنه که پدر تاجدارش مقار

او را مهین فرزند ارجمند دانسته، به غایت دوست و میل خاطر به او داشت، 

به عزم دیدار نعش پدر واالتبار خویش با حاضرین اظهار یک بار دیدن 

 نعش پدر بزرگوار کرد و سردار نصرهللا خان که از اشتیاق رسیدن خود به

پادشاهی امور چندی در خیال داشت، سرباز زده گفت:  من شخص مرده را 

نمیخواهم ببینم و اگر مشاهده کنم از غصه و المی که در ضمیرم جای گیر 

آید از کار می مانم و نمیتوانم شکیبائی و خودداری نمایم. و از این گونه 

ی دامن از امور بسی در جهان به منصهٔ ظهور پیوسته، بازماندگان هر متوف

حیات برچیده، درپی زیست و تحصیل امور معاشیهٔ خود شده اند. پس ما و 

شما راست که طریق تدبیر و تمهید کار پوئیم و صبر اختیار کرده، امری را 

که سبب استحکام حصار منویات ما باشد، بجوئیم و از این واقعه که از قضا 

الً هیچ نگوئیم و فکر و قدر الهی به روی روز افتاده پیش آمده است، فع

اصل نموده ترک فرع کنیم، زیرا اصابت اجل موعود بدهی الوجود است و 

پیک اجل ضروری الورود و این را گفته حضار را امر کرد که در خیام 

خود شده و کمر عزم بسته، در خیمهٔ بار شاه شهید حاضر انجمن شوند، تا 
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اقدام در حمل و نقل  رشتهٔ کار به دست اختیار آورده، برسبیل موامرت

 «1 جنازه کنیم.

بزودی آفتاب دمید و روز شد. نائب السلطنه خطاب به حاضرین گفت: 

 خدا آنها راغریق رحمت فرماید وما را توفیق عطا نماید که ملت وسلطنت 

خود را از شرور داخلی وخارجی به امان داشته باشیم. شما را صبر 

 2 آباد اجازه میدهم.  واستقالل امرمیکنم وبه رفتن طرم جالل

سردار نصرهللا خان که تا شاه مقتول به جالل آباد،بعد از انتقال جسد 

جانشین برادر تصورکرده خود را بود، این ساعت بنام نائب السلطنه مشهور 

به آواز بلند بعموم حاضرین از وقوع واقعه کشته شدن امیر حبیب هللا خان 

» صلی خود چنانکه قبالً گفته بود:برادر بزرگ خود خبر داد و از مقصد ا

بیانات نموده حاضرین را به نصائح پدرانه « حفظ سلطنت ودوام امن آنست

امیرانه صبر و استقالل خاطر جمعی داد و به سکون و آرامش توصیه 

 فرمود.

دراین اثنا که از هیچ طرم بجز حیرت واضطرار وگریه های بی 

آقاسی ملکی]ولد سردار  اختیار صدایی نبود، علی احمد خان ایشیک

خوشدلخان لویناب[ قدم های جرئت پیش نهاده بعد از آنکه دعای مغفرت 

ش[ ۱۲۹۷چون امروز]پنجشنبه اول حوت » برای امیر مقتول خواند وگفت:

تخت امارت خالی مانده وعلماء هم نصب امام را پیش ازتجهیز وتکفین 

ندگان آن امیر مبرور شما وتدفین شهید مغفور الزم میدانند، درخاندان وبازما

رادمرد فاضل، عالم وعاملید لهذا شما را امیر نصب کرده، اول کسی که 

دست طاعت وبیعت بشما میدهد، خود من هستم، میخواست دست های امیر 

نصرهللا خان رابگیرد، سردار عنایت هللا خان معین السلطنه پسرکالن امیر 

ی احمدخان الزم ندیده منع کرده حبیب هللا خان ، این تقدم وسبقت را به عل

حق نداری ، باش اول کسی که حق این بیعت را به عم معظم من » گفت:

                                                           

 (625و  624صص ، قسمت سوم، 4کاتب، سراج التواریخ، ج- 1

غبار )شجاع الدوله غوربندی(را قاتل امیر میگوید وفرهنگ از قول نماینده هند درافغانستان ،  - 2

سر ظاهرشاه را نام برده است. پ« سردار احمدشاه خان» از قول مردم غوربند روایت میکند که ی ئلزاپوخ 
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 .... گسترهای  کار بزرگ با مایزع

 

86 

دارد  خود من هستم  بعد گفت:  اگر در وقت حیات پدرم بعضی گستاخی ها 

وبی ادبی ها کرده باشم آنهم تعلیم دیگری بود که به طاعت مجبور بودم، 

شما که بجای پدرم هستید بهمان وضع  امید عفو دارم. بعد از این در اطاعت

بوده خواهم زیست. وقتی که من سایه پدر محبت پرور خود را از سر خو 

کم یافتم اولین نقطه چشم امیدم به آنطرم افتاد، وجود مسعود شما بود، لهذا 

این کلمات «  1 من با کمال صداقت واخالص دست بیعت بدست شما میدهم.

خان را به بیعت گرفت وامیر نصرهللا خان سر را گفته ودست امیرنصرهللا 

و روی معین السلطنه برادر زاده خود را بوسیده تسلیت پدرانه واطمینان 

 های مشفقانه داد....

علی احمدخان ایشیک اقاسی ملکی که قبالً خواسته بود در بیعت نمودن 
 سبقت نماید، بعد بیعت معین السلطنه از سائرین تقدم جسته دست بیعت داد

افتخار میکنم که اول شخصی که دست بیعت بدست شما داد، این » وگفت:
بعد از آن همه مردم نظامی وملکی بسرکردگی محمدنادرخان « عاجز است.

نائب ساالر دوم ومحمدولی خان دروازی سرجماعه مالزمین خاص پیشرفته 
دستان امیر نصرهللا خان را بوسیده بیعت نمودند. و دراین وقت میرزا 

دحسین خان تاجک ساکن قریه سعیدخیل کوهستان که مستوفی الممالک محم
ونائب ساالر ملکی ونظامی خطاب داشت، فعالیت زیاد در اداء مراسم بیعت 
نمود. بعد از اتمام بیعت سرکردگان سپاه ومامورین وعلماء وخوانین، چون 
 خاطرامیر نصرهللا خان وطرفدارانش جمع گردید، امیر هدایت داد که جسد
امیرمقتول برای تدفین نقل داده شود. محمدولی خان دروازی به همراه 
جمعی از علماء،جسد امیر را از موتر به حمام قصر باغ شاهی جالل آباد 

 برد و در آنجا غسل داد، زیرا که آن پادشاه همیشه در آنجا غسل میکرد. 

ش جنازه امیر حبیب خان را از ۱۲۹۷قبل از ظهرپنجشنبه اول حوت

بخاک سپردند ومراسم تدفین تا وقت برده م قصرباغ شاهی بمیدان گلم حما

ش  ۱۲۹۷ظهر با عجله انجام یافت،واین تاریخ: پنجشنبه)اول( حوت سال 

 2 «م.۱۹۱۹فبروری  ۲۰قمری موافق  ۱۳۳۷جمادی االول ۱۸مطابق 
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 پیام های امیر نصرهللا خان به امان هللا خان:
حوت، تلفون بین جالل آباد  پنجشنبه اول حوت وشب جمعه دوم» 

وکابل سانسور ومخابره بکلی معطل ومصاحبین حضور عین الدوله 

محمدابراهیم خان ونظام الدین خان که متصدی امور اداره ودفتر عین »

فکرمیکردند که سیم تلیفون « الدوله ومراقب جریان مخابرات یومیه بودند

یق شود وهم ممکن از قطع گردیده وباید فردا جمعه از اینطرم کابل تحق

جالل آباد نیز موظفین فرستاده شوند. روز پنجشنبه وشب جمعه از طرم 

 جالل آبادکدام یک موتر هم مطابق ایام عادی حرکت نکرده وارد کابل نشد. 

محمدولی خان دروازی که تلیفون را در جالل آباد در تصرم داشت 

،میتوانست وعین واگر میخواست بکابل بقصر عین العمارت مخابره نماید

( صبح پنجشنبه از واقعه اطالع می یافت ولی او این 9الدوله از ساعت )

کار را نکرد وممکن فکرامیرنصرهللا خان در سانسورمخابرش تلیفونی خیلی 

شدید بوده است. امیر نصرهللا خان واعضاء دولت وحکومت او در شب 

ی فراش ش شجاع الدوله خان غوربندی قوم صاف 1297( حوت 2جمعه)

باشی حضوررا تعیین نمودند که بمعیت دونفر پروانه)عسکر( فردا صبح 

( بسواری موتربطرم کابل دو ورق فرمان را به شخص 6جمعه به ساعت )

سردار امان هللا خان عین الدوله بسپارد وخود بوقت بعد از ظهر واپس عازم 

سرپروانه  جالل آباد گردد. دو نفر پروانه از زیردستان محمدابراهیم خان

به ساعت موعود ازجالل اباد حرکت کرده در   ، بودند. شجاع الدوله خان

ش 1297مدت پن  ساعت یعنی پوره بساعت ده صبح جمعه دوم ماه حوت 

بکابل رسید. ودراین وقت عین الدوله در قصر عین العمارت با یک عده 

غ اهالی دربار وعساکر رسالۀ شاهی اقامت داشت.]این قصر در غرب با

 بود.پوپلزائی[ قرار دارد،که سفارت دولت  ترکیه جاارگ کابل ودر همین 

شجاع الدوله در جلو قصر از موتر فرود آمده وارد مدخل قصر گردید. 
در اول ورود بانظام الدین خان ناظم دربار و مصاحب عین الدوله بر خورد، 
 چون وصول روز نامچه های هفته وار جالل آباد و نامه های مخصوص
حکام اطرام افغانستان بمرکز کابل همدرین وقت دورش وکالت عین الدوله 
به نظام الدین خان پسر مامای علیا حضرت تعلق داشت و نیز امور  
تشریفات حضور عین الدوله متعلق بوی بود سبب ورود شجاع الدوله راکه 
با دو لفافۀ مخصوص و عاجل وارد شد، سؤال نمود. شجاع الدوله گفت: 
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موضوع خیلی مهم و عاجل است و هم اینکه بمن حکم شده هر دو چون 
لفافه را مستقیماً بحضور عالی عین الدوله صاحب  بسپارید. چیزی گفته نمی 
ً خیلی هراسناک و اما ظاهراً آنقدر ضبط احوال  توانم. شجاع الدوله باطنا
خود می نمود که احساس پریشانی از سیمای وی شده نمی توانست و 

لحظه محمدابراهیم خان سر پروانه وارد و اونیز  باعث ورود  درهمین
شجاع الدوله را پرسید. و هردو نفر دانستند که پیامی پر از اسرار بزرگ 
آورده و بحضور عین الدوله اطالع دادند. چون عین الدوله در دوران  

( شب به خواندن عرائ  و اطالعات و 12وکالت خود اکثر تا ساعت )
مراسالت و اصدار هدایات و احکام در امور ملکی  ونظامی نوشتن جواب 

مصروفیت میداشت. و هم در ایام جمعه دوساعت از طرم صبح ودوساعت 
از طرم عصر مصروم کارمی بود. بمح   وصول خیر به لباس غیر  
رسمی از حرمسرا بدر شد و وقتی هر دو لفافه بدستش سپرده شد، بقصر 

ودش وارد و هردو فرمان دستخطی امیر عین العمارات به اتاق کار خ
نصرهللا خان را بدقت تمام مطالعه نمود و یک حالت نهایت دگرگون دراحو 
ال او رخ داد، و تا  اندازه یی که دو سه بار کاغذ ها از دستش بر زمین 

 افتاد.
شجاع الدوله راکه در اتاق انتظار نشسته بود، برای چند دقیقه بحضور  

ه را مفصالً از وی پرسید. و بعد بطرم اتاق انتظار خواست وجریان واقع
رخصت فرموده گفت: تا بعد  اداء نماز جمعه قطعاً حق تکلم ندارید و افشاء 
و اطالع این واقعۀ جگر خراش بر مردم اهل دربار و علماء شهر از 

 1 «وظائم حکومت مرکز است.

 

 راضی بود؟ برادر گمربآیا سردار نصرهللا خان 
 

التواریخ روایت میکند که سردار نصرهللا خان در حضور  مولم سراج
این امر »عساکر راجع به کشته شدن امیر زبان به تسلیت کشوده و گفت: 

غریب و عجیبی نیست که نو به روی روز افتاده باشد، بلکه عالم پر از این 
گونه واقعات بوده و هست و شده و میشود و به روی کار آمده و می آید، اما 

مقصد اسالم است که از دست نرود و خوار و ذلیل نشود. بودن و اصل 
نبودن امیر حرفی نیست، خداوند اسالم را نیست و نابود نکند و کوشش و 
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اینک وقوع این امر  جانفشانی ما و شما برای حفظ و صیانت اسالم است و
لوحٔه عبرتست که برای ما حاصل آمد که چنین پادشاه بزرگی شب و روز 

صرف شکار و کوه گردی و صحرا نوردی و عیش و عشرت و بی  خود را
خبری کند، بایست نتیجه و ثمرۀ یله گردی خویش را ببیند، چنانچه دید و 
این نیست مگر نتیجهٔ نفس پرستی و رعونت و خود پسندی خودش که به 

  ».روی روز آمد و دید

نکته ای در این موقع سپهساالر محمد نادر خان زبان به کالم گشود و 
بلی! برای پادشاه آینده افغانستان »حساس و پرمعنی را بیان کرد و گفت: 

تجربت و عبرتی گذاشته شد که هر کس که خود پسندی و نفس پرستی و 
ازین اظهار سپهساالر، شهزاده  ".یله گردی کند، حالش همین خواهد بود

پادشاه آتیه  بلیعنایت هللا خان معین السلطنه که با او رقابت داشت گفت:  
افغانستان اگر شخص با لیاقت و بی لیاقت باشد، از اوالد امیرعبدالرحمن 
خان خواهد بود، دیگری را نخواهد رسید که در افغانستان جالس سریر 

  1 »".امارت گردیده پادشاهی و فرمانروائی کند

کاتب می افزاید:  چون گرفتن بیعت مراد ومطلب سردارنصرهللا خان بود، 
آمد و برمرام دل واصل گشت، روی به جمعیت عام و ازدحام نمود  حاصل

از پیش آمد قتل امیر برای »وپس از ابراز تسلیت به حضار گفت: 
بازماندگان و خدام جان نثارش یک عالم اندوه و غم سنگین بار و به روی 
کار آمده است که آظهار ان به جز اثر درد و الم و ندبه و ماتم دیگر چیز 

میدهد. باری چون چاره و عالج آن به جز صبر، به دیگر امور اقدام ابراز ن
بلکه این واقعه از غفلت و بیباکی و عیاشی خودش کردن میسر نیست و 

برایش دست داده، نتیجه بخش وخامت آمد؛ و اگر چنانچه که در خور شغل 
خطیر امارت و مملکت داری و عدالت و رعیت پروری است، ساعات خود 

مهمات مملکت و ملت و داد دادن ستم رسیدگان رعیت و را مصروف 
احیای حق و اماتٔه باطل میکرد و ایام و هفته ها و ماه های زندگانی بی 
عوض و بیش بهای خویش را به شکار مرغ و ماهی و سیر کهسار و 
بیابان و گلزار به سر نمی برد، چرا در درۀ تنگ کله گوش کشته گشته داغ 

افغان و افغانیان غیور می نهاد؟ و مقصد من ازین  ننگ و عار بر جبین
اظهار و بیان آنست که خود را از غفلت و بیباکی به دست خود به کشتن 
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داد و برنفس و جان خود جور و ظلم نمود. کسی در پیش آمد این امر عیب 
ناک ملزم و مسئول نیست. اینک واقعات بسی به روی روز افتاده و می 

تاریخ رجوع شود دانسته میشود که پادشاهان بی خبر  افتد چنانچه اگر به
و عیاش نفس پرست، بسی بوده اند که مملکت و سلطنت خود را خراب 
کرده اند و یا بدین گونه به قتل رسیده اند و اکنون که عموم شما از روی 
رغبت و میل خاطر مرا به امارت برداشته به پادشاهی خود پذیرا شدید، به 

من از خداوند می خواهم و پیس نهاد دارم که راه راست شکریه این امر 
پیموده، اوقات خود را صرف حراست مملکت و ملت و غوررسی عجزه و 
بازپرسی ظلمه و حراست عرض و ناموس و جان رعیت افغانستان نمایم. 

»" 1  

داکتر کاظم براین روایات تبصره کرده میگوید: اینجاست که یک احتمال  
میکند که قتل امیر بدست کسی صورت گرفته باشد که  قوی در ذهن خطور

قبالً در اینکار توظیم گردیده و در حمایت و همکاری اشخاصی از 
محافظان امیر بداخل خیمه با خاطر آسوده رهنمائی شده وبعد از انجام کار 
توسط افسر باالرتبه از چنگ عسکر رها شده و به سهولت فرار کرده است. 

مانطوریکه در مثال تاریخی مسموم ساختن وزیر این شیوۀ ترور، ه
محمداکبر خان غازی این حادثه رخ داد، برمیگردد به نقش یک ایجنت 
گماشته ازطرم یک قدرت خارجیکه میتواند کلید اصلی حل معما را بدست 

  2 «دهد.

اینکه سردار نصرهللا خان هیچگونه تحقیقی در باره قتل برادرش امیربعمل 
آن درمحضر عساکر ورجال ملکی ونظامی اعمال برادرش  نیاورد، وفردای

را نکوهش کرد،به نظرمیرسد که می دانسته قتل ازسوی هواداران او 
 صورت گرفته است وافشای او به نفع استقرارخودش بجای برادرش نیست.

عکس العمل عین الدوله امان هللا خان در برابر این توجهی کاکایش 
درنظرگرفتن  عواقب این حادثه خود را به سردارنصرهللا خان که بدون 

 عنوان امیر وجانشین برادرش اعالم کرده بود، خیلی شدید بود.
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 مقاله هفتم
 

 امیرنصرهللا خان شهزاده امان هللا خان برضدقیام 

 (سراج التواریخو بروایت پوپلزائی)

 
تیلیم ،«سلطنت امان هللا شاه و استقالل مجدد افغانستان»کتاب 

یکی از آثار گرانبهای  مثل سراج التواریخ  ن وکیلی پوپلزائی ،عزیزالدی

تاریخی است که مطالب وموضوعات آن درزمان سلطنت شاه امان هللا  

توسط پدر مولم ثبت ویاد داشت شده است. این کتاب مهمترین  اثرتاریخی 

میباشد که با معلومات واطالعات تازه وناگفته های بسیاری همراه است که 

نوشتن آن ناگفته ها در عهد سلطنت نادرشاه وظاهرشاه ودهه  امکان

در  ۲۰۱۷این کتاب درسال  دیموکراسی برای مؤرخان ما غیرممکن بود. 

 قندهار از سوی اکادمی عالمه رشاد در دوجلد به چاپ رسیده است.

 کتاب با این رباعی آغاز میشود:
 

 آزادگی به قبضۀ شمشیر بسته  اند         

 یشه تکیه خود را بدوکنندمردان هم 

 مــردی بزرگ بایـد وعزمی بزرگـتـر                                

 تا حـل مشکالت  به  نیروی او کنند 

 

شهزاده امان هللا دومین فرزند امیر حبیب هللا خان عین الدوله 

 مکتب حربیه را زیرنظر محمودپغمان متولد شد و در طاق ظفر۱۲۷۱در

 نیرومندی به بار آمد. عسکر تمام کرد وخورشیدی   ۱۲۸۹ر د سامی

خواهی و عدالت پسندی در او نمایان بود،  تجددچون روح بزرگ منشی و

به مطالعه تاریخ وادبیات حماسی شدید ازهمان آغاز شباب با کنجکاوی 

و براثر مطالعات وسیع خود در ادبیات فارسی، سخنورتوانا رفت عالقه گ

  آمد.وادیب  ماهر  بار 
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بیتی زینت بخش صفحه « حاکمیت قانون درافغانستان»درآغاز کتاب 

 اول کتاب شده که از ذهن امان هللا خان نویسنده کتاب مذبور تراوش کرده 

 پرستى اوست: وطن  اوج احساسات وبیانگر وبیانگراوج احساسات

 

 "شـدم یکبارگى با جان و سر از دل گرفتارش

 زارش"دهم خون عزیز خویش تا سازم چو گل

                    

امان هللا خان نه تنها  یک 
سرباز دلیر وطن ویک 
 عنصرآزادیخواه وضد استعمار
انگلیس بود، بلکه شخصیت 
آگاه ودراک و تیزهوش نیز 
بود. به مطالعه تاریخ وادبیات 
حماسی شوق وعالقه فراوان 
داشت و براثر مطالعات وسیع 
خود در ادبیات فارسی، شاعر 

توانا وادیب  ماهر  وسخنور
 بار آمد. 

مرحوم پوپلزائی، در 

 مورد نوجوانی شهزاده می

امان هللا شاه، درسال » نویسد:

سالگی[ ۱۳شمسی] ۱۲۸۳

 خطاب عین الدوله یافت و 
 ۱۹۱۹فبروری  ۲۸امان هللا خان در لباس سربازی در روز                       

 

داخل گردید وعسکری شمسی در مکتب فنون حربی کابل  ۱۲۸۹درسال 

نیرومند بار آمد و واقعیت بزرگیی او از صفات مردم دوستی و وطن 

دوستی وآزادی خواهی کامل]او[ ثابت گردید. چون روح بزرگ منشی 

وترقی پسندی وهم احساس عدالت اجتماعی از دورش شباب وجوانی داشت، 

ومتوجه  مطابق فهم سیاسی خویش، از بدو جوانی جوینده داستانهای دلیران
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اوضاع جهان ]و[ فرهنگ وهنر جدید گردید، و روی همین منظور که بتواند 

برای افغانستان مصدر خدمتی گردد، درجلب قلوب اهل فضل وعرفان 

وجوانان فداکار ومنور نهایت سعی وکوشش می نمود. واین کاشم اسرار 

وصل افغانستان که از راه مطالعه وجستجو به اکثر حقایق مت ادوار گذشته،

گشته بود، میخواست هرحقیقت را از راه علم ومعارم دریافت کرده و از 

 1«همین طریق به آگاهی تمام طبقات ملت ]خود[برساند. 

( با سراج الخواتینامان هللا از نوجوانی از سوی مادرش علیاحضرت )

 در زمان آموزش های سیاسی و دیپلماتیک برای سلطنت آماده میشد. شیوه

هزاده امان هللا با روحیه ضدانگلیسی از جانب مادرش های نخستین ش

علیاحضرت تحریک میشد. احساسات ضد انگلیسی ریشه های ژرفی در 

دودمان شاهی بارکزی داشت که پیش از این دوجنگ را دربرابر انگلیسها 

این احساسهای ضدانگلیسی در وجود امان هللا در زمان جنگ  باخته بودند.

  ۱۹۱۵آمدن هییت نیدرمایر فون هیتینگ در سال  یکم جهانی و بویژه با

نیرومندتر شدند. ازسویی شخص محمود طرزی که هم خسر امان هللا و هم 

ایدیولوژی محمود  عنایت هللا بود، تیثیر بسزایی باالی هردو شهزاده داشت.

طرزی بر شالوده  قوی ضد استعماری و بویژه ضد انگلیسی استوار 
، بخش شاه امان هللا، آغاز سده بیستم، مدرنیزاسیون، اصالحات و ناسیونالیزم کترخلیل وداد،دا«)بود.

 (http://www.ariaye.com/ketab/wadad3.htmlسایت آریائی ، دوم،
تمام مورخان وصاحب نظران عصرامانی، دراین امر متفق القول اند  

که: امان هللا خان ، عاشق استقالل و اعتالی کشورو شخص روشنفکر، 

نظر و انسان مردم دوست بود. رفتارو پیش آمد او با مردم و صاحب 

روشنفکران و تحول طلبان حتی قبل از رسیدن به پادشاهی، زبانزد مردم و 

او را محبوب القلوب همه ساخته بود. بدون شک ،توجه خاص علیا حضرت 

مادر امان هللا خان در رشد شخصیت وی وداشتن افکار آزادی طلبانه  

وده است. عالوه براین، عالقمندی ذاتی شهزاده به مطالعه بسیارموثر ب

ادبیات حماسی ومسایل سیاسی کشور وهم نشینی های او  با خسرش 

محمودطرزی، که پدر ژورنالیزم وسیاست افغانستان شمرده میشد، ودیدار با 

دیگر رجال نظامی وملکی با تجربه وخارج دیده و دیپلوماتان خارجی، 
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اده موثر بوده است. برخورد متواضعانه اش با مردم و درتکامل کرکتر شهز

مراجعین ونیز اهل دربار وهمکاران در جلب وجذب و رجوع افراد به او 

کمک کرد تا نسبت به سایر منسوبین سلطنت  از محبوبیت وطرفداران 

 بیشتری دردربار وبیرون از دربار برخوردار گردد. 

یک  ،دراک وتیز هوش بود جوانونه که یک گهمانشهزاده امان هللا 

عنصرآزادیخواه وضد استعمار نیزبود، و تمام ویژه گیها ومختصات یک 

شخصیت تاریخ ساز را داشت. او در لحظات بسیار حساس ،درمیان غم و 

سوگ قتل پدرش امیرحبیب هللا خان بر اعالم امارت عمش نصرهللا خان، 

میکند که تا انتقام شجاعانه تصمیم می گیرد وامارت عمویش را رد واعالم 

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

 شمشیر در نیام نخواهد گذاشت.  

 

 چگونگی قیام امان هللا خان 

 ( ۱۹۱۹فبروری ۲۱/ش ۱۲۹۷حوت ۲)جمعه، 

 

ش( ۱۲۹۷گزارش قیام شهزاده امان هللا خان در روز )دوم حوت 

ن، که روزپنجشنبه )اول حوت( درجالل اباد برضد عمویش امیرنصرهللا خا

به امارت نشسته بود، تا برگزاری مراسم تاج پوشی شهزاده  درجمعه 

(، جالبترین فصل تاریخ دورۀ ۱۹۱۹فبروری ۲۸ش/ ۱۲۹۷حوت ۹بعدی) 

 امانی را میسازد.

مرحوم پوپلزائی، درمورد قیام امان هللا خان وافرادی که از وی 

ایستادند، تا آن هایی که دچار ترس وحیرت  حمایت کردند و در کنارش

وتذبدب شدند واز سرناچاری به شهزاده جوان سر می جنباندند، به خاطری 

که  پدر پوپلزائی ، نظام الدین خان رئیس دفتر عین الدوله درکابل بود و  در 

متن وبطن اقدامات شجاعانه وجانبازانه عین الدوله قرار داشت، مثل گزارش 

ب در سراج التواریخ ازجریان قتل امیر حبیب هللا خان وسپس فی  محمدکات

امارت درد سرآورهفت روزه امیر نصرهللا خان در جالل اباد، بسیار مهم 

ومکمل سراج التواریخ است.زیرا اقداماتی راکه پدرمولم درکابل شاهد آن 
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بوده وضبط کرده است، نسبت به اطالعات مولفین دیگر که درکنار امان هللا 

 تراست.  ن نبوده اند، دقیقخا

بعد وصول فرمان دستخطی امیرنصرهللا خان از »پوپلزائی مینویسد:

سردار امان هللا خان عین الدوله وکیل « ساعت ده صبح»جالل آباد بکابل 

مقام سلطنت، پس از نیم ساعت ابراز رن  و غصۀ نهایت فراوان و 

حدود رفقای دربار اضطراب بی پایان در قصر عین العمارت کابل، هییت م

خود را مخاطب ساخته گفت: خداوند بخشایندش عمر و روزی که دولت و جاه 

بندگان غافل خود  بما ،و جالل همه دنیا بید قدرت سلطنت بی زوال اوست

خواهد فرمود که آنقدر سراسیمۀ عیش و غم دنیا هستید که حتی در اکثر 

افل می مانید. امروز ساعات و اوقات از عبادات حضرت خالق کائنات هم غ

جمعه و وقت اداء نماز نزدیک رسیده است بروید زود وضو کرده آمادش 

حرکت بطرم مسجد جامع ارگ باشید. و اینک من هم بعد وضو و تبدیل 

لباس حاضر شده یکجا میرویم. و توأم بهمین کلمات اشک از رخسارش 

 وصیه فرمود.جاری و رفقای خود را به حفظ راز تا بعد اداء نماز جمعه ت

بعد نیم ساعت باطهارت و به لباس عادی عسکری از حرمسرای عین 
هر دو لفافه  ]درحالی که[خارج شد و ]واقع درمحل سفارت ترکیه[العمارات

گفت: امر بدهید که  ،]فرمانهای امیر نصرهللا خان[ را در دست داشت
ی نفری نظامی و عملۀ ملک]از[دروازه های قصر و حرمسرا مسدود شده 

بدقت مواظبت نمایند. بقرار هدایت عین الدوله محمدابراهیم خان سرپروانه و 
این « منشی دارالتحریر دورش وکالت عین الدوله»نظام الدین خان ناظم 

مقررات انضباطی را که در تیسیس بنیان سلطنت با استقالل امانیه تاثیر 
اردل تاکید  غنداولین دارد فوراً بعمل آورده به عملۀ قصر و افراد رسالۀ 

 نمودند.
چون رجال سرشناس ملکی و نظامی دارالسلطنه نماز ظهر و عصر را 
بهمراه عین الدوله در مسجد جامع ارگ اداء می نمودند، عین الدوله در اول 

ً ت کید فرمود تا باوشان خبر یحرکت در استحضار آن دسته رجال اشارتا
پیاده از سمت  یمحدود پا رسانده شود که زودتر برسند. و خود با چند نفر

دروازش چاونی بطرم صفۀ هشت رخ و دروازش غربی ارگ روان و داخل 
اردل مطابق معمول  گردید. در طول راه فقط چند نفر سرباز افراد غند

 بفاصلۀ چند قدم بعد روان و در ارگ رسیدند .
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عین الدوله حین ورود در ارگ باستحکام و انضباط دروازه ها و 
عسکری داخل و خارج ارگ و حوالی شهر هدایت فرمود. در  قرارگاه های

وقت اداء نماز جمعه در مسجد جامع ارگ رجال سرشناس نظامی و ملکی 
حاضر بودند.عین الدوله بعد اداء نماز جمعه از کشته شدن پدر خود و اعالن 
امارت نصرهللا خان سخن راند. و بعد خروج از مسجد در داخل قصر 

 ق فرمان دستخطی امیر نصرهللا خان را قرائت نمود.گلخانه متن دو ور
برنمی تاباند، ولی را ]پوپلزائی متن فرمانهای امیر نصرهللا خان 

امیر نصرهللا خان در  »غبارو فی  محمدکاتب آنرا ضبط کرده مینویسد:

فرمان رسمی از کشته شدن امیر حبیب هللا خان وانتخاب خودش به 

ن یک هیئت مشاور را برای عین الدوله پادشاهی و درنامه خصوصی تعیی

وفرستادن بیعت مردم در جالل آباد تذکر داده شده بود.هیئت مشاور عبارت 

بودند از: سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله،محمدنعیم خان نایب ساالر 

بدخشانی،مرزامحمودخان امین نظام، محمدسرورخان والی سابق هرات 

عبدالوهاب خان امین مکاتیب، صالح مشهور به بابای کرام، سردار 

محمدخان نائب ساالر ،سردار محمدعلی خان سرکردۀ تعمیرات وغیره. 

شهزاده عین الدوله فوری مجلسی مرکب از افسران ورجال بزرگ دربار 

منعقد کرد و فرمان شاه جدید امیر نصرهللا خان قرائت گردید. دراین فرمان 

اسی کشته وسردار نصرهللا خان نایب گفته شده بود که امیر بدست مرد ناشن

السلطنه به پادشاهی برداشته شده است، بایستی عین الدوله بیعت نامه 

کابل را گرفته به جالل آباد بفرستد. اکثریت اعضای مجلس گفتند که آنچه 

در فرمان شاه جدید گفته شده عملی گردد واز خون ریزی اجتناب شود، 

 [-سیستانی -« 1 موش بودند.محمودطرزی وبعضی افسران دیگر خا

حاضرین از شنیدن متن عبارات دوفرمان و »پوپلزائی ادامه میدهد:

کلمات عین الدوله سخت غمناک و مشوش گشته بعضی را هجوم حیرت 

سرافگنده ساخته و برخی مانند آئینه بچشم باز بخواب تحیر رفته از فرط 

اشک ریز حسرت  افسوس و بیقراری غم والم به تبعیت عین الدوله همگی

شدند. بعد از گریه و افسوس زیاد، سردار امان هللا خان عین الدوله در طی 

چه رای همین دقائق از عموم حاضرین مشورت جستن آغاز کرد و گفت: 
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میدهید؟ و چه میخواهید بکند؟ و گفت: چون مشورت اولین اساس کار 

شورت آغاز دولت و ملت است برطبق حکم شریعت اسالم، کار خود را به م

 می کنم.

صالح محمد خان قوماندان بزرگ عساکر دارالسلطنه گفت: اجازه 
بفرمایید که نخست دسته های فوج نظام کابل را در میدان پیش روی قصر 
سالمخانه حاضر  آورده آمادش امر خدمت امنیت بنمایم، بعد منحیث قوماندان 

وقانون عسکری  عموم عساکر دارالسلطنه در این مشورت بزرگ آغاز کنم.
بما چنین اجازه میدهد که سر رشتۀ امور انضباطی در حفظ قواء نظامی 
باشد. و بعد بر طبق رأی و مشورت اوامر و هدایات بجا خواهد شد. اهل 

 دربار باین رمز عسکری و سیاسی او پی برده تایید نمودند.
 صالح محمد خان نائب ساالر و عبدالوکیل خان نورستانی برگد نظامی 

از ارگ خارج شده دسته های فوج را با عجلۀ تمام از نزدیک تپۀ مرنجان و 
باالحصار و کوتوالی و شیرپور، در حصۀ مدخل دروازه حربی ارگ و 
میدانی قصر سالمخانۀ عام حاضر آورده و به صم آرائی آغاز نمودند. 
چون روز جمعه بود این احضارات و ترتیبات قدری دیرتر وقت را در 

سربازان و صاحب منصبان تقریباً باندازش محدود بانتظار تشریم  برگرفت.
آوری عین الدوله حاضر اداء احترام گردید. موزیک عسکری برای اداء 

( بعد از ظهر ۳سالم پیش آورده شد. و اما قطعات فوج کابل تا این ساعت )
یک مراسم ]این تجمع را[ش اطالعی نداشتند و  ۱۲۹۷( حوت ۲جمعه )

 .ور می نمودندمعاینه تص
در مدت دوساعت از طرم بزرگ ساالن حاضر مجلس این مطالب   

مورد بحث و بیان بود که در میان مسلمانان خونریزی یا اختالم یا قتل 
نباید ایجاد گردد. و بعضی از این افراد طرفدار امیر نصرهللا خان و هم از 

گاه وقتی جانب او خوم داشتند که در صورت عدم اطاعت بفرمان او هر 
 بطرم کابل لشکر کشی نماید مسئول خواهیم بود.

عین الدوله فرمود: این نکته را من فراموش و یا از خاطر خود محو 
کرده نمی توانم که قاتل جانی خائن از همین کسانی است که در خیمه گاه 
شاهی اقامت داشتند.قاتل پدرم را من قرینتاً می شناسم. کسی که هیچ وقت به 

هی نمی رفت و در یک جای غیر مناسب وقت خود را نمی گذرانید شکار ما
و این بار رفته بود. کسی که بدون استحقاق و بدون ادنی تشبث در پیدا 
کردن قاتل، تخت سلطنت را برای خود تعیین نماید، بصورت قطع دخیل و 

 محرک این واقعۀ بزرگ میدانم.
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ن ناحق ریختۀ من دست همه مردمی را که در کله گوش بودند بخو 
پدرم که پدر شما ملت بود آلوده می بینم. در چنین حالت جان گداز از خون 
گلگون پدرم گذشته مانند عنایت هللا و حیات هللا بیعت می کنم؟ آیا بی 
قصاص ماندن یک پادشاه مسلمان را کدام مسلمانی تائید میکند؟ من واقعه 

یا دست اندازی داخلی.  ،شهادت پدرم را یا تحریک سرانگشت خارج میدانم
اگر کسی کمک کند  یا نکند خود تنها برای گرفتن قصاص پدر حاضرم. 
اگر چه تمام دنیا بر خالم من باشند. ولی من یقین کامل دارم که ملت افغان 
غم شریک من است. واین قسمت عبارت فرمان امیر نصرهللا خان را 

که مزاج خود را :"هوش کنید بخاطر آورده و بانهایت غضب ناکی گفت
 1 . خراب نکنید بسیار بدرستی و بدون تشویش اجرای احکام نمائید

 
چون اهل دربار از صداقت و فدویت  »...پوپلزائی در ادامه مینویسد:

خود حرم های زیاد می گفتند و هم از روی عواقب اندیشی بعضی دالئل 
 بیان می کردند. 

نمی شوم. هرکس  عین الدوله گفت: "برادران ! بمحض حرف قانع
بطرف وپهلوی من استاده شود] ،ومال خود می گذرد از پدر و فرزند و سر

پانزده نفر فدائیان او که اغلب از خاندان پدر و  .دست راست اشاره فرمود[
مادر علیا حضرت بودند، وثیقۀ موکد به سوگند نوشته تقدیم کرده گفتند: 

انتقام خون پدر شما که پدر مطابق بآنچه نوشته و دستخط کرده ایم در راه 
ما است و حصول استقالل تامۀ افغانستان، عمل می کنیم و بسیار نفر دیگر 

 2 .هم از ین وثیقه تائید نمودند
پوپلزائی برای نشان دادن موقم دلیرانه وابستگان پدری ومادری علیا 

 از مخالفت" مراسم جلوس خصوصی امان هللا شاه" حضرت ، زیر عنوان:
ر عبدالقدوس خان  وپاسخ های سپهساالر صالح محمدخان شرحی های سردا

 نوشته مینویسد :
( حوت بعضی از بزرگساالن بدل 2دراین مجلس اولین ظهر جمعه )...»

متفکر و اندک متردد بودند، واما نه از روی مخالفت ، بلکه مح  از جهت 
بقت اینکه نفاق وشورش رخ ندهد نظرات معقول ارائه می نمودند. واما س

 ]حمایت سپهساالرصالح محمدخان ازامان هللا خان[امانیهت هواخواهان دول
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ترددات واندیشه ها رابرطرم نمود. زیرا که ساعتی قبل سردار عبدالقدوس 
خان اعتماد الدوله نطق موثری نموده گفته بود:  برادران! سلطنت بخشی از 

لی جلی علی قدرت وصالحیت کس نیست ، این وابسته بامر و رضاء او تعا
شانه العزیز است که بهر کس بخواهد اعطاء کند. و باز در عالم دنیا وابسته  

ی واتفاق قاطبۀ طبقات جامعۀ افغانیه است. لهذا عجله و شتاب را در أبر
بهتر است فردا مجلس  .خصوص این مسئله نهایت بزرگ ضرور نباید دید

کروهی کابل دائر  کبیر بشمول علماء، سادات و خوانین و رؤسی شهر وشش
گردد. هرگاه امارت نصرهللا خان راقبول کردند. بیعت کابل را برای اوشان 

ی عمومی بدین قرار گرفت که عین الدوله صاحب أمیفرستیم . و اگر ر
فیصلۀ این امر را  پادشاه باشند، بیعت اورا از جالل آباد مطالبه می داریم ویا

در این صورت که یک امیر  موعود بوصول هر دو جمعیت می گذاریم. و
از جالل آباد و دیگر امیر از کابل بیرق امارت سلطنت بلند کند وقتی فردا 
هر دو فوج از دو جانب مقابل همدیگر برسد و در یک مقابله هزار جوان 

 تاراج شود ، جواب آنرا که خواهد گفت ؟  کشته ومال دولت تباه و
 خان عین تعهدات عین صالح محمد خان گفت: آیا امید هست که نصرهللا
 الدوله رابرای خدمات افغانستان بنماید و یا بتواند؟ 
مشورت  وفق رأی و بر عبدالقدوس خان گفت: این مطالب بعدی است و

صالح محمد خان گفت: من دست بیعت بدولت عموم از قوه بفعل خواهد آمد.
دولت امانیه  وبیعت خود رافسخ نمی نمایم. فدائیان باستقالل امانیه داده ام 

گفتند: ما ترقیات آیندش افغانستان رامی خواهیم و نه اعزاز وامتیاز شخصی 
به اندیشه ها ترددات  را و نه بیشتر حوصله و طاقت داریم که اوقات خود را

چنان بیعت  بگذارنیم . وچون عساکر کابل بدولت امانیه بیعت نمودند ما هم
معتبر و رسمی وهم وکیل مقام  می نماییم زیرا که عین الدوله پسر ملکۀ

سلطنت درمرکز کابل وهم از نظر رشادت سیاسی در نزد عموم اقوام 
کفایت  رافغانستان اعتبار وامتیاز بیشتر دارد. و نصرهللا خان را در خو

بیعت بدولت امانیه  اامارت سلطنت نمی بینیم . غلغلۀ عمومی بلند شد و همان
از رجال ملکی ونظامی پایتخت پروگرام تائید گردید. واین وقت جمع غفیری 

دقت قرار داده متوجه تشریفات عسکری  مورد غور و کار ساعات بعدی را
 گردیدند.
صالح محمد خان، از حضور امان هللا شاه اجازه خواست که مطابق  

ش ۱۲۹۷( حوت ۲( بعداز ظهر جمعه )۳ترتیبات عسکری به ساعت )
رسم سالم شریم فرما گردیده درمیدانی پیش روی قصر سالمخانه عام ت
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قبول نمایند، این مراسم بعمل آمد. بقرار قوماندش صالح محمد خان  عساکر را
موزیک رسم سالم شاهی ]مارش امیری[ رابجا آورد. واین وقت است که 
عساکر کابل واقعۀ قتل امیر حبیب هللا خان وجلوس بااستقالل امان هللا شاه 

نوای موزیک عسکری همنوا و توپ  با باخبر میشوند. آواز غریو عمومی
 ....های بصدا درمیآید و این روز جلوس خصوصی امان هللا شاه  است 

بعداز بیانات صالح محمد خان که درهمین وقت هم حیثیت سپه ساالر 
داشت، همگی افسران نظامی یکه یکه بشرم دست بوسی وتبریک  اول را

دهندش استقالل تامه افغانستان  سلطنت پادشاه گیرنده انتقام خون پدر وبشارت
که دراین دقائق درصحن میدان نظامی قیام داشت، حاضر شده به تمام معانی 
ً ادا بیعت کردند. و بعد طی این  ابراز احترام واظهار فدویت نموده مستقیما
مراسم پرشکوه عسکری بقرار قوماندش نائب ساالر موصوم توپ ها نیز 

وافغانستان ...مانیه چند ضرب متواتر نمودند.برای اعالن سلطنت بااستقالل ا
ش صفحۀ زرینی ۱۲۹۷( حوت ۲از همان ساعت ظهر وعصر جمعه )

رامجدداً در تاریخ پرشکوه معاصر برای هرگونه ترقی واصالحات 
درمعنی از  «1استقالل وتجدد »اجتماعی و روابط بین المللی باز کرد وحزب

 2« همین ساعت تاسیس گردید.
امان  »طلب را در عبارت کوتاه تری چنین بیان میکند:غبار، همین م

هللا خان ایستاده شد وگفت: شهادت امیر به تحریک کسی است که خود طالب 
سلطنت است]منظور سردار نصرهللا خان بود[،لهذا من بدستان خون آلود 
بیعت نمیکنم وبه تنهائی برای گرفتن انتقام حاضرم. کسی که با رأی من 

ت راست من بایستد و نخستین کسی که  پیش شد صالح موافق است بدس
محمدخان نایب ساالر قوماندان لوای اول سپاه کابل بود. او دست امان هللا 
خان را به بیعت گرفت و وفاداری خود را اظهار داشت و در دست راست 
او بایستاد.درباریان موقع شناس نیز از او تبیعت کردند.جنرال عبدالوکیل 

فت وسپاه کابل را بسرعت احضار ودر برابر سالم خانه خان بیرون ر
بحالت تیارسی در آورد. امان هللا خان سواره رفت وسالم عسکر را پذیرفت 
ودرنطقی که نمودگفت:سپاه حافظ کشور واستقالل مملکت است  پس باید 
رفاه و آسایش او مد نظردولت باشد. درحالی که سابق چنین نبود واما در 

                                                           

بقول مولف : رفقای شاه امان هللا بنام فدائیان استقالل خطابی برخود قائل بوده توقع اعالن - 1

ن در لویه جرگه یاد گردید واما ش از این عنوا 1307رسمی را داشتند تا آنکه درماه سنبله سال 

 ( 80معناً وعمالً درروز جلوس خصوصی پی رزی شده بود.) پاورقی ص
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واهد بود. عساکر سالم شاهی نواخت وتوپخانه به صدا در آینده چنین خ
 1«  آمد...

فبروری مردم کابل  وقشون پایتخت درمیدان  ۲۴» روزمی افزاید غبار

امیرامان هللا خان سواره وتنها در بین  مرادخانی اجتماع بزرگی نمودند. 

 درهمین جا جمعیت داخل شد ودرحالی که شمشیربرهنه در کمر آویخته بود، 

بود که او نطق مشهور وتاریخی خود را نمود. او استقالل خارجی افغانستان 

در داخل کشور اعالن کرد . و از مساوات وبرابری،  وآزادی فردی را 

حرم زد. غریو شادی  آزادی ملت وتیمین عدالت و صداقت دولت جدید 

         2  «وتهنیت از جمعیت برخاست. 

ن باعث گردید تا عمویش نصرهللا خان اقدامات جسورانه امان هللا خا

از امارت استعفا بدهد  و سلطنت رابه او واگذارد. امان هللا خان در روز 

م(، در حالى که لباس سربازی به ۱۹۱۹فبروری ۲۸ش/۱۲۹۷)نهم حوت 

 عساکر و شهریان کابل گفت:   داشت ، خطاب به  تن 

ون نمى کنم بیر ملت عزیز من ! من این لباس سرباز  را از تن »  

من این شمشیر « »   لباس استقالل را برا  مادر وطن تهیه نسازم !  تا که 

را به جا  خود ننشانم  غاصبان حقوق ملتم  را در غالف نمى کنم تا که 

،این مژده مردم را شادمان کرد وبا فریاد تهنیت وزنده باد شاه جوان 3«!

 بدرقه شد.
 

 پیشگیرانه امان هللا خان  تدابیر
مان هللا خان برای غلبه برعمویش امیر نصرهللا خان چندکار عاجل وفوری ا

 را درهمان روز اول ودوم قیامش انجام داد که نتای  مفیدی در برداشت.
تدویر عاجل جرگه رجال عمده ملکی ونظامی موجود درارگ کابل -1        

حبیب و قرائت نامه های سردار نصرهللا خان عمویش از چگونگی قتل امیر 
 هللا خان  وجانشینی خودش به امارت افغانستان.

اعالم موضع خودش و مشخص کردن صف دوستان ازصف  – 2
 مخالفان ودشمنان خود در همان مجلس مشورت.

                                                           

 753 -752، ص 1غبار، افغانستان در مسیرتاریخ، ج - 1

 753 -752، ص 1غبار، افغانستان در مسیرتاریخ، ج - 2

 هللا خان ، اعالمیه اشتهار امیرامان  669خش سوم،ص ، ب4فیض محمدکاتب،سراج التواریخ،جلد  - 3
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نوشتن جواب نامه های امیر نصرهللا خان وسپردن نامه به شجاع -3
 اد.الدوله خان واعزام دوباره اش با مالغالم پنچات باشی به جال ل آب

نوشتن متن اعالمیه سلطنت خود برای اطالع عموم مردم وسپردن -4
آن به نظام الدین خان آمردفتر خود به مطبعه غرض چاپ وتکثیرآن در 

 قشله های نظامی وارسال آن به شهریان جالل اباد.
 ن محمودخان ]یاور[برای وارسی امور جالل آباد.یتعی -5
ی برگد عبدالوکیل خان موظف ساختن قطعات نظامی]بقوماندان -6

کابل و تعیین ناظم  -نورستانی[ واعزام شان برای کنترول راه جالل اباد
جالل  -دفتر خود نظام الدین خان به حیث آمر عمومی محافظین راه کابل 

 آباد تا جگدلک.
آزاد ساختن پسران محمدسرورخان پروانی از زندان شیرپور  -7

و کوهستان برای جلوگیری از نفوذ وتسلیح وتجهیز واعزام شان به پروان 
 وتخریبات مستوفی الممالک درکوهستان و دستگیری واعزام وی به کابل.

 

 با قلم خودش  اعالمیه سلطنت امیر امان هللا خانمتن 

 «اشتهار واجب االظهار»

 
 دراین رابطه می نویسد:پوپلزائی 

، بازگشت از میدان پیش روی قصر سالمخانه عام قهرمان جوان بعد»

از این  برای اینکه عموم طبقات ملت افغانستان و هم جهانیان وهمسایگان را

مرام واقدام بزرگ و مقدس خود مطلع بگرداند مضمون اولین اشتهار 

افغانستان رابقلم خود تسوید و بعد مالحظه و تصویب اعضاء دولت 

در ارگ کابل حاضر بودند  ]آنروز[وحکومت یعنی رجال فداکاری که امروز

قت شام مذکور بدست نظام الدین خان ناظم ]پسر سردار فقیر محمد خان بو

شاغاسی مامای سکۀ علیا حضرت[ سپرد تابزودترین فرصت درمطبعه 

حروفی ماشینخانۀ کابل به تعداد دوهزار و پنجصد قطعه توسط کارگران 

 «وکارمندان بطبع رسانیده بجهت نشر و پخش فوری به ارگ برساند.
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نبه آمادش نشر گردید ومتن آن باستناد یک ورقی که نویسنده اشتهار روز یکش

   1  ومؤلم این کتاب در دست دارم ، ازینقرار است.

]اما متن اشتهار دراینجا درج کتاب نشده وبجای آن مطلب دیگری در 
روپیه ثبت شده است.اینک  ۲۰بارش معاینه عساکر وافزایش معاش شان تا 

 تواریخ[:متن اشتهار برطبق ضبط سراج ال
 

 بقلم خودش متن اعالمیه سلطنت  امان هللا خان

 «اشتهار واجب االظهار»

   )بنابرسراج التواریخ(
 

ای ملت معظمۀ افغانستان، نام سرزمین اسالمیه و ای رعایای  » 
پدر شما اعلیحضرت سراج الملة  صادقه و فرزندان حقیقیه پدر من و 

طپانچۀ غدار و خیانت ارباب والدین خاقان مغفرت قرین که شهید گلولۀ 
  جنایت گردیده است! 

برهمه شمایان اعالن و اعالم  میشود که آن تاجدار بزرگوار که یک 
غیور همین مملکت پاک و مقدس  پادشاه مسلمان و از قوم و ملت 

افغانستان بود یعنی پادشاه شما و از قوم و جنس شما بود، در لیله 
در اثنای که موقع کله گوش نام  1337نه ماه جمادی االول س 18  پنجشنبه 

سه بجه شب در بستر خواب گاه  موضع لمقان تشریف داشتند، درساعت 
حضرت شاهانه شان بضرب گلولۀ طپانچه شهید کرده شدند. )اناهلل و انا 

  الیه راجعون( 
این ماتم و مصیبت را برای خودم خاص نمیدانم بلکه خودم را با شما 

زیرا آن شهریار خوبی کردار پدر همۀ ما و  ی شمارم شریک درغم و ماتم م
فرزند صالح  از سرخون پدر »شما بود بنابرین چنانچه شاعری گفته است: 

، برما و شما فرض و واجب است که همۀ مایان باالتفاق برادروار «نگذرد
شهید مظلوم دست خائنان دین و دولت اسالم گردیده حاضر  انتقام پدرم که 
  نگیریم، آسوده ننشینیم. شویم و تا انتقام آن خون را و کمر بسته 

خود من که در وقت حیات پدر بزرگوارم به مقام وکالت دارالسلطنۀ 
شان موکل و مؤظف بودم و حال به اصالت  کابل از طرف حضرت شاهانه 

ً باهلل در عهده خود  گرفتم و  آن بار سنگین امانت را متوکالً و معتصما
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یه بر دو مقصد بسیار مقدس و مهم بالعز و االقبال برتخت سینۀ افغان
  جلوس نمودم.

اول مقصد خدمت دین مبین حضرت سیدالمرسلین محمد مصطفی 
برترین و احسن ترین مقصد و مآرب همان  صلی هللا علیه و سلم است که 

االمین )ص(  است و آن بدین پوره میشود که شما امت ناجیۀ حضرت محمد 
ار افغانستان نشین محض بهمین مقصد مقدس نخستین و ملت غیور و دیند

همزبان گردید و دست وفاق و اتفاق را به یکدیگر داده در  با من همدل و 
حاضر و مهیا باشید. ولیکن  مقابل حمالت و مهاجمات دشمنان دین و ملت 

درین خصوص شرط اول همین است که ما فرزندان آن پادشاه رحیم القلب 
  قام خون ناحق بسیار آشکار و عیان او را باید بگیریم.بسیار مهربان انت 

ای ملت و قوم عزیز من! این خون ناحق و غدر مطلق از دوحال 
سرانگشت خارج بوقوع آمده خواهد بود، یا از  خالی نیست: یا به تحریک 

مدعی سلطنت  داخل است که هم ازطرف چنان شخصی بوده خواهد بود که 
شته، خود برجایش بنشیند و بهر صورت خود من بوده باشد تا او را بردا

صالح و صلبی شان هستم تا انتقام خون پدر خود را  که انشأهللا فرزند 
برادران دین و وطن  نگیرم، شمشیر در غالف نخواهم کرد و از همه شما 

  امید دارم که مرا دراین حق صریح من برادروار مددگاری رسانید.
ما رعایا پدرش کشته شود، در انصاف شود یک آدمی چون از ش

میمالید و واویال می کنید، اینک حال قضیه  پیش من آمده خود را بخاک ها 
دارالسلطنه  بعکس آن واقع شده یعنی من که در این وقت با بیعتی که اهالی 

و نواحی آن و مشایخ کرام و سادات عظام از صنف جلیل عسکری و ملکی 
مت کرده اند، باالستحقاق پادشاه شما و در غیرت و شها مردانه وار با تمام 

هستم، پدر کشته  حقیقت خدمتگار محافظۀ جان و مال و ناموس شما 
میباشم و از شما مددگاری و همدردی خون پدرم را میخواهم. مقصد اول 

  گفته شد. من همین بود که 
مقصد دوم : قبول نمودنم بار امانت را این است که در یک بار 

شده بودم البته تا به یک درجه به شما  ه وکالت سلطنت مأمور دوباری که ب
آرزوی من  برادران وطن و رعیت و ملت خود را شناختانده باشم که یگانه 

بحق رسانیدن مظلومان و داد ستادن بی نوایان است، نیت یگانه من همین 
قابلیت خدادادی که ذات اقدس خالق عظیم الشأن ما در  است که استعداد و 

دماغ و قلب من القا فرموده  صوص اجرای عدالت و رفع ظلم و بدعت در خ
 .است، آنرا از قوه بفعل بیاورم



 .... گسترهای  کار بزرگ با مایزع

 

105 

اول : برهمه شما رعایای صادقه و ملت نجیبۀ خود این را اعالن و   
سلطنت اسالمیۀ افغانیه را بنام استقالل و حاکمیت  بشارت میدهم که من تاج 

مختصر معنی استقالل و  ان بسر نهاده ام؛ آزادانه داخلی و خارجی افغانست
آزادی داخلی و خارجی دولت اینست که قبل ازین دولت ما را بعضی 

خارجی ما سلطنت بااستقالل آزاد داخل و خارج نمی دانستند بلکه  دشمنان 
حاالنکه مانند مردم افغانستان یک قوم  در بیرون ما را آزاد نمی شناختند،  

باربار  ادت خودها و از ادوار تاریخ بهر طرف دنیا جلیلی که آزادی را سع
شناختانده باشد، چطور میشود که نام حمایت و یا آقایی کدام دولت خارج 

  برخود قبول کند؟ حاشا! آگاه و دانا باشید.  غیردین و ملت خود را 
ای ملت وقوم نجیب من! دولت افغانستان هروقت آزاد ومستقل بوده 

حکمرانی آنرا قبول کرده و بشما  مین نام مقدس و خواهد بود و من به
هستید  بشارت دادن را ضروری دانستم که شما قوم و ملت آزاد و  مستقل 

  که حق حمایت و نگرانی هیچ کدام دولت خارج برشما نیست.
دیگر اینکه حضرت پروردگار ما خالق یگان الشریک و النظیر که 

ید: وشاورهم فی االمر فاذا خود میفرما پادشاهان است در کالم برحق 
رسول  عزمت فتوکل علی هللا، اینک من چنانچه درهمه امور کالم خدا و 

  خدا را رهبر همه کارهای خود اتخاذ کرده ام.
ای ملت عزیز و ای قوم با تمیز! بردین استوار، در حفظ ناموس دین 

  برنگهبانی و دوستی خود هوشیار باشید. و دولت و ملتی خود بیدار، 
در انتقام خون پدر حقیقی من و پدر معنوی که به حقیقت پدرشما 

پرفشار دارید. باقی از درگاه حضرت  بود، بامن دست اتفاق و پای همت را 
خود و شما و جمله اهل اسالم و بنی نوع انسان خیر و به اقدس الیزال 

  1«توفیق میخواهم. 

 
 باد !اعالمیه سلطنت امان هللا خان درجالل آعاجل تاثیر

 

مولم سراج التواریخ میگوید: امان هللا خان اعالمیه سلطنت خود را 

نوشت و به قشله های عسکری و عنوانی حکام والیات فرستاد و لین تلیفون 

                                                           

بوه چنود  یداکترکواظم ننگواه ۀمقالو نیوزر::،670-676صصو، بخش سووم، 4خ،جلدیالتوار سراج کاتب،  - 1
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وقطعاتی نظامی  را بسوی جالل آباد  [1جالل آباد را  قطع نمود] -کابل 

مه مردم کابل سوق داد وسپس جواب نامه وفرمان امیر نصرهللا را با بیعتنا

با خودش، بدست مالغالم محمدپنجات باشی وشجاع الدوله به جالل آباد 

 فرستاد. 

با رسیدن مالغالم محمد وشجاع الدوله به جالل آباد فوراً امیر نصرهللا 

خان  آنها را به حضور پذیرفت وبعد از مطالعۀ اعالمیه پادشاهی امیرامان 

مال اوضاع کابل را ابتدا از زبان  هللا خان وبیعت نامه مردم کابل، جریان

خان از کابل  هللام محمد که حامل نامهٔ امیر امان ء غالمالغالم محمد شنید.

از با تعریم از صداقت مالغالم خان  هللابه جالل آباد بود و امیرنصر

  :چنین گفتاوجویای احوال کابل گردید، او 

ز من صالح شرفیاب حضورش گشتم و پیشتر ا گلخانه شاهی ]ارگ[در»
محمد خان نائب ساالر و محمود بیگ طرزی و محمود سامی حاضر آمده 
موجود بودند و آدم فرستاده اعتماد الدوله و بابا محمدسرور خان و قاضی 
القضاة و غیره اعیان بار و اهل کار را امر احضار فرموده، آدم ها فرستاده 

بزرگی به روی بود و من از جمال و ناصیهٔ حالش درک کردم که مصیبت 
داری می نمود خویش را ضبط  روز آمده خواهد بود، زیرا که هرچند خود

نتوانسته اشک از دیده اش بی اختیار جاری و خودش درعالم بیقراری بود تا 
که اعداد رجال لشکری و کشوری گرد آمده انجمن شدند. بعد اعلیحضرت 

مود که خانهٔ ما امیر ما صحیفه ای را برآورده و به روی میز نهاد و فر
خراب گردیده اعلیحضرت سراج الملة والدین پدر تاجورم را در کله گوش 

 2 ....«شهید کردند و این را گفته زار زار بگریست

                                                           

امیر حبیب هللا خان از سوی  پوپلزائی میگوید که دستور سانسوربرتلیفون ومخابرات در روز اول قتل - 1

امیر نصرهللا خان در »نائب السلطنه به محمدولی خان دروازی داده شد.عبارت پوپلزائی چنین است: 

شمسی متوجه سانسور  1297ساعت اول امارت وحکمرانی خود، یعنی از صبح پنجشنبه اول حوت سال 

ن ابن ابوالفیض خان هدایت داد که دستگاه جالل آباد گردید. به محمدولی خا -تیلفون وانسداد راه کابل 

تیلفون را توسط نفرهای خود تحت سانسور ومراقبت بگیرد که هیچکس از ملکی ونظامی بطرف کابل 

مخابره نتواند.و محمدامان خان ولد بای محمدخان را بهمراه دونفر سروس مقرر نمود که بندر جالل آباد 

بل برود، واین اندیشه برای آن بود که از عین الدوله در کابل را قائم کرده احدی را نگذارد که بطرف کا

خوف شدید داشت، و هم میدانست که علیاحضرت مادرش از جالل آباد توصیه و هدایتی بوی میفرستند. 

و از همین خوف اطراف اقامتگاه علیاحضرت والدۀ عین الدوله را در جالل آباد نیز توسط نفرهای 

 (83پوپلزائی، همان اثر، ص«)اد. مخصوص تحت مراقبت قرار د
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 به امیر نصرهللا خان:مالغالم،دالیل قیام شهزاده از زبان  
  

برخالم عمش را مال غالم سپس دالیل قیام عین الدوله امان هللا خان 

  :دبیان کرچنین از زبان امان هللا  خان امیرنصرهللا

امید و آرزو و اعتماد کلیه که از عم خود در دل داشتم و او را به مثابهٔ »

امید و مایوس  پدر خود می پنداشتم نظر به وجوه چندی بغایت از او نا

  :شده، قرین افسوس گشتم
 

مهٔ امارت او از شجاع الدوله خان فراش باشی فرستاده و حامل ناوجه اول ـ 

معلومات حاصل کردم که تا دفن خاک کردن پدرم، چهره و رخسار او را با 

آن مرحمت و مالطفت زیاد برادرانه که نسبت به عم مبذول داشت اعتنائ 

 نکرده، به چشم ندید؛ 

= درپس تجسس و تفحص و به دست آوردن قاتل نیفتاده، هرچند وجه دوم 

افت قاتل نمود و او نشنید و اقدام در برخی از خدمهٔ پدرم اصرار به دری

جستجو نکرد و این را نمیدانم که درین امر چه اهمال و اغفال ورزیده در 

 پی قاتل نیفتاد؟؛ 

= به لحاظ قبرستان نشدن باغ شاهی که شایسته دفن او بود، او را  وجه سوم

متواری نساخته، از راه تحقیر در میدام گلم به خاکش سپرد تا به عالم 

لوم و هویدا باشد که در حیات خود میل لهو و لعب زیاد داشت، بنابرآن مع

 در بازیچه گاه دفن گردیده است؛ 

= درپاره ای از بیانات خود الفاظ نا مناسب و نا شایست نسبت به وجه چهارم 

 ذات ملوکانه یاد کرد؛ 

= به مح  اظهار علی احمد خان ایشک آقاسی ملکی، نظر به  وجه پنجم

جوانب و عواقب کار نکرده پذیرفتار امارت و به عزم تسلیت و  اطرام و

خاطر جوئی برادر بزرگم معین السلطنه و ما پسران اعلیحضرت شهید 

 اندک مکث و انکار و ابای نکرد؛ 

ل آباد و = مرا از خود بیگانه و مخالم دانستهً فورا تیلفون جالوجه ششم  

ید و آرزو داشتم که در چنین واقعه کابل را قید فرمود و با آنکه من از او ام

طاقت فرسا به مجرد وصول از لمقان در جالل آباد، به ذریعهٔ تیلفون آگاهم 
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کرده، مرا شریک رأی و اقتضای خویش قرار می داد و من هرگز رضا 

نمی دادم که نعش پدرم را در جالل آباد و برعالوۀ آن در میدان گلم دفن 

می کردم که با خود در کابل بیاورد و یا می نمود، بلکه عر  و استدعا 

وهنوز روزی از از شهادت وپدرم وبی سروسامانی ما نگذشت که  بفرستد.

ما فرزندان امیرمرحوم  اقدام در اجراات امور مغرضه خودنسبت به ایذای

دامنگیرخیاالتم شده اند که  زیادی که برادر مهربان او بود نمود وملحوظات

 .خود به او بسیار بهتر میدانم عتمرگ را از اطاعت ومتاب

سپرشدن خود از کابل درجالل آباد مرا  واز آنجا که پدرم در روز ره        

درپایتخت خود وکیل قرار داده ،امراقامت درمرکز امارت نمود،خود را 

تحقیق وباز پرس  ]باید[مسئول می دانم که اگرپسر بیوه زنی مقتول گردد،من

 آنچه گفتم همهبنابر .[رسانم]بوبه قصاص  [کنمب]شرع اقدس امرآن را قرار

عزم جزم دارم که تجسس وتفحص قاتل پدرخود را بنمایم وخواهش امارت 

با  خون پدرم می باشد،پس هرکه دراین مقصد ندارم، بلکه مقصدم باز پرس

وثابت  مد با این عزم راسخ من همراه ومستعد است بسم هللا واال خودم تنها

وبرجای  مایت ونصرت میخواهم وبجز این مطلبی ندارم.از خداوند ح  قدم

نمی نشینم وخواب راحت نمی کنم ونخواهم گذاشت که خون به ناحق ریخته 

باری تیغ از نیام برآورده  پدرم به این غفلت وبی اعتنایی به هدر برود.

از قاتل نگیرم، این شمشیر را در غالم در  فرمود تا انتقام خون پدرخود

واین را گفته از شدت غیظ غالم آن را درهم شکست وشمشیر  نخواهم کرد.

وچون گفتار اثر بارش به اینجا رسید،  را برهنه برکمر کین خواهی بربست.

از چشمان او وحاضرین سرشک جوش واشک خروش جاری گردید. 

افتادند وعموماً زبان به عر  گشاده پاسخ  همگان در عالم زاری وبیقراری

و اوالد مابه فدای این رأی رزین وعزم راسخ  ومتین  دادند که :جان ومال

باد.که در دل جزم کرده ایدواینک حاضریم که هستی واستعداد خود 

راصرم راه خون خواهی شهریارمظلوم کشته شدهخود ونثار روح پاکش 

نمائیم. وبرای تاکید این اظهار خود سوگند غلیظ وشدید نیزیاد کردند وگفتند 

صورت اجرا  الر سترگاشنهاد بزرگ بدون رئیس وسکه چون این امر وپی

ملتمسیم]التماس داریم[که ذات عالی را به ریاست خویش برداشته راه . نپذیرد



 .... گسترهای  کار بزرگ با مایزع

 

109 

زیرا قرار امر شرع اقدس وارث تاج وتخت فرزند امیر پیش گیریم. آرزو

که به مالک شدن آن اقدام نموده دارای نام  ودیگری را نمی رسد شهید است

لطنه که فرزند رشید آن مرحوم است خود از امارت ابا شود.ومعین الس

ما را نمی سزد که او را از محمل اقناع ، وچاکری را تمنا کرده است

پس وارث بالصدق وذیحق شما را دانسته به  وامتناعش درمقام رضا کشیم.

بامارت خودقبول داریم. وذات شاهانه اش باز همان  رارضا ومیل خاطرشما

من امارت شمارا به شرطی می پذیرم که :»که  ر نمودتذکارنخست راتکرا

ودیگرامر آزادی واستقالل  ،...که نخست خونخواهی پدرم از قوه به فعل آید

حاصل کنم.تا پس از این نام تحت حمایت غیر  را بایست دولت افغانستان

  برده نشود وحامی دانستن یک دولت غیررا برخود ننگ وعارشمرد.برآن 

»1   

از زبان شجاع الدوله شنید، وضع کابل را سپس  خان امیرنصرهللا

شجاع الدوله گفت، آنچه را مال غالم بیان کرد،ده چند بشمار،سپس و

میز قرار داشت  برکتاب سفیدی  که در جلو رویش امیرنصرهللا خان 

بازکرد وچیزی در آن نوشت ومتن را برای میرزا محمدحسن قرائت نمود. 

من از دل وجان، بال اکراه »ن عبارات نوشته بود:او استعفای خود را با ای

واجبار ویأس وهراس،از سلطنت افغانستان دست کشیده،خود را خلع کردم 

وهریک از فرزندان امیر مرحوم که خیال امارت را داشته باشد به او 

   2. «واگذار میشوم

میرزامحمدحسین خان مستوفی الممالک که از سوء رفتار خود با 

هللا ومادرش وسایر مشروطه خواهان بیم داشت، بعد از شنیدن  شهزاده امان

آن استعفا نامه امیرجدید فوراً بر تصمیم امیر نصرهللا خان اعترا  نمود 

واو را به بغاوت علیه امیرامان هللا خان ولشکر کشی برکابل تشویق 

عرض میکنم که وقت کار است نه این رفتار، »وتحریص نمود.اظهارداشت:

ختیار میکنید وخود را درانظار حقیر وبی وقار می سازید، تاجان که شما ا

در تن و رمق در بدن داشته باشیم، پای همت فشرده خون خود را به رکاب 
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همایونی خواهیم ریخت و با عین الدوله خواهیم در آویخت ونخواهیم 

  1«گذاشت که رایگان کامیاب شود. 

راس وتشویش وسپس افزود که: موضع ییس واضطراب وموقع ه

وشتاب نیست ونا امیدی وپریشانی را در دل نباید راه داد واساس محکم 

واستوارباید نهاد. ودر خصوص امارت عین الدوله که مردم کابل به او 

بیعت واطاعت کرده اند، از دوصورت بیرون نیست:اول، اینکه مرتکب 

لدوله ومباشر این امر یک کس دیگرو آن سردار عبدالقدوس خان اعتماد ا

است وشما او را از من خوبتر میشناسید که سالها خیال فتنه انگیختن وآتش 

فساد افروختن را در دل وکاخ دماغ دارد ودر خال ومال این آرزو را می 

پروراند و میخواهد منویات خویش را حاصل کند وملک وملت ودولت را به 

ر مفسدت ورزیده باد فنا دهد. دوم،اگردیگران نیز تیسی به او کرده شرکت د

باشند، از دو وجه خالی نیست: یا نمیدانند ونمیفهمند ومقلدند ویا میدانند 

ومیفهمند ومخربند وانگلیس وروسخواه میباشند ودشمن واال وبدخواه عین 

الدوله اند. به هرصورت وهرنوع ازاین وجوه که باشد، عین الدوله را به 

صل می نمایند.... هزار روی کارکشیده درباطن مدعا ومقصد خود را حا

حیم وافسوس که مغرضین ومدسسین، عین الدوله را فریب داده اغوایش 

نمودند واز بیان پنجات باشی)مالغالم( مفهوم حضور واال شده خواهد بود 

که عین الدوله دست اسرام وابذار به خزانه واسلحه وقورخانه دولت 

مایند. آیا این کردار او گشوده، دامن دامن وخروارخراوار، بذل وایثار می ن

به کجا خواهد رسید ودر عاقبت چه به دیدار خواهد آمد واز تقسیم خزانه 

وقورخانه چه نتیجه نمودارخواهد شد؟ وهللا کار اعتماد الدوله است ووقت 

وصول به مقصد خود را یافته اقدام درحصول مرام خویش نموده، راه ایقاد 

دبیر عالج امور را به دستوری که او آتش فساد پیش گرفته است.شما باید ت

در محل اجرا می گذارد کرده، دفع دسایس او را بنمایید و وقع درگفتار 
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وکردار ورفتار عین الدوله ننهاده،محکم واستوارش ندانید که اعتماد واعتبار 

  1 .«ندارد 

امیرنصرهللا خان با استماع سخنان مستوفی،اغوا گردید و از حاجی 

لب استفتای شرعی در باب امارت خود وامیر امان هللا خان مالعبدالرزاق ط

شد. مال عبدالرزاق، حمایت  وبیعت مردم کابل را ازامارت امان هللا یک 

روز بعد از اعالم امارت نصرهللا خان، بغاوت دانسته، امارت امان هللا خان 

وبیعت مردم کابل را شرعا ًناجایز و ناروا شمردوگفت که در صورت جنگ 

ه از تبعۀ امان هللا کشته شود،ضال وهرکه از تبعۀ امیرنصرهللا خان هرک

.  امیر نصرهللا خان از این فتوا قویدل گشت 2کشته شود، شهید گفته میشود

 و به میرزا محمدحسن خان هدایت داد که چیزی تحریرو آماده کند .

 

 طرح ده فقره ای مستوفی الممالک برای جنگ با امان هللا خان

 روپیه ارتقا یابد. 25معاش افراد سپاه به  - فقره اول

میگفت: به حکومت انگلیس مکتوب فرستاده شود تا  فقرۀ دوم،

لک رویه پول مستمری انگلیس به امیر حبیب هللا را که نزد آنها در  160

 پیشاورمانده است، دراختیار سردار نصرهللا خان قرار بدهند.

داد تا به استقامت کابل به به سپاه جالل آباد وظیفه می،  فقرۀ سوم

مقابل سپاهی که از کابل بصوب جالل آباد پیش می اید حرکت نموده در 

 محل نمله وسرخ پل توقم نماید واز پیش آمدن سپاه کابل ممانعت کند. 

به سردارعنایت هللا خان وظیفه میداد تا به تگاب رفته ، فقره چهارم

ست با خود گرفته از شمال اقوام صافی را که اقوام والدش ماجدش شان ا

برکابل حمله نماید.وسردارحمایت  هللا خان با ایشیک آقاسی سردار 

شیراحمدخان به سمت پکتیا رفته ومردم جدران ومنگل را تشویق به 

 شورش نمایند که از جنوب برکابل حمله کنند.
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هزار مرد جنگی از قبایل شینواری  20حکم میکرد: فقرۀ پنجم،

 اطرام جالل آباد برای حمله به کابل فراخوانده شوند. وافریدی ومومند و

گفته بود: علیاحضرت سرج الخواتین مادر امان هللا خان  فقرۀ ششم، 

وخواهران وی وهمه مستورات خاندان شاهی که از کابل به جالل آبا آمده 

اند، تحت نظرایشیک اقاسی حضور نیک محمد به لغمان فرستاده شوند 

خواهران سکۀ امان هللا خان در قلعة السراج وبخصوص علیا حضرت و

 لغمان بطور یرغمل نگهداشته شوند. 

قید کرده بودکه فرامین واحکام امیر نصرهللا که قبالً به  ،فقره هفتم

کابل فرستاده شده بود،واز سوی امیر امان هللا خان قیده شده،مجدداً تحریر 

 وعنوانی  حکام ووالیان والیات فرستاده شود.

تاکید میکرد:که زیاده اقامت مالغالم در جالل آباد موجب  ،هشتمفقرۀ 

ضرر وفساد است وباید هرچه زودتر جواب نامه های امیر امان هللا خان به 

 او داده و رخصت شود.

میگفت:هرقدر جواهرات واسکناس وپوند انگلیسی که در ، فقرۀ نهم

ن خزانه دار عین جالل آباد به خزانه همرکاب ونزد اهالی ونزد محمدولی خا

المال موجود وحاضرباشد، با شخص معتمد وبخردی در پشاور هندوستان 

فرستاده وفروخته شود وهرقدر لوازمات حرب چون خیمه واسپ وشتر که 

 به کار باشدخریده آورده شود. 

حکم میکرد که هرقدرپولی که در خزانه های جالل آباد  فقرۀ دهم،

سبه  واز آن هنگام ضرورت در جنگ وکنر ولغمان  موجود میباشد، محا

استفاده شود. امیرنصرهللا خان بعد از استماع فقرات ده گانۀ میرزا 

هزار آفرین برقوش مدرکۀ شما،واقعاً »محمدحسین خان مسرورانه گفت که 

   1 «درخور وزارت هستید.
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 فیصلۀ شوری برطرح مستوفی الممالک:

علی احمدخان تا  جمادی االولی، ایشیک آقاسی 23فردای آن روز

صبح حاضرنشد وغیابت او امیر نصرهللا خان را به فکر  11ساعت 

اندرساخت.ذوات دیگر نیز دچارتشویش شدند.امیر نصرهللا خان دیر آمدن او 

را فراراوجانب کابل حدس زد وبعد خطاب به حضارگفت که کار سلطنت به 

مدن او را یک نفرودو نفرآباد یا خراب نمیگردد، من پروای آمدن ونیا

ندارم.وعالوه نمود:من باک ندارم، هرکه خواهش دارد از روی رغبت از 

طرم من رخصت است که نزد امان هللا خان برود،عاقبت ووخامت کردار 

خود راخواهد دید.درهمین فرصت بودکه علی احمدخان حاضرآمد وسالم داد 

دم جالل وتشویش امیر ودیگران رفع گردید.سپس عبداالحدخان تسویدنامۀ مر

آباد را بجواب مردم کابل حاضر کرد ومستوفی محمدحسین خان که خود 

هنوز »آنرا نوشته بود، قرائت نمود. درنامه به مردم کابل توصیه شده بودکه 

وقت است وهیچ نرفته وفتنه شدت نپذیرفته است، باید بیدار وهوشیارشوید 

د.باقی اختیار بدست ونظر به خاتمه کارنمائید که انفعال وشرمساری بار نیار

خود شماست.مفهوم کلی پیام این بود که از امیر نصرهللا خان حمایت نمایید 

و از بیعت با امان هللا برگردید. بعد از استماع نامه وتائید امیرنصرهللا خان 

،هریک از اعضای شوری ازقبیل:سردار محمدعظیم خان پسرامیرکبیر 

 معین السلطنه،حیات هللا خان مرحوم دوست محمدخان، شهزاده عنایت هللا

عضدالدوله، وشهزاده امین هللا خان سردار مدافع وشهزاده محمد عمر خان 

سردار صنایع وشهزاده غالم علی خان وسردار محمدآصم خان وسردار 

محمد یوسم خان مصاحبان خاص امیر مرحوم وسردار سپهساالر 

رکاب باشی محمدنادرخان وفتح محمدخان امین العسس وشاه ولی خان 

ومحمدولی خان سرجماعۀ غالم بچه گان خاص ومیرزا محمد عمرخان 

منشی وایشیک آقاسی ملکی علی احمدخان وایشیک آقاسی نظامی شیراحمد 

خان، وایشیک اقاسی خارجه محمدعزیزخان  وایشیک آقاسی حضور نیک 

محمد خان وایشیک آقاسی دوست محمدخان ناظم،ومیرمحمدحسین خان حاکم 

باد وحاجی مال عبدالرزاق خان ومیرزامحمدحسین خان مستوفی جالل آ
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وبرگد محمدانورخان وجنرال عبدالرحیم خان محمدزائی وغیره اعیان 

 واشرام لشکری وکشوری برآن خاتم)ُمهر( برنهاده دست خط کردند. 

درعین امضا کردن عبداالحدخان  که تا این  وقت خود را »

اشت ،وحال را وارونه و دیگرگون می صدراعظم امیر نصرهللا خان می پند

دید....عر  کرد که این مکتوب را بمن تفوی  کنید تا خودم نزد عین 

الدوله رسانیده و او را به درستی فهمانیده از خیال محالی که دارد مانع شوم 

که سفک دماء درافغانستان اجرا نیابد و به مسلمان کشتن نگراید. وامیر 

تماد داشت خواهش او را پذیرفت وگفت انشاء هللا نصرهللا خان که به او اع

تعالی فردا خواهید رفت.وپس از امضای نامه مجلس مشورت خاتمه یافت و 

امیر نصرهللا خان با خاصان خویش در خلوتگاه تصور و  اندیشه شد و 

   1 «دیگران به منازل خود رفتند.

س از نزدیک غروب آفتاب اهالی شوری دوباره گرد هم آمدند  تا پ

نماز شام روی امکانات طرح ده فقره ای میرزامحمدحسین خان باهم 

مشورت نمایند. اکثریت مواد آن طرح بنابر دالیلی که هریک از اعضاء 

 مجلس اظهار کردند، یکی بعد دیگری رد ویا تعدیل گردید.

قرارشد سردار عنایت هللا خان یکجا با مستوفی الممالک همراه با 

صوب تگاب ونجراب حرکت کنند. در مورد آماده سوارپس فردا ب 600

هزار ملیشای قومی مردم افریدی وشینواری وجالل آبادی  20کردن 

مستوفی وایشیک آقاسی علی احمدخان گزارش دادند که تا دوسه روز دیگر 

آماده خواهند شد.مکتوبی که قرار بود حاجی عبدالرزاق به پیرتگاو مال 

ز آماده نشده بود، ولی فیصله گردید که قوای عبدالحمید نوشته میفرستاد هنو

نظامی جالل اباد فردا بسمت نمله وپل سرخ حرکت نمایند وبرگد 

محمدانورخان بسمت جنوبی برود. وعلیاحضرت با دخترانش به جای لغمان 

بهتراست بکابل فرستاده شود تا پسرخود امان هللا خان را نصیحت کند واو 

دار محمدیوسم خان پسرامیرکبیر برای را از تصمیمش منصرم سازد. سر

سراج الخواتین تعیین شد،مگر محمدولی خان این  همرکابی علیاحضرت
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.  اما [1]وظیفه را بعهده گرفت. خالصه فیصلۀ نهائی برای فردا موکول شد

جمادی االول، سپاه جالل آباد دست بشورش زد  ۲۴فردای آن روز 

 ند.وخواهان تسلیم دادن قاتلین امیر شهید شد

برنامه های میرزا محمدحسین خان را جالل آباد اگر شورش سپاه 

برهم نمیزد، وطرح او مبنی برتحریک مردم کوهستان وپکتیا واقوام 

افریدی وشینوار ومومند وجالل اباد برای حمله برکابل  جامۀ عمل می 

ش سقوی دیگر در انتظار مردم کابل بود وخدا  ً که  یک دور  پوشید،  یقینا

ریختانده میشد مردم در کوچه های کابل  خونهاید که چقدر میدان

خانواده های شریم کابل بی عزت میشدند و دار وندار خود را از وچقدر

صباح  دیگر برمسند قدرت  چندوامثال او دست میدادند تا مستوفی الممالک 

خود باقی بمانند  اما خوشبختانه که هوشیاری طرفداران امان هللا 

میه سلطنت امان هللا خان و اوراق بیعتنامه مردم کابل خان،وپخش اعال

درمساجد و معابرعمومی وقشلۀ نظامی جالل آباد، تمام پالنهای شوم 

فتنه بازی ها سرخود او مستوفی الممالک را نقش براب ساخت ونتیجۀ این 

 .را خورد
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 مشتهمقاله 

 
 

 

 خان نصرهللاارت ام سقوطو شورش سپاه جالل آباد

 تاجپوشی امان هللا خان

 (۱۹۱۹فبروری  ۱۲۹۷/۲۸حوت۹) 

 

در جالل آباد از روز چهارم سلطنت امیر نصرهللا خان ، حرکت مهمی 

که به نفع شهزاده امان هللا وتزلزل در ارکان امارت  طرم عساکر رخ داد

اعلیحضرت امان هللا شاه غازی :»نصرهللا خان انجامید.پوپلزائی مینویسد 

ش اشتهاری در مطبعۀ حروفی ماشینخانه  ۱۲۸۷حوت سال (۲شام جمعه )

( حوت به ۴کابل به تعداد دونیم هزار قطعه طبع نموده و از تاریخ یکشنبه )

چون آن اولین اشتهار دولت امانیه حاوی دو نشر و توزیع آن اقدام گردید. 

موضوع مهم یکی انتقام خون امیر حبیب هللا خان و دیگر مسئلۀ استرداد 

ل کامل افغانستان و در هنگام شب توسط افراد فداکار یعنی عساکر استقال

تغییر لباس و هم یازده نفر از اهل سمت مشرقی که شغل لخ فروشی  ]با[

داشتند و از کابل باین خدمت مؤظف شده بودند، در حوالی چهاونی و باغها 

و جاده های گرد و نواح شهر جالل آباد نشر گردید، پانزده هزار عسکر 

ش به افسریت  ۱۲۹۷قیم جالل آباد که به تاریخ پنجشنبه اول حوت م

سردار محمدنادر خان به امارت امیر نصرهللا  خان راهنمائی شده بودند. 

چون جواب فرمان امیر نصرهللا خان قبالً از کابل ارسال شده و هم این 

داد   اشتهار که بعداً نشر گردید، تزلزل در ارکان ثبات امیر نصرهللا خان رخ

و در همین وقت که چهار روز از جلوس نصرهللا خان سپری نشده بود، 
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انقالب عسکری در جالل آباد بر هبری یکنفر سپاهی هراتی بنام غالم 

 [1] «رسول روی داد.

حوت ۷جمادی االول/۲۴روز چهار شنبه )ی ادامه میدهد: ئلزاپوپ

د وخواهان ش( سپاه در قرارگاه نظامی جالل اباد دست بشورش زدن۱۲۹۷

قاتل امیر حبیب هللا خان وقتل وی شدند. سپاهیان ازمیان خود یک نفر 

سرباز هراتی را بنام غالم رسول به حیث وکیل وقوماندان خود برگزیدند. 

سپهساالر نادر خان با اطالع از شورش سپاه ،برای خاموش کردن غایله 

و برگد  بسوی قرارگاه نظامی حرکت نمود. دو  برادرش شاه محمودخان

محمدعلی خان نیز وی راهمراهی کردند، همینکه سپهساالر وارد قشله 

نظامی شد، عساکر جلو اسپش راگرفتند واو را از اسپ بزیر آوردند و 

محبوس کردند وبا همراهان وی نیز عین عمل را انجام دادند. بزودی خبر 

حبس سپهساالر وبرادرانش به سردار محمدیوسم خان مصاحب خاص امیر 

شهید، وسردار فتح محمدخان امین العسس ومحمدعزیزخان ایشیک آقاسی 

خارجه، واحمدشاه خان سرمیراسپور و احمدعلی خان سرخان اسپور، که در 

محل اقامت شاه محمودخان،باهم نشسته بودند رسید وآنها را سخت مضطرب 

ً امیر نصرهللا خان نیزاز بلوای سپاه مطلع گردی د، و پریشان ساخت. متعاقبا

فوراً کس فرستاد و شهزاده عنایت هللا خان نایب السلطنه ومیرزا محمدحسین 

خان مستوفی الممالک وعلی احمدخان ایشیک آقاسی ملکی را ]که دونفر 

اولی آماده رفتن به تگاو ونجراب برای جمع آوری لشکر برای جنگ با 

وند و امیر امان هللا خان بودند[ احضار کرد ودستور داد تا به قشله بر

سپهساالر را از دست عساکر رها کرده معلوم نمایند که عساکر چی 

 میخواهند؟ 

آنها نزد سپاه رفتند و برگشتند وبه امیرنصرهللا خان عر  کردند که 

عساکر قاتل یا قاتلین امیر شهید را میخواهند وسپهساالر را بخاطراینکه 

و امیر به قتل نتوانسته از امیر بدرستی حفاظت نماید وبه سبب غفلت ا

رسیده، لهذا تا سپردن قاتل بدست عساکر، وی  در حبس خواهد بود. امیر  
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دو نفر روحانی با نفوذ  محل)صاحب جان پاچا ونقیب صاحب(  را نزد 

عساکر فرستاد، آنها از سپاه پرسیدند شما چکسی را قاتل امیر میدانید، 

تاه کنید! وکیل سپاه بگوئید تا او را به شما تحویل دهیم ودست از فتنه کو

گفت ما فتنه نمیخواهم فقط قاتل را میخواهیم.هر دو روحانی بازگشتند وبه 

ایشان به جز قاتل امیر هیچ چیز دیگر » امیرنصرهللا خان گفتند که : 

 نمیخواهند وعزم تخریب حصار واسالمیت ونهب وغارت را جزم ندارند.

تل بودن آنان را اقامت مینمایند وکسانی را که قاتل میدانند، دالیل براثبات قا

ونام به نام نوشته داده اند... وچون نام نویس را که کرنیل شاه علی رضا 

خان  رقم کرده بود، به دست امیر نصرهللا خان دادند، مکشوم افتاد که 

غالم بچه گان خاص وحضوری وبرادران سپهساالر را که همه درکله گوش 

بودند ودر شب و روز وگاه و بیگاه ومحرم خلوت وجلوت با امیر شهید 

 حایل ومانعی از دخول وخروج خود، در هنگام خواب وبیداری اعلی

حضرتش نداشتند،رقم کرده بود که فرستاده شوند. وامیر نصرهللا خان 

امرنمود که همه را قرار نام نویس فوجی به دست آورده نزد فوجی گسیل 

ر پی اسامی افتاده و از جمله نمایند وسپاهیان نوبتی خدمت، چپ و راست، د

محمدولیخان سرجماعه غالم بچه گان خاص را که با علیاحضرت معلومات 

از بلوای فوج حاصل کرده به سواری موتر، راه کابل بر گرفته وشجاع 

الدوله فراش باشی، که در شب چنانچه گذشت گریخته بود،نیافته ودیگران را 

  1«ه ساختن آغاز نهادند.پیهم بدست آورده، محبوس ورهسپر لشکرگا

مولم سراج التواریخ در موردشورش سپاه جالل آباد ودستگیری 

جنرال نادرخان ومستوفی الممالک شرح مفصلی نوشته است که من آنرا در 

)کتاب حبیب هللا کلکانی کی بود؟(آورده ام و اینجا تکرار نمی کنم ولی 

مالک رفتند، او صرم اشاره میکنم که وقتی عساکر به عقب مستوفی الم

دروازش خود را بروی عساکر نکشود و با تفنگچه خود فیرکرد. این امر خشم 

وغضب عساکر را برانگیخت و یکی ازآن میان به قشلۀ عسکری شتافته 

موضوع را به اطالع دیگران رسانید واز آنسوعساکر چند عراده  توپ را 
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بیرون کشیدند  برای کوبیدن منزل میرزا محمدحسین خان مستوفی الممالک

و دیوار های منزل او را با خاک یکسان نمودند وخود مستوفی را کشان 

میرزا محمد حسین خان را با سربرهنه  »کشان بیرون آوردند. بقول  کاتب:

ی و لجن به رو مالیده و دست برعقب بسته، پای پیاده به کمال ذلت و و ال

ان و سقط و دشنام ده به گردن انداخته، کشان کشقال حیوانفضیحت چون 

گویان داخل لشکرگاه کردند، سپاهیان با سرنیزه تفنگ براو تاخته، 

درعین هجوم و  ک و به خاک انداختنش نمودند.درنگ آهنگ هالبال

ازدحام، برگدمحمد انورخان به عزم اینکه لکها روپیه از مال دولت و 

هزاران  عجزۀ ملت که سالها به جور و اکراه و رشوت اخذ و جمع نموده و

نفر از اعیان و اشراف و مأمورین را به دسیسه و اعتساف، خانمان برباد 

ک داده است، اگر کشته شود، همه تلف و ضایع می گردد و پس دمار و هال

خود را بردوش او انداخته، برگردنش سوار شد و پای های خویش را از 

 وندو طرف برسینه اش آویخته، هردو دست برسرش گرفت و در ظاهر چ

سوار آمد و در باطن از هدف نوک سرنیزه شدنش نجات داد، زیرا حمارش 

که سپاهیان از بیم آسیب رسیدن به برگد محمد انورخان، ترک حمله کرده، 

سرنیزه حوالٔه او نکردند، همچنان محمدانور خان بر دوش او سوار، از 

و لجن به کمال بدحالی در مبرزش کشانیده و محمد انورخان از  یال

دوشش فرود گشته، به اندرون بیت الخال  مقید داشتند و درب مکان را 

دراین حال جنرال عبدالرحیم خان سراز اورسی کشیده برسرش قفل زدند. 

وسپاهیان را از قتل میرزا محمدحسین خان مانع آمد فرمود که اگرخون 

ناپاک ونجس این خوک بی باک را بریزید، گویا در حقیقت زیان بزرگی به 

لت رسانیده ومنافع هنگفتی را که در نزد اوست، ضایع وتلم خواهید دو

نمود. پس بهتراست که او را زنده گسیل کابل نمائید تا دولت پول ومال خود 

را از نزد او اخد و قب  نموده، بعد هالکش سازد و از این گفتار وممانعت 

  1 « شتند.قتل او برداجنرال عبدالرحیم خان، سپاهیان پراکنده شده دست از
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 دابیر محمودخان درجالل آباد و اعزام محبوسان سیاسی ت

 تحت حفاظت غالم رسول هراتی به کابل
 

( صبح چهار ۶یاور[ ساعت )بعد محمود خان]»پوپلزائی روایت میکند که: 
خان بارکزائی و  ش بهمراه قاضی عبدالشکور  ۱۲۹۷حوت سال ۷شنبه 

هی از ارگ کابل بطرم جالل محمدغوث خان بارکزائی کرنیل رسالۀ شا
 شد.  آباد فرستاده 

محمود خان حینی که وارد جالل آباد گردید، به معیت هر دو نفر مذکور نزد 
سرکردش جمعیت شورشی رفت. غالم رسول هراتی از  غالم رسول هراتی 

نماینده و فرستادۀ »خان  ورود هییت اعزامی کابل احترام کرد. محمود 
شب اول ورود به جالل آباد، بر فراز منبر برآمد و  در همان« دولت امانیه

انتقام خون پدر و استرداد اشتهار حضور امان هللا شاه را که در باب  
در محضر ایشیک اقاسی حضوری نیک  طبع کرده بود،  استقالل افغانستان

باشی فی  محمد  محمد خان گردیزی و عبدالرزاق خان ارغندهی و قاپوچی 
وکالی غالم رسول هراتی قرائت نمود. و فردا صبح میرزا خان و هفتاد نفر 

عبدالرشید خان منشی را با اعضاء دفتر داراالنشاء حضور که در جالل آباد  
  خواسته بکار آغاز کردند. حاضر بودند، در پیش 

و هدایات شفاهی که امان هللا شاه در ارگ کابل بوقت اعزام هییت بطرم 
هم این مطلب تاکید شده بود که: بسیار دقت شود یکی  جالل آباد فرموده بود 

بدون مزاحمت آنها را و دیگر  که به خاندان یحیی خان تکلیم نرسد و 
نائب »محبوسین را بطور مهذبانه بکابل بفرستید. و سردار نصرهللا خان 

اگر « معین السلطنۀ سابق»و سردار عنایت هللا خان « السلطنۀ سابق 
داشته باشند بیایند، و اگر قصد آمدن  بکابل  بخواهش خودشان عزم ورود

در جالل  نداشتند باوشان گفته شود که خود را بطرم لغمان بکنار بکشند و 
آباد نباشند، زیرا که ما در آنجا خیال دیگر داریم و مطلب امان هللا شاه این 

هفته ما آنجا را مرکز فعالیت های نظامی تیمینات سرحدی  بودکه: در همین 
میدهیم و باید موانع و مخالم  مشرقی و جهاد استرداد استقالل قرار سمت 

  وجود نداشته باشد.

اگرچه،در اول ورود محمود خان از غالم رسول هراتی سرکردۀ شورشیان 
نمایندش حکومت امانیه احترام کرد، اما قلباً اطاعت نداشت و برای  وی بحیث 
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قصاب گران فروش را در  فر اینکه قدرت حکمرانی خود را ثابت نماید، یکن
حضور محمود خان آمر عمومی جالل آباد بامر خود محکوم به جزاء ساخت 

محمود خان ازین  به عساکر گفت که: گوش او را به چوب میخ کنید.و  
جالل آباد خالی از خطر نمی ماند چرا که  حرکت او پی برد که وجود او در 

مصدر چنین  یه اعتنائی نورزیده به نماینده و فرستادش دولت و حکومت امان
  ....جسارت گردید و خود را حاکم جالل آباد میداند

محمود خان به غالم رسول گفت: چون شما اشخاص را حبس کرده اید 
بهتر است همین ساعت قبل از ظهر پنجشنبه عموم محبوسین را به موترها 

ل بروید واپس همراه عساکر تا کابل برسانید و خود شما بحیث سرکرده تا کاب
تشریم فرمای سمت جالل آباد شوید، زیرا که شخص دیگر این خدمت مهم 
را بجز شما بسر رسانده نمی تواند، وقتی که عموم محبوسین را در ارگ 
سپردید، چون ابتدا، س=لطنت است پادشاه ازاین خدمت صادقانه و فعالیت 

خیلی خوش های عسکری که در این یک هفته در جالل آباد نموده اید، 
 میشود. و من انتظار بازگشت با موفقیت شما را در جالل آباد دارم.

ً اهل دربار زمان امیر حبیب هللا خان بودند، از   محبوسین که عموما
محابس متعدد کشانیده شده بسواری موترها و بهمراه عساکر محافظ و در 

لفون تحت سرپرستی غالم رسول هراتی بطرم کابل فرستاده شدند. چون تی
بندر بگرامی در تصرم نظام الدین خان ناظم آمر هییت مستحفظین بود، 
ً بطرم کابل فرستاده شدند و  بذریعه تیلفون خبر داد که محبوسین عموما
الزم که توسط عمله شما در طول راه از فتح آباد تا بگرامی و کابل مراقبت 

خان به شود. این مطلب و هم تسلیم شدن عساکر و حاضر شدن نصرهللا 
نوشتن بیعت نامه نیز مخابره گردید، و از بگرامی بمرکز ارگ مخابره 
گردید. و شهریان کابل نیز خبر یافتند که محبوسین امروز بوقت آفتاب 
غروب و شام بکابل میرسند. از حصۀ پل مستان تا میدان قصر سالمخانۀ 

روز قاتل عام مردم بانتظار استاده و این عبارت را تکرار میداشتند که ام
 های پدر ما را بکابل می آرند.

گفته بود که  ]فهمانده[محمود خان شخصی معتمدی را در جالل آباد دانانده
بهمراه غالم رسول هراتی تا ارگ کابل رفته و این پیام مرا بحضور عر  
کند که غالم رسول شخص نهایت شریر بالفساد است و من او را به طلسمی 

بوسین بکابل فرستادم و چون او آرزوی باز و بحیث سرکردش جمعیت مح
یک ه آمدن به جالل آباد دارد، قطعاً اجازه نفرمائید و او را به سمت دور ب
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وظیفه تعیین نموده بفرستید، و مفصل احوال او را وقتی که بکابل برسم 
  [1] «عر  خواهم نمود.

  محمودخان به اعلیحضرت امان هللا خان:پیام 

حبان خاص را از جالل آباد تا کابل بقسم محبوس من که خاندان مصا» 
بکار بردم. اول اینکه اشخاص را بنام محبوس تحت  فرستادم، دوسه حکمت 

حمله از طرفی واقع  نظر مراقبت عساکر قرار دادم تا درطول راه مورد 
نشوند، ودیگر اینکه چون اطالع بمن رسید که در وقت کشته شدن پادشاه 

خیمه گاه از شاه علی رضاء کرنیل بود، برای اینکه پهره ومحافظت  نوبت 
نفر رفیق هراتی خود از جالل آباد دور  غالم رسول هراتی بهمراه یازده 

علی رضاء  شود، او را محافظ خاندان مصاحبان قرار دادم ودیگر اینکه شاه 
  را نیز مؤظم محافظت محبوسین ساخته بهمراه نفری او تا کابل فرستادم. 

م رسول هراتی جوان چهارشانۀ تنومند وچشم تابدار بی علم و بی وگفت: غال
پرمدعا وجاه طلب وهمینکه شنید فرمان امیر نصرهللا خان  سواد واما انسان 

سرداران وصاحب منصبان و  در کابل رد شد، موقع یافته بحکم خود تمام 
قدر آن عملۀ حضور را در رباط ها وکار بانسرا محبوس نمود. و بهمین طلسم 

وحشت و دهشت بروی کار آورد که همه افراد سپاه از حکم او سرتابی 
واندیشه ئی از جانب کابل نمی داشت آنهمه  نتوانستند، که اگر خوم 

از مردم هرات  محبوسین را قتل عام می توانست. و او دوازده نفر سپاهی 
  .[2] «یکجا داشت، وافراد ناعاقبت اندیش تحت تاثیر فکر او رفتند.

غالم رسول هراتی و ده نفر سپاهی هراتی »پوپلزائی درادامه مینویسد:
مصاحبان خاص بشمول  رفقای او در همین ساعت بهمراه نفری خاندان 

سردار محمدنادر خان و برادران اوشان و یکعده شخصیت های دیگر از 
عملۀ حضور بسواری موتر از جالل آباد بطرف کابل فرستاده شدند و  افراد 
[3] رسیدند. شام روز بکابل بوقت 

  

بدهان »ش[  ۱۲۹۷حوت  ۸حین وصول محبوسین جالل آباد به کابل] در
کابل سپاهیان قطعۀ ارگ به دستۀ محافظین تحت ادارش  دروازش شرقی ارگ 
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رسید و حال نفری را بما  غالم رسول گفتند: وظیفۀ شما تاهمین جا بسر 
صل حرامسرای ارگ در بسپارید، محبوسین را بطور عموم در برج مت

فوقانی حبس کردند، و بعداً در هر دومنزل باال و پایان جا داده شدند.  منزل 
[1] «مقرر گردید. غالم رسول هراتی حاکم پنجشیر 

  

دستگیری مستوفی الممالک،روایت دیگری  درموردمرحوم پوپلزائی، 
ب را عق ارائه کرده میگوید :محمود خان ]یاور[ در جالل آباد چند تا عسکر

مستوفی حاضر به آمدن خود نشد وبر  مستوفی الممالک اعزام کرد، اما
روی عساکر آتش گشود ویکی را کشت و بعد درتاریکی شب با موتر خود 

، اما بنابر پیش بینی های داهیانه 2فرارکرد ومیخواست وارد کوهستان شود
وفی امان هللا خان،توسط پسران محمد سرورخان پروانی که از دست مست

الممالک درکابل زندانی بودند وبخون مستوفی تشنه ،او را در راه فرار به 
  .3 بکابل فرستادند تگاو، دستگیر و« سوالنک»کوهستان در محلی بنام 

امان هللا خان در جمله اقدامات پیشگیرانه خود، شام روزجمعه دوم 
از  نظام الدین خان ناظم را بسواری موتر به شیرپور فرستاد که»حوت،

محبس آنجا پسران محمدسرور خان پروانی را که از مدتی در اثر دشمنی 
رد تا مورد عفو قرار بگیرند و ومستوفی الممالک محبوس اند، بحضور بیا

و مقصد انکه: بعد هدایات و اعطاء تفنگ و  ،هم خدمتی از آنها گرفته شود
وفی کارتوس و روپیۀ نقد بطرم پروان فرستاده شوند تا از ورود مست

سمت ممانعت کنند. این امر تا ساعت شام  الممالک و یا تردد اتباع او بدان
همان روز انجام یافت. و هر چند این یک پیش بینی احتمالی بود، مگر 

ً افراد مذکور خود مستوفی الممالک را دستگیر کرده بسواری موتر  تصادفا
  .مستقیماً بکابل رسانیده در محبس ارگ سپردند

بدو ورود خود به ارگ کابل گفت: قاتل امیر صاحب  مستوفی در»
شاه علی رضا  است و اگر در مورد این شخص مراعات شود، خون پدر 
ما به هدر میرود. و گیرندۀ انتقام خون پدر باید ازین  شخص باز خواست 

4 «.کند
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نصرهللا خان »پوپلزائی درمورد استعفای امیرنصرهللا خان مینویسد:
ش در قصر  ۱۲۹۷سال  (حوت۸عصر روز پنجشنبه ) امیر مخلوع بوقت

العمارت جالل آباد مرکز والیت ننگرهار، بخط و امضاء خود بیعت  سراج 
اعلیحضرت امان هللا شاه به محمود خان  نامه نوشت و بجهت تقدیم بحضور 

  ازینقرار است: بارکزائی نماینده و فرستادش آن دولت مستقل سپرد و متن 
 
سلطانه وجود عزیز فرزند ارجمند کامگار و نور   حضرت الهی جلّ  

خان را از حوادث روزگار برکنار داشته  دیدش برخوردار امیر امان هللا 
ارجمندان سعادت  بمقاصد دارین کامیاب گرداند، چون بموجب التجاء وبیعت 

مندان معین السلطنه و عضدالدوله و باقی ارجمندان عزیزان و خدام حضور 
ان نظامی و ملکی امارات افغانستان را قبول کرده مشروحاً صاحب منصب و 

الوجود اطالع داده بودم، در ثانی اطالع دهی آن  بحضور آن ارجمند عزیز 
دارالسلطنۀ کابل  فرزند ارجمند برای من رسید و معلوم شد که مردمان 

بحضور شما بیعت نموده و شما قبول امارت دولت افغانستان را برای خود 
لهذا چون خود من خواهش امارت را نداشتم و مح  از برای  ید، کرده ا

ملت افغانستان آن بار گران را  سرپرستی شمایان و لحاظ حفظ دین و 
نبودم  بردوش خود قبول نموده بودم و هرگز به نفاق و آزردگی شما روادار 

و نیستم و شما را فرزند دلبند ارجمند خود بقرار یکه میدانستم میدانم و 
آن فرزند ارجمند را از خود می شمارم، بنابران  مارت و دولت و حشمت ا

استعفا نموده از درگاه  خود من برضاء و رغبت خود از امارت افغانستان 
حضرت الهی جل جالله امامت و امارت آن فرزند ارجمند را نیک و مبارک 

رالسلطنۀ پاینده و باقی میخواهم ، ان شاء هللا تعالی خود من هم عازم دا و 
ارجمند خود کامیاب شده دست بیعت برای  کابل گردیده و بدیده بوسی فرزند 

فی یوم   تحریر  –آن فرزند ارجمند خود خواهم داد، باقی یام بکام باد 
 [  )نصرهللا( ق۱۳۳۷( ماه جمادی االول سنه۲۵پنجشنبه )
 1.«م است ۱۹۱۹ی[رفبرو ](۲۷ش مطابق )  ۱۲۹۷(حوت۸پنجشنبه )
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 28فبروی میشود.و روز  27یک هفته امارت کرد و روز هشتم حوت  مستعفی شد که برابر با 
 ان هللا خان به عنوان امیرافغانستان تاج برسرگذاشت.حوت( ام 9فبروری)
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کاتب،مولم سراج التواریخ ،اعلیحضرت امان هللا خان با بگفتۀ 
والیات  رسیدن استعفانامه نصرهللا خان فوراً آنرا فوتوگرافی کرده به تمام 

وهم روز نهم وقشله های نظامی فرستاد تا جلو هرگونه فتنه را گرفته باشد 
      1 روز جشن امارت خود قرار داد. حوت ماه شمسی را 

  

 امان هللا خان در روز تاج پوشی: اهسخنرانی ش

پس ازمواصلت استعفای امیر نصرهللا خان فردای آن)روزجمعه نهم 

شهزاده  امان هللا  برای اعالم تاج پوشی خود با  ( ۱۹۱۹فبرور ۲۸حوت /

همراهی فضل محمد مجددی )بعدها شمس المشایخ ( به مسجد عیدگاه رفت و 

  نی کردو گفت : به مردم افغانستان و شهریان کابل سخنرا

اول برهمه رعایای صدیق ملت نجیبه خود این را اعالن و بشارت »  

افغانیه را بنام استقالل وحاکمیت داخلی و خارجی  میدهم که من تاج سلطنت 

   2«   افغانستان  بسر نهاده ام. 

 

ملت عزیز من ! من این لباس سربازی را از تن بیرون »وبعد گفت:   

استقالل را برای مادر وطن تهیه نسازم!  من این  اس نمی کنم تا که لب

ملتم را به جای  شمشیر را در غالف نمی کنم تا که غاصبان حقوق 

خود]شان[ ننشانم ! ای ملت عزیز و ای سربازان فداکار من ! بیاورید 

 خود را برای نجات وطن ، بیائید تا که سرهای پرغیرت خود  آخرین هستی 

     3«    فدا سازیم ! را برای خالصی  وطن 

این سخنان شاه آزادی خواه از جانب سربازان وافسران و شهریان 

  اکبر و زنده باد امیر امان هللا! بدرقه شد.  های هللا  کابل با غریو ونعره 

بنابر گزارش مرحوم پوپلزائی،امان هللا خان، تاج سلطنت را با شرط 

یدان نظامی شرق ارگ کسب استقالل افغانستان، از دست عساکر درم

( ۲)در روز جلوس خصوصی خود جمعه  عین الدوله،:»ومینویسد .پذیرفت

                                                           

 708، قسمت سوم، ص 4سراج التواریخ، ج - 1

 ، اعالمیه اشتهار امیرامان هللا خان 669بخش سوم،ص 4سراج التواریخ،جلد- 2

)اعالمیه 669، بخش سوم، ص4،سراج التواریخ،جلد ۸حبیب هللا رفیع، مقدمه  حاکمیت قانون،ص  - 3

 رامان هللا خان(اشتهار امی
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ش گفت: من کاله و تاج سلطنت را مشروط به حصول  ۱۲۹۷حوت سال 

استقالل کامل افغانستان بر سرمی گذارم، تا آنکه بهمین مراسم بوقت قبل 

ان نظامی ( حوت سال مذکور در محضر عساکر و در مید۹از ظهر جمعه )

چون  واقع سمت شرق ارگ، تاج استقالل را از دست عساکر پذیرفت.

مشاورین دولت برای ثبوت عظمت و قدرت نظامی و سیاسی افغانستان تاج 

استقالل را از یک خوشۀ گندم بر اساس تاریخ این ملت در جلسات اول 

ود پیشنهاد نموده بودند، بآن اساس مفکورش مردم و هم مقتضاء فکر بلند خ

ش  ۱۲۹۸بتاریخ دوشنبه اول برج سنبلۀ سال  اعلیحضرت منظور گردید.

در پغمان در مراسمی که اهل دربار امضاء موافقه نامۀ آخرین حصول 

استقالل کامل را تبریک می گفتند، اعلیحضرت امان هللا شاه فرمود: 

قیمت استقالل کامل است که بحمدهلل تعالی از بخت و  بزرگترین جوهر گران

لع این ملت باسعادت واپس بدست آمد، و آن جوهر اعلی که مؤید ثبوت طا

این استقالل تامۀ ملت افغانستان است، همان تاج استقالل از یک خوشۀ 

گندم است که به ما بمیراث رسیده است.قاری عبدهللا خان شاعر شهیر کابل 

 ین مراسم گفته است:اوصف در 

 اقبـال امین دولت و دیـن خسـرو  بلند       شۀ قلمــرو  افغـان امیـر امـان هللا 

گرفته تاج ونگین پدر به استخالف       نشسته است به تخت شهی باستقالل
1 

 ۲۰۱۷/ ۱۱/ ۱۲پایان 
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 مهنمقاله 
 

 پسرش دنیرسعلیا حضرت در  نقش

 سلطنت افغانستان به امان هللا خان 

 

  :اتینبرهم خوردن روابط امیر با علیا حضرت سراج الخو
 

خان مادرامان هللا سراج الخواتین داکترکاظم ،در باره علیاحضرت 
 در اخیتیاراطالعات جالبی حبیب هللا با امیر شوبرهم خوردن مناسبات

 میگذارد.
بعضی ها قتل امیر را به تیره شدن روابط امیر با علیا »وی مینویسد:

 ند. خان نسبت میدههللا حضرت سرور سلطان = مادر شهزاده امان 
نی زن محبوب وملکه رسمی امیربود و براو علیاحضرت مدت طوال

جنجال پس از آنکه علیا حضرت در باغ چهلستون کابل  داشت تیثیر زیاد
از او کناره گرفت و از آن به بعد مناسبات امیربا او آشکارا ،امیر برپا کرد

یر = خواهرمقرب امخصمانه شد. شایعهٔ نزدیک به حقیقت اینست که میگویند 
شبی درقصرچهلستون محفلی زنانه اخت السراج  ُ "شاهدخت هاجره ملقب 

برپا کرده بود که درآن امیرمصروم عشرت وخوشگذرانی بود. علیا 
حضرت به مجرد آگاهی در نیمه شب خود را به قصر رسانیده ومجلس به 
  لوضع ناهنجار برهم خورد. دراین وضع علیاحضرت خواهرامیر را  دال

وخود امیر را  کنیززاده وکنیزپرست  گفت و یا به روایت دیگر  خطاب کرد
لی حواله کرد که سیلی با رو یعلیا حضرت به روی اُخت السراج یک س

به روی امیر خورد که گفته میشود با اینکار تصادفا السراج گشتاندن اخت 
خان  هللاق دهد، ولی سردارنصربعداً طال امیرتصمیم گرفت علیاحضرت را

از آن پس رنجش ها،  .د وامیر را ازاین اقدام منصرم ساختمانع ش
کشیدگیهای داخلی و خصومتها بین امیر وعلیاحضرت بحدی رسید که 

 خان به جدیت درمقابل پدربه حمایت مادرش پرداخت. هللا شهزاده امان 
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 بارکزائی ها و اقوام نزدیک ملکه نیز خاموشانه از او حمایت میکردند
حرفی بزبان نمی آوردند. بابرهم خوردن روابط داخلی، ، ولی ازترس امیر 
خان هللا ن قبلی خود مبنی به رسانیدن پسرش شهزاده امان علیاحضرت به پال

خان نائب هللا به سلطنت باجدیت بیشتر دست بکار شد. البته سردارنصر
 خان معین السلطنه پسرارشد امیرهللا السلطنه برادر امیر وسردارعنایت 

ا ذیحق جانشینی امیر میدانستند و درحالت عادی شهزاده امان هریک خود ر
خان چانس رسیدن به سلطنت را بجای پدر نداشت، زیرا اوپسر سوم هللا 

امیر و روابط او و مادرش نیزبا امیر برهم خورده بود. دراین شرایط فقط 
علیاحضرت بود که باید میکوشید تا موقم پسرش را در دربار و بین مردم 

کند، چنانکه همین کار را کرد، اما گمان نمیرود که علیا حضرت  تقویه
دراین فکر بوده باشد که با قتل امیر بتواند پسرش را جانشین پدر سازد، 
زیرا دو کاندید قوی و مستحق دیگر برای احراز مقام سلطنت مقدمتر از 

  .خان وجود داشتهللا شهزاده امان 
شهای علیاحضرت برای استحکام بیمورد نخواهد بود که در بارۀ تال

خان دربین درباریان و خانواده های با نفوذ آنوقت هللا موقم شهزاده امان 
نیزدر اینجا ذکرمختصری به میان آورد، چنانکه: علیا حضرت خواست با 

خان با فامیل طرزی ازیکطرم هللا خان وهمچنان امان هللا وصلت عنایت 
سازد و از طرم دیگرهردو را  روابط دو برادر را نزدیک و دوستانه

زیرتیثیر فکری یک شخصیت با نفوذ و دانشمند قراردهد، تا بدانوسیله 
خان بیرون آورد. همان بود که خیریه  هللا خان را از تیثیر نصرهللا عنایت 

خان و ثریا دخترسوم او را هللا دختر بزرگتر محمود طرزی را برای عنایت 
علیا حضرت درعین زمان به دختران  .نمود خان تزوی هللا به پسرخود امان 

خود توصیه کرد تا روابط نیک با فامیل مصاحبان برقرار نمایند که درنتیجه 
دختر دوم مسماة صفیه ملقب به  ثمرالسراج  به عقد شاه ولی خان برادر 

با به  نورالسراج   نادرخان درآمد و دختر سوم مسماة راضیه سلطان ملقب
این نامزدی بهم خورد  نادرخان نامزد شد که بعداً  اشم خان برادرهمحمد
دختراول مسماة سایره ملقب . گرفت  جای دوستی را بین دو خانواده کینهو

به  سراج البنات  به عقد پسرمامای خود والی علی احمدخان پسرشاغاسی 
خوشدل خان درآمد که خودش وپدرش از جمله شخصیت های با نفوذ دربار 

خود مسماة زرین = ملقب  ه این اکتفا نکرد، برادر زادهعلیاحضرت ب .بودند
به  علیا مخدره  خواهرعلی احمدخان را به احمدشاه خان پسر سردارآصم 
خان پسرعم نادرخان تزوی  نمود که ملکه حمیرا دخترش بعدها به عقد 
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وتا علیا حضرت یکی دیگر اعلیحضرت محمد ظاهر شاه در آمد. عال
ملقب به  قمرالبنات  را که از مادر  -وراامیر مسماة صف ازدختران

نورستانی و نزد علیاحضرت مقرب بود، به عقد شاه محمود خان برادردیگر 
نادرخان درآورد که این نزدیکی با خانواده مصاحبان متیسفانه بعدها به 
اصطالح عوام  چپه فیر  کرد. همچنان او دختر سردارفقیرمحمدخان مامای 

م بچه های خاص دولی خان دروازی = یکی از غالخود را به عقد این محم
وشخصیت مؤثر دربار درآورد که بعداً شخص نقش بسیارعمده در دوره 

علیاحضرت هفت برادر داشت که همه وظایم بزرگ  .امانی بازی کرد
حکومتی داشتند، بخصوص شاغاسی خوشدلخان  لویناب  که عضو 

ا حضرت نیز در مقامات مقتدرشورای دولت بود. همچنان پسران کاکای علی
بلند دولتی رسیده بودند. بابا محمد سرورخان پدرناسکه او نیز ازشخصیت 

و صاحب عزت و اکرام دربین مردم وخوانین  هللا های با نفوذ دربار نصر
بود. ازسوی دیگرعلیاحضرت با آنکه ظاهراً خان نائب السلطنه را مانع 

م چنان رابطهٔ نیک رسیدن پسرخود به سلطنت میدید، ولی با موصو
ونزدیک داشت که او فکرمیکرد گویا ملکه از او به حیث جانشین 

: زنان افغان زیر فشار عنعنه و تجدد"، کابل، عبدهللاکاظم، داکتر سید)«امیرحمایت میکند.

 (۱۱۵تا ۱۱۲،صفحه  ۲۰۰۵

 

 نقش خاندان علیاحضرت در پیروزی امان هللا خان :
 

)سلطنت امان هللا شاه وتجدید خودمرحوم استاد پوپلزائی درکتاب 
، از سهم ونقش خاندان علیا حضرت مادر شهزاده امان هللا خان در استقالل(

پیروزی وساختار واستحکام دولت امانی یاد کرده و رجالی را که در 
استحکام یا تضعیم دولت امانی سهمی داشته اند، با دقت نام ونسبش را ثبت 

 رت مادرامان هللا مینویسد:نموده و درمورد خاندان علیاحض

مسماة سرور سلطان والدۀ سکۀ امان هللا شاه از طرف پدر فرزند »
سردار شیردل خان بارکزائی و از طرف مادر فرزند مسماة بی نظیر سلطان 
پوپلزائی و در صحنۀ سیاست داخلی هم متکی بهمان دوطایفۀ بزرگ ابدالی 

لی که رسوخ و نفوذ بوده و از آن دو نیروی قومی و م« ثم درانی»
 [1] «سیاسی و عسکری از قدیم داشتند، استفاده کرده است. 

                                                           

 124پوپلزائی، سلطنت امان هللا شاه ،ص  - 1



 .... گسترهای  کار بزرگ با مایزع

 

130 

در ایام مریضی و فوت امیر عبدالرحمن خان در تیسیس  »]علیاحضرت[
امارت سلطنت همسر خود سردار حبیب هللا خان مصدر فعالیت های بزرگ 

واسطۀ تحریکات جدی او افراد نخبه و سرشناس ملکی و ]به[گردید و 
امی طایفۀ درانی از سردار حبیب هللا خان طرفداری و پشتیبانی نموده نظ

رسالۀ شاهی و هم جمعیت هر دو قوم را حاضر هر نوع فداکاری ساختند. 
شمسی  1281( برج میزان سال  10جلوس امیر حبیب هللا خان پنجشنبه )

 1901( اکتوبر 4قمری وموافق ) 1319(  جمادی اآلخر  19مطابق )
 ت. میالدی اس

امیر حبیب هللا خان این مراتب همت او را فراموش نکرد و بتاریخ 
شمسی  1282قمری مطابق  1321( رمضان المبارک سنه 13پنجشنبه )

)علیا حضرت سراج الخواتین( لقب داد و ملکۀ معتبر و رسمی و سرخیل 
بانوان افغانستان گردانید. و این پسر علیا حضرت یعنی سردار امان هللا خان 

( سال عمر داشت و تا این وقت نام آن ملکه در فرمانها ]والدش نور چشم 12)
 امان هللا خان[ نوشته میشد.

بوبوجان و »ش ادعای بی بی حلیمه  1281( میزان 10و از تاریخ )
در امر سلطنت فسخ گردید ولی این کینه « پسرش سردار محمد عمر خان

ان تا خاتمۀ عمر باقی ورزی سردار محمدعمر خان ابن امیر عبدالرحمن خ
 1891و بهمان اعتبار بود که الرد کرزن دریاد داشت ماه دسمبر سال  ماند.

م حبیب هللا خان را بحیث جانشین پدر برسمیت شناخت و اعلیحضرت 
 [125]پوپلزائی، همان،ص  «خطاب نمود.

( ذیقعده الحرام سنه 5سردار امان هللا خان که در شب پنجشنبه )»
م[ در  1892می  31ش ] 1271( برج جوزای سال 10)ق مطابق  1309

خطاب عین  ش1283/ق 1322در سنه  ،نزدیک ده زرگر پغمان بدنیا آمد
ق در مکتب فنون  1328الدوله یافت و دخیل امور سیاست گردید و درسنه 

حربیه داخل و در زمان حیات پدر سه بار به وکالت مقام سلطنت برگزیده 
طایفۀ مادر داشت از سائر شاهزادگان حتی از کاکا شد. چون اعتبار واقتدار 

 سبقت می برد. ]خود[و دو برادر بزرگ

چون در اصول طایفۀ درانی تصریح شده بود که باید فرزند ملکۀ 
رسمی در انتخاب سلطنت مقدم باشد این دلیل نیز مدنظراهل سیاست و از 
                                                                                                                                        

 



 .... گسترهای  کار بزرگ با مایزع

 

131 

امان هللا  همان جهت بود که سرشناسان خاندان های وقت اغلب بدور سردار
خان عین الدوله جمع میشدند و این رجال اغلب از طایفۀ پدر و مادر علیا 

ق جلب  1319ق و  1310حضرت بودند. و افراد رسالۀ شاهی که از سنه 
و  .داشتندتحت تاثیر همین سیاست قرار  ،و احضار یافته شامل خدمت بودند
مد خان ولد بود که صالح مح« اردل غند»رسالۀ درجه اول قشون شاهی 

اردل و این شخص از اوالدش وزیر شاه ولی خان  دادمحمد خان جنرال غند
قبیلۀ بامی زائی طایفۀ پوپلزائی و ملکه سلطان جدش علیا حضرت از همین »

خاندان و هم جان بیگم بنت محمد اکبر خان بارکزائی عیال صالح محمد خان 
 «]ای علیاحضرت بود.و جان بیگم مذکوره شاه بوبو لقب داشت و دختری کاک

 [126پوپلزائی، همان،ص 

مرحوم پوپلزائی درمورد نقش خاندان پدری علیا حضرت از رجال 
 ،چون علیا حضرت بنت سردارشیردل خان لویناب است»ذیل نام می برد:

خاندان مذکور که بنام شاغاسی خیل معروم و اوالدش یسین خان بارکزائی 
یعنی از زمان طفولیت او تا خاتمۀ سلطنت  از آغاز تا انجام دورش امانیه ؛اند

 امانیه نهایت خدمتگذاری و فداکاری نموده اند. 

معروفترین رجال آن خاندان  در دورش امانیه: بابامحمد سرور خان، 
سکندرخان، سلطان علی خان، محمد ابراهیم خان، عبدالعزیز خان، یاور 

]پسر لی  احمد خان ع اند. ]وعبدالحبیب خان[محمود خان، خواجه محمد خان
دولت امانیه اب بارکه چهارلویناب خوشدلخان برادرزاده علیاحضرت بود[ 

 [126]پوپلزائی، همان، ص «مصدرخدماتی هم شده است.اما و  ،مخالفت نمود

 علیاحضرت از جالل آباد بکابلبازگشت  
در مورد علیاحضرت مینویسد:   یئلزاپوپعزیزالدین وکیلی 

ش در رأس  ۱۲۹۷اتین که در برج جدی سال علیاحضرت سراج الخو»
محترمات دودمان شاهی از کابل به جالل آباد عزیمت کرده بود، بعد انجام 

از  مراسم فاتحه خوانی امیرحبیب هللا خان در قصرشاهی جالل آباد و بعد
جالل آباد تحت تیمین هییت های انتظامیۀ قواء امانیه  -آنکه راه بین کابل 
 «موتر عازم کابل گردیدند. گرفته شد بسواری 

 
 :علیا حضرت  به امیرنصرهللا خانجواب  

( خبر یافت که سردار حوت 2نصرهللا خان چون شام روز جمعه )
، در جالل آباد به هامان هللا خان عین الدوله سلطنت او را قبول ننمود
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علیاحضرت سراج الخواتین گفت : این حرکت امان هللا عاقبت خوب ندارد و 
بفرستید که بیعت کند و بگویید که اگر بیعت ننمایی از تو نارضاء می پیام 

 باشم وشیرپاک خود را بتو نمی بخشم.
گفت: من از کابل بی خبر می ]بجواب امیرنصرهللا خان[علیا حضرت 

باشم. وهم اگر من باین طرز عبارت پیام بفرستم دخالت مرا در امور 
او انتقام خون پدر خود  سیاست وسلطنت ثابت میسازد و در حالی که

وحصول استقالل کامل مملکت افغانستان را مطالبه کرده باشد، من به 
من خوش هستم که امان هللا را بزور ...هیچوجه وسیله شده نمی توانم.

شمشیر بر خود تسلیم نمایید. امیر نصرهللا خان گفت: خوب است اگر شما 
ود که عریضۀ پسرت را بیدخل هستید تا هر وقت بی دخل بوده و روزی نش

 آورده از وی شفاعت کنید. 
: برای امان هللا مرگ بهتر است از آنکه من روزی علیاحضرت گفت

عریضۀ او را نزد تو قاتل پدرش گذاشته شفاعت کنم.و بعد این سخن یک 
 بدیگر دشنام ها دادند.

امیر نصرهللا خان بعد خروج از حرمسرا پیام فرستاد که مقداری از  
اهر و اشیاء بیش قیمت برادرم امیرصاحب شهید که در نزد شما زر وجو

است بفرستید تا تسلیم صندوق خانۀ دولت شود. علیاحضرت گفت: حینی که 
بکابل رسیدم همه اشیاء را بقید فهرست آورده به صندوق خانۀ دولت می 
سپارم. امیر نصرهللا خان ازین اشارت دانست که او آرزوی سلطنت پسر 

که  رد، وایشیک اقاسی عبدالحبیب خان ]بن محمدشاه خان[ راخود را دا
برای محافظت حرمسرای علیاحضرت مقرر بود ، تاکید به محافظت بیشتر 
نمود. چون در جالل آباد حالت اغتشاش روی داد، غالم رسول هراتی سر 
دستۀ شورشیان او نیز یکنفر وکیل خود را بمحافظت دروازش حرمسرای 

 1. «ودعلیاحضرت مقرر نم
پسر مامای  ]وقتی[روزی که علیاحضرت حرکت بطرم کابل نمود،»

به نفری »خود نظام الدین خان سر کردش هییت مستحفظین را دید گفت: 
ملکی و نظامی از طرف من بگویید: خداوند تبارک وتعالی نیک ومبارک 
بگرداند که امان هللا یک برادر عسکر دالور شما کمر بانتقام خون پدر شما 

ً مردانه و م لت وحصول استقالل این مملکت بسته است. و باید تماما
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شجیعانه قیام ورزیده بهمراه آن برادر از خود گذر خود همدست و همفکر 
 1« شده از طریق حصول استقالل کامل بکام دل  خود برسید.

امان هللا شاه برای اداء احترام موکب عالیۀ آن مادر قهرمان استقالل 
ری گرفت. از حصۀ شرق قومی باغ تا دروازش حربی ارگ ترتیبات شاندا

کابل را که در همین میدان مراسم ابالغ استقالل در محضر عموم عساکر 
وجمع شهریان کابل بعمل امده بود، ساحۀ پذیرائی پادشاهی قرار داد. 
محترمات دودمانهای کابل نیز برای اداء احترام د رکنار جاده صم بسته 

یاحضرت در دقیقۀ که از موتر فرود آمد، به پسر خود و استاده بودند. عل
تا انتقام خون پدر تان و هییت مستقبلین نظامی و رجال خاندانی گفت:

استقالل تامۀ افغانستان را حاصل ننمایید و یا در این راه سر ندهید، من 
باور نمی کنم که شما فرزندان امیر صاحب شهید باشید. او که شما را 

ت بر شما است که حق پدری و فرزندی را ادا  سازید. فرزند میدانس
وگفت: به کلمات و ترددات هیچ یک از منافقین و مخالفین فریب نخورده 
تشویش و اندیشۀ باطل را بدل راه ندهید. بخداوند توکل کنید و از خالق 
ذوالجالل )ج( نصرت و یاری بخواهید. چون ادعا  شما حق است حق 

پدر ومادر من  م ووگفت: اقوا دگاری مینماید.تعالی بشما یاری و مد
وفرزندان من همان کسانی اند که عزمی که کرده اند و دست بیعتی که داده 
اند برنگردند. امان هللا تاخود را در این راه فدا نسازد من او را فرزند خود 

 ونور چشم رشید خطاب نمی کنم.
 عبدالعزیزمحمدعمرخان کرنیل ]پسر سردارشیردل خان لویناب[ و

خان ]پسرمعاذهللا خان[ که در نزدیک موکب استاده بودند، عین این کلمات 
را بآواز بلند در برابر صفوم عساکر ابالغ نمودند، وآنقدر تاثیر نمود که 

از عموم عساکر یک جوش وهلهلۀ  (حوت 2مانند عصر روز جمعه )
 نمی گردیم. بزرگ بلند شد وگفتند: تاجان در تن و روان در بدن داریم بر

چون  در مدت دو روز مراسم جلوس رسمی وهم دو روز مراسم 
محفل فاتحه خوانی وتبریک سلطنت وقت را دربر گرفت وعموم سرخیالن 
بانوان خاندان های سرشناس کابل برای اداء مراسم فاتحه وهم تبریک 
سلطنت حاضر میشدند.علیاحضرت در مورد سیاست سلطنت فرصت نیافت. 

در « مسماة بی نظیر سلطان»در حالی که والدش معظمه اش  سه روز بعد
رأس محترمات شاهی قرار داشت بعموم افراد دودمان خود گفت: در عهد 
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امیرصاحب شهید چندبار گفتم: اصالحاتی در اوضاع قومی واجتماعی بعمل 
بیاید واما منظور نشد چرا که همدران وقت بنابر دالئلی که گفته میشد شرائط 

شما ساعد نگشته بود، وحال وقت آن است که باید برآورده گردد. آنقدر م
حاضرین مجلس بدل نگویید که ما زن هستیم ما را به سیاست سلطنت چه 

امیرصاحب شهید  کار؟ بلی من هم زن هستم ولی به سیاست سروکار دارم.
وقتی که از هندوستان معاودت کردند میخواست اصالحاتی بعمل بیارد. هر 

ً وبلکه اکثراً مفید بود، چون شرائط وامکانات برای عموم چند که ب عضا
خاندان ها هنوز فراهم نبود موافقت نکردم وعقالً وقت در مجلس حرم های 
مرا تائید کرده بودند چرا که گفته بودم این اصالحات سی سال پیش از وقت 
است. وحال وظیفۀ ما آن است که باید بگوییم مردان بزرگ وسالخورده 

حبان تجربات کامل از مشورت های معقول خود دریغ نورزند وشما وصا
محترمات سالم وپیام مرا به پدران وبرادران بزرگ وموسفیدان خاندان های 
خود برسانید که چیزی که برای خیر واصالح امور مملکت از روی فهم 
وتجربه میدانید بگویید.وبقرار مفکورش مامای بزرگوارم عالیجاه سردار 

رسم برده گی از افغانستان  مدخان اول باید کنیز و غالم آزاد گردند وفقیرمح
بکلی برطرم شود واگر که غالم بچه و کنیزک تا امروز در دربار سلطنت 
مانند فرزند وبحیث فرزند تربیت و عزت دیده اند ولی چون این نام 
ر اصطالحاً باعث تحقیر تلقی شده است، بعد از ین لفظ هم بالکل ممنوع قرا

داده شود. و دیگر محبوسین بهرنام واشتباهی که بقید مانده اند از قید رها 
گردند وفراریان از خارج خواسته شوند. واین احکام باید از همین ایام ابالغ 
استقالل تنفیذ یابد. واگر که این حاجت به توصیه ندارد چرا که میدانم امان 

 1 «هللا خود جوان مهربان در حق مردم است.

و امیر نصرهللا خان و تابعانش محصور و متزلزل و تا :»فته پوپلزائی بگ
سه روز دیگر با هر قدر تپش و تالش و ارسال و مرسول مکاتیب 
خصوصی بهر طرم ناکام گردید، زیرا که  انقالب عسکری جالل آباد و هم 

 [2] «خاندانی او را محاصره و حاضر به تسلیم نمود.

 

 رتسهم خاندان مادری علیاحض
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پوپلزائی در ادامه سهم خاندان پدری علیاحضرت، ازنقش مادر 
بی » علیاحضرت وماما وپسران ماما ودامادان ماما نیز یاد نموده مینویسد:

نظیر سلطان و الدش  علیا حضرت که از اوالدش سردار شاه علم خان پوپلزائی 
ریک بود، قوم و تبار خود را همیشه به جانبداری نوادش خود توصیه و تح

این خانم باهمت وبا درایت وقتی از قیام نواسه اش عین الدوله  «می نمود.
برای خونخواهی پدرش مطلع شد ونیز ازتردد وتذبذب برخی رجال دربارکه 

 ً چشم امید دوخته بودند  ودر ظاهر به امان هللا امیر نصرهللا خان به باطنا
به جنرال صالح خان سرمی جنباندند، این پیام را بصورت عاجل نوشت و 

 محمدخان فرستاد:

 سران نظامی کابل یعنوانمادر علیاحضرت پیام بی نظیر سلطان 

برای خدمت دولت علیۀ افغانیه از ارجمند نور چشم رشید امان هللا »
جان  جوان دالور تر و مرد باغیرت باهمت غریب نواز و دلسوز در حق 

ن زمستان، چند اوقات بیچارگان پیدا شده نمی تواند، و دیدید که در همی
سالیان دیگر در حق بندی ها و قر  دارها چه اندازه لطم و مهربانی و 
ترحم و شفقت نمود. چون شما از طرم پدر و مادر قوم و خون شریک من 
می باشید، الزم که اولتر تمام منصبداران فوج نظام دارالسلطنه اعم از 

ک امین نظام و دیگر خون سواره و پیاده را با هم متحد و متفق داشته بکم
ین شیوش فدویت خود در راه انتقام  شریکان همتی و رشادتی بکار ببرید تا از

خون امیر صاحب شهید و استقالل این دولت عالیۀ اسالمیه و جامعۀ مقدسه 
و کامیاب باشید. والزم که رویۀ نفاق در پیش نیاید و از  یافغانیه سرخرو

حاضر شده ام که حمائل استقالل پیرایه را  اهل نفاق احتراز شود. و من خود
بدوش گیرندش انتقام خون پدر بیاویزم و بدانانم که نور چشم امان هللا در 
خواص اعلی اسالمی و افغانی از پدران و مادران بزرگ میراثی دارد فقط  

 [76پوپلزائی ، ص  «]امضاء: بی نظیر سلطان درانی.

 تبصرۀ پوپلزائی در پای این پیام:

دش عین الدوله بوسیلۀ ارسال این پیام تحریری در حقیقت تمام ج»
قدرتمندان قلم و شمشیر را در حساس ترین مرحلۀ تاریخ یعنی ساعت اول 
جلوس خصوصی عین الدوله بر سریر سلطنت تحریک و تشجیع نمود و 
کافۀ  زنان افغانستان را در این عزم بالجزم حصول استقالل کامل افغانستان 

امل گردانید.و این است یکی از مراتب نهضت نسوان در شریک و ش
دودمان امانیه که در ساعت بدو جلوس خصوصی او شور و هیجان دیگری 
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در جمعیت مردان و زنان خاندان های بزرگ کابل برپا گردید، و شاملین 
مجلس از ابراز احساسات یک محترمۀ نجیبه افغان خیلی ها تحسین نموده 

پوپلزائی ، همان  .«]نکه این آوازش بمردم درانی قندهار رسیدآفرین گفتند و تا آ

 [76اثر، ص

سردار فقیر محمد خان شاغاسی مامای سکۀ »برادر بینظیرسلطان، 
داماد خود را بطرفداری عین الدوله ترغیب  پسر و هم چهار ،علیا حضرت

می نمود. که اینک در این تاریخ سیاسی نامهای چهار دختر و داماد های او 
 را می نویسم:

 دلبر سلطان،عیال سردار امیر محمد خان حکمران غزنین )بارکزئی(      

 مزاری سلطان،عیال محمد ابراهیم خان سرپروانه ثم وزیر عدلیه )بارکزئی(
 خورشید سلطان،عیال محمود خان امین نظام ثم وزیر مالیه )قوم پوپلزائی(

 وکیل مقام سلطنت گردید.عذراء سلطان، عیال محمد ولی دروازی که اخیراً 
یعنی قبل از جلوس رسمی ]قیام[ سردار فقیر محمد خان درهفتۀ اول 

امان هللا شاه از مردم چهاردهی و پغمان برای عین الدوله بیعت گرفت. چون 
مردم از بیم لشکرکشی امیر نصرهللا خان جرئت نمی توانستند گفتند: هرگاه 

محمد خان شاغاسی از ما مردم بیعت نصرهللا خان غالب گردید میگوییم فقیر 
)منشی دفتر گرفت و مسئولیت نداریم. و همچنان پسرش نظام الدین خان 

بحث قیام عین که در ]خدماتی بنفع دولت امانیه نموده است عین الدوله[
 [.الدوله برضد کاکایش از وی یاد شده است

خلق و خلص آنکه امان هللا شاه به نیروی حسن اخالق و مدارا به ... 
به نیروی فکرو تدبیر خاندان وطایفۀ مادر که او را در کار دولت و حصول 
ً که در  استقالل تامه و عدالت اجتماعی مشورت نیک میدادند و خصوصا
روز جلوس خصوصی آن و ثیقۀ موکد بسوگند نوشته و باقبول هر نوع 

شتر بقوت روحی و فکری امان هللا شاه بی ،فداکاری بحضورش تقدیم نمودند
 ]شده اند[افزوده شد. و از همین شهرت که طائفۀ درانی جانبدار امان هللا شاه 

ً ثابت ، گریش یکبار د 1297در هفتۀ اول ماه حوت سال  ، ً و علنا رسما
تمام اقوام و قبائل  افغانستان جانبدار او شده بیعت نامه ها  د]و[نمودن

مردم بدل باور کردند  ،داد فرستادند. و چیزهایی که امان هللا شاه بمردم وعده
که این فرزند ملکۀ معتبر که نسل بالنسل زادش بزرگان افغان است ، همین 

 اعتبار را دارد.
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چون سلطنت بیگم بنت شاهزاده مودود درانی]مادرمحمود طرزی[ 
بود، علیا حضرت به نسبت قومیت پدر و مادر به محمود طرزی و اوالدش 

نمود  ]می[دند، نیز شفقت و محبت بسیارکه عمری به مسافرت تیر کرده بو
و ثریا دختر او را برای پسر خود  عین الدوله به ازدواج گرفت و این 

. محمود طرزی به علیا حضرت ]شد[وصلت نیز به نفع دولت امانیه تمام 
 احترام داشت. 

محبوسینی که در ایام جلوس امان هللا شاه  از حبس رها شدند، 
عین الدوله به سفارش و توصیۀ مادر و جدش که : ممنونیت نموده می گفتند

 ، پول نقدهمحترمه خودش چند بار از احوال محبوسین در محبس خبر گرفت
بخشید و  وسیلۀ تقدیم عرائ  ما ]بما[و البسه و در ایام زمستان پوستینچه 

بحضور امیر حبیب هللا خان گردید تا آنکه در این جلوس خود ما را بطور 
کنیزی و غالمی را برطرم ساخت.  ،و حبس رها فرمودهعموم  از قید 

پوپلزائی، همان،ص  «]فراریان  را از خارج احضار و شامل کار گردانید.

[ بدینسان دیده میشود که خاندان مادری علیاحضرت نقش چشم گیری 127
در موفقیت وپیروزی شهزاده امان هللا خان بر کاکایش امیر نصرهللا خان 

چنین پشتوانه قوی قومی ، سقوط سریع واعجاب انگیر  داشته اند و بدون
 امیر نصرهللا خان ، امکان پذیرنبود.            

 2017/ 11/ 14پایان 
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 مهدیازمقاله 

 
 دش آغازاز خانوادۀ سلطنتی امانی،  عدالت

 
درافغانستان،از قدیم  معمول بوده که وقتی شاه جدیدی برتخت  

اطر ابراز خوشحالی وخوشنودی از تخت نشینی سلطنت تکیه میزد، به خ

شاه محفلی برگزارمیشد ودرآن یک 

تعداد از رجال وبزرگان لشکری 

وکشوری ودوستان ومخلصان ونزدیکان 

شاه اشتراک میکردند و با بیان سخنان 

وصم آمیز وامیدوار کننده از شاه نو، 

 محفل را گوارا و رونق می بخشیدند.

 ش، به1297درشب دهم حوت  

مناسبت جلوس رسمی شاه امان هللا 

محفلی در ارگ شاهی کابل برگذارشد 

که در آن تمام رجال ملکی ونظامی 

ودوستان وهمکارانی که او را درقیام  

علیه کاکایش حمایت وهمراهی کرده 

بودند اشتراک داشتند. درختم محفل، شاه 

لت نطقی کرد وبه حاضرین در دربار، مشی حکومت خود را که تحقق عدا

باشد،از مهمترین وظایم یک زمامدار شمرد و توضیح کرد که خدمت به 

مردم بجز صداقت در اجرای وظایم ناممکن است و همه باید وظایم خود 

را  با کمال صداقت وراستی انجام دهند، زیرا با همه شناخت ودوستی های 

که با هریکی از حضاردارد، وقتی  مساله عدالت در میان باشد ،رعایت 

 ال هیچ کسی را نخواهد کرد،اینک سخنان شاه امان هللا:ح

"عزیزانم عساکر واهل دربار!  مقربان من در دوره های طفلی، 

شباب و جوانی ام تا امروز بسیار بودند و حال هم بحمدهللا تعالی بسیار اند. 



 .... گسترهای  کار بزرگ با مایزع

 

139 

زیرا  وقتی که من بصداقت خدمت کنم، هر فرد افغانستان دوست صدیق من 

ن من که من فدائی آنها هستم، در این جمعیت اعتماد بیشتر است. و فدائیا

بصورت متقابل موجود است چرا که اتحاد و اتفاق کامل وجود دارد و مرا 

 معتمد اول خود می شناسند.

و کسانی از شما که از سنین طفولیت با من رفاقت و خصوصیت 

تر است. دارند، میدانید در نزد من مقام و منزلت ایشان از چه لحاظ بیش

باین معنی که آنها از افکار و خیاالت این خدمتگار افغانستان پوره مطلع 

اند و آرزوهای مرا بیشتر و بیشتر از دیگران در پیش می برند. و این 

قرابت و صمیمیت مراد از ایفا  خدمت با صداقت به مملکت معظمۀ 

رای اسالمیۀ افغانیه است که میخواهم ازین خصوصیت ها و قرابت ها ب

خدمات وطن مقدس مان افغانستان استفاده کنم. راه راستین همان است که 

 . برای یک زمامدار بهتر از عدالت کاری نیستخداوند )ج( فرموده است و 

و بعد ازین ساعت اگر در مراتب رسیمۀ شما تفاوت های ظاهری 

بمالحظه برسد، مایوس نباشید. زیرا که بزرگترین مراتب و مناصب بسر 

ندن درجات اعتماد است. و شما ملت که زمام مهام مملکت اسالمیۀ رسا

افغانیه را بکف اختیار این خدمتگار سپردید، چون مسئول حقوق خلق هللا 

شناخته شدم فکر و نظر من از قبول این بارگران سلطنت وسعت دیگر پیدا 

ن صورت که اگر کمترین ضعف حرکتی از جانب یکی از آکرد که در 

چرا که قانون  ،لحاظ و مراعات نخواهم توانستن بظهور برسد همکاران م

و لهذا امور نظامی و ملکی را بهر وسیله ئی  شریعت و سلطنت نمی گذارد.

 که صورت اجرا  آنرا بهتر سنجیده بتوانم می سپارم.

این اعتماد من بهرفرد شما بهترین ،و چون من یک سرباز فدا کارم 

و از حضرت باری تعالی  ی و ملکی است.و عالیترین درجات مناصب نظام

جلت عظمته التجا  و تمنا دارم که بعمر و صحت هر یک شما برادران 

صاحب قلم و شمشیرکه دست اتحاد خدمت از ساعت اول جلوس سلطنتم 

داده اید بیفزاید تا مطابق  برضا  پاک پروردگار عالمیان جل علی شانه 

دمتگار فدایی دین و وطن شما العزیز و بروفق آرزوی خالصانۀ من که خ

بودم و هستم، از هر فرد شما این است که برای انجام خدمات باصداقت این 

وطن مقدس همیشه کمر همت بسته موجبات سرافرازی مرا که بشما 
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اعتماد دارم حاصل نمائید. و کار های عاجلی را که در مرور این هفت شب 

ید اعتماد و اطمینان مرا و ملت و روز با یک جدیت فوق العاده انجام داده ا

افغانستان را نسبت بخود زیاد تر ساختید. وکسی که در این مرحلۀ حساس 

بامن دست عهد و همراهی داده است، باور دارم که از ذریت این اشخاص 

فداکار عالمت وفا داری و فداکاری برای ملت و مملکت فخیمۀ 

از بدایت حال این سلطنت نجیبۀاسالمیۀ افغانیه ابراز خواهد گشت. ولذا 

بشما برادران همدست و همفکر خود مکرر خطاب می کنم که از این 

بشما همکاران فدایی دولت و وطن اعتماد هر  ساعات اولین تا روزمرگ

. وشما عین همین درجۀ صدق و اخالص مرا بتمامی  نوع صداقت دارم

دست دعا ببارگاه افراد پیر و برنای این مملکت اسالمیۀ افغانیه برسانید و 

حضرت آفرید گار دانای توانا بلند دارید تا همۀ ما و شما در برابر خدمات 

 1مرجوعۀ محوله کامیاب و سرافراز و نیکنام باشیم".

 

 و جیره طعام از مطبخ شاهی: قطع معاشات نسبی
دریک جامعه عقب مانده  وسنتی که مناسبات خانخانی و روابط قومی 

ه های نظام مطلقۀ سلطنتی را می ساخت، تطبیق وخویشاوندی، ستون پای

عدالت اجتماعی، یکی ازمشکل ترین وسخت ترین کارهای بود که  رژیم 

نوپای امانی میخواست دست به تحقق آن بزند. دست زدن به چنین امری 

بدون تردید، نارضایتی وشکایت بزرگان قومی ورؤسای قبایل را در پی 

میدید تاعدالت را فدای مناسبات قومی  داشت. معهذا حکومت خود را مکلم

وقبیلوی نکند، وبخاطر خیر عمومی، در برابرامتیازات  عده یی زورآور، 

بایستد و سعی نماید به  مردم بفهماند که درحکومت امانی همگی از حقوق 

مساوی برخوردار اند وهیچکس را بردیگری امتیاز نیست. اما فهماندن یک 

در صد آن بی سواد بودند و از حقوق خود و  99جامعه نا آگاه که تخمین 

 وجایب حکومت هیچگونه آگاهی نداشتند، کارمشکلی بود. 

برای رژیمی که در نظرداشت بال معطلی موضوع استقالل کشور را 

با ابرقدرت انگلیس مطرح کند و درصورت عدم حصول مرام از راه 

می سخت نیاز سیاسی، به جنگ توسل جوید،و آنگاه به حمایت نیروهای قو
                                                           

 97پوپلزائی، سلطنت امان هللا شاه،وحصول استقالل مجدد افغانستان،بخش اول، ص - 1



 .... گسترهای  کار بزرگ با مایزع

 

141 

دیده میشد، به نظر میرسید که نمی باید سران قومی و رؤسای قبایل را از 

خود نارا  کند، با وجود این همه خطرات، امان هللا خان  نخستین اقدامات 

انقالبی عدالت خواهانه را از طایفه  محمدزائی که سلطنت به آن طایفه 

 منسوب بود، آغاز نمود. 

ای عدالت اجتماعی،در هفته های اول بقدرت شاه امان هللا در راست

رسیدن خود، معاشات نسبی خانواده های محمدزائی وهمچنان جیرش طعام از 

مطبخ شاهانه به خانه های برخی ازسرداران بشمول کاکایش سردار 

 محمدعمرخان را قطع نمود.

» مؤلم کتاب سلطنت امان هللا شا، مرحوم پوپلزای مینویسد:

ن، برای افراد خاندان محمدزائی که سنین عمرشان از امیرعبدالرحمن خا

روپیۀ پختۀ کابلی دوازده بیشتر می بود، اعم از زن ومرد در سال سه صد 

ق مصادر  1296ق و 1295معاش نسبی مقرر نمود، ونیز کسانی که در سنه 

خدماتی شده ویا خسارات ملک ومال دیده بودند، از یکنیم هزار روپیه تا سه 

ختۀ کابلی در سال مواجب مقرره داشتند. واین اصول تا ماه دلو صد روپیۀ پ

م[  1919ش ]مارچ 1297در برج حوت سال ش معمول بود. 1297سال 

ش معاشات 1298که از تاریخ اول ماه حمل سال امان هللا خان فرمان داد 

نسبی بصورت عموم قطع گردد. واین قانون جدید از تاریخ شنبه اول حمل 

م [ نافذ  1919مارچ  22 –ق 1337ی اآلخر جماد19ش ]1298

در این وقت داد وفریاد از بع  خاندانها بلند شد  وعده یی از ...گردید.

سرداران عار  شدند که این حقوق برای ما بطور اعزازی منظور نگشته 

 وما این حق را در بدل خدماتی که کرده ایم مستحق گشته ایم.

اد تصادیق خدمات حاضر شود. اعلیحضرت امان هللا شاه فرمود: اسن

چون اسناد اکثر شخصیت ها وخانواده ها حاضر نگردید، حکم اول انفاذ یافت. 

وبرای عده یی از سرداران که فی الواقع در مراحل مختلم خودشان وپدران 

شان مصادر خدمات ملکی ونظامی بنفع مملکت افغانستان شده واسناد دست 

آنها را از طریق اراضی مکافاتی بعو  داشت شان ثابت می کرد، حقوق ملی 

مواجب مستمری شان منظور وباعطای زمین زراعتی وباغ معاوضه نمود. 

میرمحمدعلی خان را وکیل فروش اراضی مقرر فرمود که از طرم پادشاه 
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باشخاص قبالۀ شرعی بدهد، که البته عدش محدودی باین امتیاز نائل گردیدند واز 

  1 «اکثر سلب گردید.

از زمان امیرعبدالرحمن خان برای یک تعداد »ائی می افزاید که پوپلز

زیاد خانوار وابستگان بع  سرخیالن مالزمین مقرب که از سمت های 

شده واز مطبخ ارگ طعام طبخ شده جیره می بردند، وبدون آنکه  دور وارد

جیره خواران کدام خدمتی به ملت کنند وبمح  خصوصیت خدمت شخصی 

ای سابق یعنی زمان مسافرت امیرعبدالرحمن خان ارتباط وشناسایی دوره ه

پیدا کرده از سالیانی بستنی های طعام از طباخ خانه شاهی اخذ وتناول می 

نمودند، اعلیحضرت امان هللا شاه در بدوجلوس خود قطع فرمود واز روی 

عدالت اسالمی فرمود: چون هزاران نفر باطرام واکنام مملکت بفقر وفاقه 

ا ودره ها بسر می برند، بهتر است که ما این مصارم نان در دشت ه

ودسترخوان را برای مصارم مکاتب وشفاخانه ها تخصیص بدهیم. چون 

این حکم نافذ شد خاندان های مفت خور اقوام سریتی ها سخت آزرده 

ومایوس شدند وحرم هایی می گفتند. واین نتیجۀ مفت خوری وآموخته 

  2 «خوری بود.

اه ،این پیام رابه مردم میرساند که شاه طرفدارعدالت است این اقدام ش

وبخاطر عدالت، پروای نارضایتی اقوام وخانواده سلطنتی را هم نمیکند، پس 

هیچکسی نباید از شاه  توقع لحاظ و مراعایت دوستی وقومی وخویشاوندی 

ً یک اقدام شجاعانه بود. امان هللا خانرا داشته باشد. ،با این اقدام شاه واقعا

مستمری بگیرمفت هزار این کار خود که خالم شرع هم نبود، زبان ده ها 

 خواره را به بدگوئی علیه خود بازکرد.

 

 :افزون برآن
 یک سلسله اقدامات انقالبی زد که تحسین مردم افغانستان بشاه  دست  

وسایر ملل را بر انگیخت، ازجمله میتوان از اقدامات ذیل آن شاه ترقیخواه 

 د:نام بر

                                                           

 130پوپلزائی، همانن اثر، ص  - 1

 131پوپلزائی، همانن اثر، ص  - 2
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اقدام انقالبی امان هللا خان،قیام برضد کاکایش امیر نصرهللا  اولین

خان بود که توانست ظرف یک هفته وی را مجبور به استعفا از امارت به 

 نفع دولت کابل نماید.

اقدام انقالبی شاه ، اعالم استقالل افغانستان در نخستین  دومین

 نظامی قصر سخنرانی اش به شهریان کابل وعساکرحاضر درمیدان

، و انتشار 1919فبروری  1297/21 سالمخانه در روزجمعه ، دوم حوت

 اعالمیه سلطنت با تعهد به کسب استقالل کشور بود.

اقدام انقالبی شاه ، ارسال مکتوب رسمی از جلوس خود  سومین

بسلطنت افغانستان، به حکومت هند برتانوی وآمادگی برای عقد معاهدات 

 ل بود.دوستی واحترام متقاب

اقدام انقالبی شاه ، اعزام هیئات فوق العاده معرفی افغانستان  چهارمین

مستقل به جهان وآماده برای  عقد قرارداد های دوستی وهمکاری های 

 متقابل بطور شفام بود. 

اقدام انقالبی شاه ، اولتیماتوم به جانب انگلیس بود.او وقتی  پنجمین

اپریل در  13اب نمیدهند، به تاریخ دریافت که انگلیس ها مکتوب اورا جو

دپلوماتان خارجی وبزرگان  ارگ کابل جلسه ای تدویر نمود که در آن

بشمول سفیرحکومت هند برتانوی استراک  ومشران ملکی ونظامی کشور

من خودم و مملکت خودم را از لحاظ »  داشتند، در سخنرانی خود گفت:

مودم . بعد از این کشورما، داخلی و خارجی کامالً آزاد و مستقل اعالن ن

مانند سایر دول و قدرتهای جهان ، آزاد است و به هیچ نیروی ، به اندازه 

یک سر موی اجازه داده نمی شودکه در امور داخلی و خارجی افغانستان 

مداخله نماید. و اگر کسی به چنین امری اقدام نماید، گردنش را با این 

فیر انگلیس نموده پرسید:  آنچه و سپس رو بجانب س« شمشیر خواهم زد.

   1گفتم فهمیدی!  سفیرانگلیس بااحترام جواب داد:  بلی فهمیدم.  

اقدام انقالبی شاه امان هللا، اعالم جهاد برای استرداد استقالل  ششمین

افغانستان یعنی نبرد با استعمار انگلیس بود که در آن قوای نظامی محدود 

پکتیا، قندهار( با انگلیسها  به جنگ جبهه )ننگرهار، 3افغانستان از 

پرداختند. ودرنتیجه این جان بازیها وفداکاری ملت افغان، دشمن وادارشد تا 
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به پای میزمذاکرات صلح درراولپندی،بنشیند  وسرانجام استقالل افغانستان 

 را برسمیت بشناسد.

شاه امان هللا خان بعد از جلوس اعلیحضرت بدین سان دیده میشود که 

تخت کابل، در ظرم شش ماه در تمام عرصه های سیاسی ونظامی، بر 

  علیه دشمنان خود ومردم افغانستان، پیروز وسرافراز برآمده است.
 

 یک سند تاریخی،با امضای شاه امان هللا برای تحقق عدالت

بازهم سند تاریخی دیگری از »سایت همبستگی،گزارش میدهدکه : 

ه که در آن توجه و برخورد جدی دوران پرشکوه  امانی به دست آمد

هللا خان این شاه عادل و وطندوست را به ماموران خطاکار دورانش  امان 

 میتوان دید و از آن آموخت.

 
شود، فرمان  این سند که در آرشیو ملی افغانستان نگهداری می

هللا خان عنوانی وزیر عدلیه است  با امضای امان ۱۳۰۲قوس  ۱۳مورخ 

است تا معاش دوماهه رئیس هیئت تمیز را به خاطر  که از او خواسته

کرده است کسر « عالئم غیرحاضری خود را با امضای خویش محو»اینکه 

 و تحویل خزانه نماید.
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افغانستان زمانی از فساد و غارتگری وحشتناک پاک خواهد شد که 

هللا خان زمام امور را بدست گرفته ابتدا کشور  فردی به پاکی و جدیت امان

هایش را بر احساس  ا از سلطه بیگانگان خالص کند و بعد سیاستر

 «ریزی کند.   مسئولیت و دلسوزی در برابر منافع ملی پایه

 (  2016/ 5/ 26) ویب سایت همبستگی، مورخ 

 

اما تا دیرنشده است باید این سخنان افغانستان شناس امریکائی را که 

است،اینجا نقل کنم که  گفته سال بعد از دوره امانی ، بیان داشته ۳۰-۴۰

 است :

امان هللا خان یک پادشاه وزمامدار منور بود. توسط یک دسته »

افغانهای ترقی پسند حمایت میشد. او سعی کرد تا تمام مردم افغانستان را 

از خواب گران بیدار سازد و از حیطۀ ارتجاع  ومحافظه کاری بیرون 

ان وانمود سازد.... او کشد،ویک راه بهتر حیات را برای همه ایش

آزاد داشته باشد، ویک دولت  میخواست یک ملت قوی، متکی به خود و

مترقی ومعاصراسالمی را تشکیل دهد. درعهد او خواب هایش درست تعبیر 

  1«نشد وصدق پیدا نکرد.
 

 ۲۰۱۷/ ۱۱/  ۱۰پایان 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

قوورن بیسووتم، ترجمووۀ پوهاندمحمدفابوول صوواحب  لودویووک ادمووک،روابط خووارجی افغانسووتان در نیمووۀ اول- 1

 123زاده،پشاور،ص



 .... گسترهای  کار بزرگ با مایزع

 

146 

 

 مهدزایمقاله 

 

 

 قصیده ای درمدح اعلیحضرت امان هللا خان
 ع غالم جیالنی جاللی() ازطب

 

غالم جیالنی جاللی، از شاعران وادبای چیره دست و دانشمند کشور بود.او 

به 1311درعهد امانی بحیث مدیر معارم قندهار خدمت کردو درسال 

عضویت انجمن ادبی کابل در آمد. از اومقاالت واشعار آبداری در مجالت 

اشعار وی قصیده فوق وروز نامه های کشور برجای مانده است. از جمله 

آنراسروده  1300الذکر درمدح اعلیحضرت امان هللا خان است که در قوس 

است. ازاین قصیده و قصاید دیگرش به نظرمیرسد که در شعرسرائی از 

سرامدان روزگارخود بوده  وکالمش بوی کالم  عنصری ملک الشعرای 

 دربار سلطان محمود غزنوی را میدهد. 

 

 ی حــریم امن وامان      بروزگار جهـانـداری بزرگ شـهـانایا ندیـــده بگیت

 باحـتــــرام  گــذرکــن بخـطــۀ کـابل       باعــتبار نظــر کــن به کشور افغان

 

 ببین اهـالی کشور چسان غنودستند      بزیر سایۀ چـــتر خــــدایگان جـهان

 عدلتش برگذشته ازکیهانمهـــین خــسرو اعـظـــــم امـان هللا      که صیت م

 

 امیر عالـم وعادل شــهـنـشـۀ غازی     که اوست دین نبی را یگانه پشتیبان

 قضا مثال و قدرقدرت و فلک رفعت     سکندر ابهت  وجم سریر ودارا شان

 

 بگاه بــزم بود ماه بـر فراز ســـریر      بگــاه رزم بــود، شیر شرزۀ غـران

 ا لیکن      بــرای پـیر کـند کارهای صعب آسانبسال گـرچه جوانست شاه م
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 چنانکه کرده و خـواهد کند بیاری حق

 مظـفــرانه فـتوحـات عـالی و شایـان

 شـهـا، مـها، ملکا،خسروا، جهانـدارا

 بسیط روی زمین را زتست امن وامان

 

 کنون که کرده خدا برتو ملک ارزانی

 بتارک تـو فـرو هشـت افـسر شاهان

 لـت تــو مـردمـان  دانشمنـدرجـال دو

 مقـــربان درت کـار دان  و با ایـمـان

 

 بخـــویش راه مـده مردمان خــائن را

 چوماردان که چکد زهرش ازبن دندان

 اگــر راه بــیابـد به ملک دشـمـن دین

 شود اساس دیانت زبیخ و بن  ویران

 

ـلک  شها دو چیز  بـود باعث تـرقی م 

 یاست  شاهانیکی عـدالت و دیگر س

 مراین دو نکته بود شرح وافی و کافی

 که داد َجـّد تو توضیح آن به نغز بیان

 

 اگر که در به شکی درعرایـض چاکـر

 رجــوع کــن تـو بتــاریخ دولت افغان

 رعیتند ترا دوسـتان از دل و از جـان

 بقای ذات ترا خواستار خورد و کـالن

 

 ز حضرت توشها ! معذرت هـمی جویم

 نیست درخـور من پند دادن لقــمانکه 

 همیشه تا که بود ماه واختر و خورشید

 هماره تا که بود روز وشب فلک گردان
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 عنایتـت ز یمین و مــهابتـت ز یـــسـار

 بمانـدا  بــتو این تاج و تخت  جاویدان

 بحضرت تو مقرب هر آنکه دوست بود

 نصیب دشمن تو باد حـقاری و خــذالن
 (۴۰۱ )پوپلزائی،سلطنت امان هللا شاه /                          

 

داکترلطیم جاللی، داکتر سالم جاللی، وداکتر علی احمدجاللی، 

جنرال ارکان حرب ، نویسنده ومولم تاریخ نظامی افغانستان ، فرزندان 

همین شخص اند.همه فرزندان جاللی آدم های تحصیل کرده وبا استعداد 

شار واهل کار ودر افغانستان صاحب مقام وصاحب هوش تیز وذکاوت سر

 وکرسی های مهمی بودند.

وصم اعلیحضرت شاه امان هللا را ار زبان غالم جیالنی خان جاللی 

 ۀ سقو را بشنویم:قلم صوفی عبدالحق  بیتاب وصم بچ دیدیم،اکنون از
 

 وصف بچۀ سقاو از ملک الشعرا  بیتاب 

تاب در اوصام حبیب هللا پوپلزائی درمورد دستیابی به شعر استاد بی

حوت  20صوفی عبدالحق بیتاب ملک الشعراء که بتاریخ »کلکانی مینویسد: 

سالگی درکابل فوت کرد، در اثرسفارش دارالتحریر  83به عمر 1347سال 

 19شاهی وخواهش دوستانه استاد خلیلی وفامیل آن متوفی ، روز شنبه 

در منزل عبدالواحد  ق درکارته پروان 1390ش مطابق ذیقعده  1349جدی

خان برادر بیتاب مرحوم حینی که مصروم خطاطی لوح مزار استاد بیتاب 

بودم، عبدالواحد خان مذکور ضمن اظهار حقایق زندگانی ملک الشعراء 

بیتاب از بعضی قطعات ومسدسات خصوصی متذکر شده بمن ارائه نمود. 

ال ودرکابل س 41وبرای اینکه استاد بیتاب درسال انقالب سقو به عمر 

حاضر ودارای عقل سلیم وهم شخص بی غر  وحق بین بود، هشت بند 

 :ازیک مسدس او را عیناً درج تاریخ مینمایم

 

  ش۱۳۰۸اول عقرب 
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 شکر هلل دوستداران عصر کلفت درگذشت        

 باز شد باب تمـدن  دور وحشـت درگذشت

 عهـد عشرت آمد و وقت فالکت در گذشت     

 زحمت درگذشتخوش هنگام  جلوه کرد ایام

 ان بــوداین همه از همـت شاه وطن خواهــ

 ان بـــودفغـــلــت اوجـودش افتخار م ــزکـ

 

 اینکه می گفتند کرده نائب مهـدی ظهــور        

 بود دزد رهزنی بی بهره ازعقل وشعور 

 از تـــرحــم بی نصیب و از وفا بسیار دور         

 ش او را قـتـل مورقتل انسان بود آسان پی

 سخت ازسنگین دلیها ظالم وخونریز بود

 هـــم باین تقــریب گویم نائب چنگیز بود

 

 دشمنان ملک ما بودند عـمـری در کمین         

 محو استقالل ما میخواستند از روی کین

 بهراین خدمت مهیا شد برای شان معین          

 ــنائن دیــن  مبـییعــنی خـو ـــۀ سقــبچــ

 م بر طرفداران اوــلعنت حــق بر وی و ه

 واهان بی وجدان بی ایمـان اوبر هــوا خـ
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 ر گفتـنـد   شاه  تــرقی   خواه  را          بـد  اگــ

 خادم دیــن گـر لقب ماندند حبیب هللا را

 نائب مهـدی اگر خـوانـدند آن گمراه را           

 شاه رانـثـر اگـــر دادند بیت نعمت هللا 

 این همه غیر از پرو پاگند دشمنها نبود

 ردم  دنیا نبودض نفس مــاغراخالی از 

 

 نائب مهــدی لقب شد تا خری دجال را            

 ـال  راکـرد تاثــیر عجائـب  مـردم  جهـ

 تا مژه برهم زدم دیدم دگرگون حال را            

 بی هوا خواه یافتم بیچـــاره استقالل را

 دادش از فرانسه حامی افـغان رسیدتا ب

 گوهرکان شرافت صاحب وجدان رسید

 

 دربنای انقالب آنکسکه شرکت کرده است        

 برخالف سلطنت تحریک ملت کرده است

 دولت ما را  دچـار  صـد  فالکت کرده است          

 تا قیامت بهرخود تحصیل لعنت کرده است

 تــباه  ظالمان  کـردند ملـک و ملـت ما  را

 عالم باد  روی شـان سیاهیا الـهی در  دو 

 

 هیچ سگ مانند او  توهین یک ملـت نکرد        
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 از برای دشمن ما کس چنین خدمت نکرد

 ازهوای نفس اگر بدعت سر بدعت نکرد        

 با معین السلطنت آخـر چـرا  بیـعـت نکرد

 [1]عاشق بربادی مـــا آن خبـیــث  رو سیاه

 سلطنت گردید باغی از دوشاههم زحب 

 

دراین شعر، استاد بیتاب بچۀ سقو را:خائن دین مبین اسالم)نه خادم دین(، 

دزد رهزن،خردجال، نائب چنگیز،ظالم، خونریز، بیشعور، خبیث،روسیاه، 

 . باغی و از سگ کمتر تعریف کرده است

 ختم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (۵۲۰ ص،۲عزیزالدین وکیلی پوپزائی، سلطنت امان هللا شاه واستقالل افغانستان )بخش - 1
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 دهمزدوامقاله 

 

 خلیلی( محاکمۀ  مستوفی الممالک)پدراستاد 

 وعلت غرغره کردن وی از درخت توت

 
امان هللا خان و دوستان همفکر اوپس از پیروزی برامیرنصرهللا خان 

وجلوس براریکه قدرت، به تحقق این امر توجه نمودند که حکومت جدید می 

باید به مردم ثابت نماید که داد مظلومان را از ظالمان میگیرد و هرکس به 

دولتی خود و  دکرده باشد ویا از سوی رجال قدرتمندیگری ظلم و زورگوئی 

یا اقارب شان شکنجه شده و براثر شکنجه جان داده باشند ویا مجبور به 

دادن رشوت شده باشند، میتوانند شکایت خودرا به محکمه بسپارند، تا 

شکایت شان مورد بازپرسی ودادخواهی قرارگیرد. و هرکسی که انسان های 

امتیاز به تباهی کشانده باشد، باید به  سزای اعمال خود  بیگناه را برای کسب

برسد. مردم کابل که از خدا چنین روزی را میخواستند، دست استغاثه بلند 

 نمودند و عرای  وشکایات خود را به محکمه پیش کردند.

یکی از رجال مقتدر وسفاک و ظالم که از عهد امیر عبدالرحمن خان 

 خان، بسیاری از خانواده ها را به ماتم نشانده تا پایان عهد امیر حبیب هللا

بود، میرزا محمدحسین خان مستوفی الممالک )پدراستاد خلیلی( بود که 

عالوه بر مستوفیت )امورجمع آوری مالیات وعواید دولت از مردم 

وحسابدهی به حکومت( درعین حال ادارش ضبط احواالت )جاسوسی( را هم 

که امورامنیت واستخبارات را اداره میکرد،  بدست داشت. این مرد درزمانی

با متهم کردن افراد به برهم زدن امنیت یا سوء قصد علیه امیر، هرکه را 

میخواست، زندانی میکرد ومورد شکنجه قرارمیداد واگر متهم به او رشوت 

نمیداد،سالها باید رن  زندان وجور زندانبان را میکشید. ودر زیر شکنجه 

ر از مرگ، مجبور بود به جرم ناکرده خود اعترام های صد بار سخت ت
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کند و سرومال خود را از دست بدهد. از این لحاظ  ترس ونفرت ازاو در 

 دل عام وخاص موجود بود.

فی  محمدکاتب مورخ دربار امیر حبیب هللا خان که وقایع مهم را 

روزانه درج سراج التواریخ میکرد واز نزدیک شاهد ظلم ودسیسه بازی 

دار توطئه آمیز مستوفی الممالک بود، ظالمانه ترین عملکرد مستوفی وکر

الممالک را در رابطه به دستگیری واعدام مشروطه خواهان اول زیرنام) 

 م( چنین گزارش میدهد :۱۹۰۹قمری/ ۱۳۲۷وقایع ماه صفر سال 

  روز پنجشنبه چهارم صفر،  مال منهاج الدین و استاد عظیموی 

به تعلیم میرزا محمد حسین خان مستوفی از نهاده آهنگر روی به شیطان 

هم به او و هم به تصمیم عزم جماعۀ مشروطه خواهان بر قتل حضرت واال 

تحریک او، عریضۀ به سردار عنایت هللا خان معین السلطنه داده و از 

به عریضۀ هر دوتن و نگارش دیگر واقعات خفیه نگاران شهر کابل که 

به عبارات مختلفه و مضامین واحده به حضور  نالقای میرزا محمدحسین خا

واال رسیده هردو تن محیل و مدسس طلب جالل آباد شده بودند، وارد آنجا 

شدند و حضرت واال از کمال عدالت از در حصول صدق و کذب حقیقت 

امر قتل خویش، درشب هریک از دو تن را تنها به خلوت خواسته بپرسید و 

و عریضۀ خود که به اغوا  رزا محمدحسین خانمیآن دو تن برطبق تعلیمات 

و القای او نگار داده بودند، بیان ماجرای افترا کرده و سوگند غالظ و شداد 

یاد نمودند و حضرت واال از سوگند یادکردن آن دو تن ظاهراً مسلمان متیقن 

گردیده، در روز دوشنبه هشتم صفر سید جواهر شاه غوربندی و لعل محمد 

محمدخان سابق خزانه دار و پادشاه میرخان پسر ملک رحمت خان پسر جان 

شاه خان وزیری و نظام الدین خان ارغندیی از غالم بچه گان خاص و احمد 

قلی خان قزلباش و غالم محمد خان رسام میمنگی و محمد اسلم خان 

میرشکار، برادر محمد علی خان سیقانی را که از جمله اسامی متعهدین و 

ور بودند، در دربار عام احضار فرموده، همه را محبوس خدمه و عملۀ حض

سخت و امر عذاب و شکنجه و عقاب نمودند و از آن دوتن سیاهه اعداد 

مشترکه  مجلس مشروطه را خواسته، ایشان قرب هفتاد نفر را سیاهه دادند. 

حضرت واال سیاهه ایشان را چون هنوز تیلفون جاری و موتر ساری 

مصحوب )همدست( آدم خان پسر ملک پیردوست  نگردیده بود، شباشب 
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احمدزایی از غالم بچه گان خاص نزد سردار عنایت هللا خان معین السلطنه 

فرستاد، در روز دوازدهم ماه صفر از روی سیاهه مالء منهاج الدین و استاد 

عظیمو هریک داکترعبدالغنی خان و مولوی نجم علی خان و مولوی محمد 

و مولوی محمد حسین خان و مولوی مظفرخان  چراغ خان برادران او

معلمان مدرسۀ حبیبیه و سیداحمد خان قوم لودی ]مشهور به کاکا سید احمد 

لودین[ و میرزمان الدین خان پسر شهزاده حسن بدخشی و غیره جمعی را 

احضار فرموده، بند ستم بر پا نهاده و چون اکثر درخانه و جای خود نبودند، 

ضی را در شب سیزدهم صفر چون محمد اختر و محصل ها گماشته بع

محمد انور پسران ناظر محمدصفر خان و سیدقاسم پسر میرغالم محمد 

چارباغی جالل آبادی ]مشهور به میر صاحب سید قاسم خان که درقضیه قتل 

محمد نادرشاه نیز به اعدام محکوم ولی ازطریق شفاعت حکم اعدامش به 

به دست آورده، گرفتار و ضبط کردن خانه زندان تبدیل گردید[ و غیره را 

های گرفتاران رعب و هراس عظیم درقلوب عموم شهریان افتاده ولوله و 

 غلغله بزرگی در خواطر صغیر و کبیر جای گیر آمد.

و از جمله سعدهللا خان و محمد سرور خان پسران مولوی احمد جان  

القیوم خان خان الکوزائی واضع قانون جدید دیوان افغانستان و عبد

خواهرزادش او که خود را پنهان کرده خواستند خود را در افشار نانکچی نزد 

اعداد سواران نظام خاصۀ رکاب شاهی، همه اقوام درانی قندهاری رسانیده 

به جانبی راه فرار برگیرند و هرسه تن در گردنۀ ده افغانان به دست آمده، 

توپ سیاست گردیده  قریب غروب آفتاب روز شنبه سیزدهم صفر لقمۀ 

 هالک و قطعه قطعه شدند.

و پس ازآن عبدالواسع]مولوی[ وعبدالرب]مولوی[ پسران ]مولوی[  

عبدالرؤم کاکری و تاج محمد خان پسرمحمدعلی خان و قاضی عبدالحق و 

مال محمد اکبر و میرزا شیرعلی خان بارکزائی چخانسوری و سه تن پسران 

ا روز سه شنبه شانزدهم صفر محبوس مستان شاه درویش کابلی و غیره ت

شدند و از جمله محرر اوراق ] فی  محمد کاتب[ که از راه به مطالعه 

سردار محمد یوسم خان پسر امیر کبیرمرحوم ]امیردوست محمد خان[ 

اجزای جلد اول سراج التواریخ را در قلعۀ متال به خانه او رفته بود، روز 

و هنگام عصر محبوس گردیده با ده  سه شنبه مذکور از آنجا در شهر آمده
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تن دیگر تحت حفاظت عده ای ازنظامیان از جای معین السلطنه رهسپار 

و مقارن این حال با زوالنه های ثقیلۀ آهنین مقید آمد محکمه کوتوالی گردیده 

از عریضۀ استدعا غالم بچه گان خاص، سید جواهر شاه و لعل محمد در 

ن داده شده در ریگزار سه کوهه هدم تیر جالل آباد به دست غالم بچه گا

تفنگ آمدند و از جملۀ قتله، محمد شریم خان پیشخدمت از احفاد وزیر فتح 

خان مرحوم پس از قتل سید جواهر شاه که جان به قاب  ارواح سپرده بود، 

با حربه در دهن او زده تا بناگوشش ببرید و پس از آن محمد ایوبخان 

ثمان خان پسر محمد سرورخان پروانی از کابل کرنیل محمد ع فوفلزائی و

  گریخته و در سرحد قوم مهمند گرفتار آمده، در جالل آباد به توپ پریدند.

پس از چندی گرفتاران جالل آباد درکابل فرستاده شده در ارگ شاهی 

  1« محبوس گشتند.

یکی ازاین خانواده های برباد رفته از دست مستوفی الممالک، خانواده 

سرورخان پروانی بود که فرزند رشیدش کرنیل محمدعثمان خان محمد

پروانی در جمله قاتلین امیر به توپ پرانده شد و جایداد شان ضبط گردید و 

برادران خورد وکالن وخانواده اونیز به زندان شیرپور انداخته شدند وپسران 

 عموی وی به والیات دور دست تبعید گردیدند. داستان همین خانواده را

 اکنون از زبان پوپلزائی دراینجا میخوانیم:

محمدسرورخان ساکن پروان سمت شمالی کابل در اوائل امارت  »
امیرعبدالرحمن خان شامل خدمت شد و آن یکی از نامداران والیت پروان 
بوده است. و از حضور امیرعبدالرحمن خان در سال چهارهزار وهشت 

شمال افغانستان مصروم خدمت روپیۀ کابلی تنخواه داشت و در والیات 
وهمانجا فوت شد. نظر به صداقت و اخالص شعاری و خدمت گذاری او که 

قمری  1308مدت یازده سال خدمت کرده بود، در ماه شوال سنه 
یکهزاروسه صد روپیه از حضور امیرعبدالرحمن خان برای شش تن پسران 

ن پسر کوچک او و سه هزار وپنجصد روپیۀ دیگرش به محمدایوب خا
( سال خدمت 19بزرگ او که قابل خدمت بود، مرحمت شد و او مدت )

 نمود. 
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جمعیتی که بنام مشروطه خواهان مصدر  [۱۹۰۹]ق ۱۳۲۷در سنه 
فعالیت شدند، چون یک تن از نفری واقعۀ مذکور محمدعثمان خان کرنیل 
قلعه بیگی بن محمدسرورخان پروانی مذکور بود، و اشخاص مذکور چون 

تل امیر حبیب هللا خان را در شب جشن ملتی داشتند و در قرآن کریم ارادش ق
]چنانکه در باال ازقول کاتب حکایت امضاء کرده باهم عهد بسته بودند

شد،این توطئه توسط مستوفی الممالک علیه مشروطه خواهان تنظیم شده 
بود، وهیچکسی امضای آنها را بمنظور قتل امیر در گوشۀ قرآن بچشم ندیده 

قریۀ سعیدخیل  ، میرزا محمدحسین خان مستوفی الممالک ساکند.سیستانی[بو
که مخالم خاندان محمدسرور  ،[1]و از ملیت تاجک کوهستان سمت شمالی

خان پروانی بود، این راز کشم نمود و بحضور امیرحبیب هللا خان اطالع داد. 
س و جوهرشاه غوربندی بضرب تفنگچه اعدام و داکتر عبدالغنی هندی محبو

محمدعثمان خان محمد ایوب خان قندهاری بدهان توپ بسته اعدام گردید.
پروانی بضرب گلوله های تفنگ اعدام و برادرانش محمدایوب خان، محمد 
زمان خان، محمدعیسی خان محکوم به حبس شدند. و تمام هستی 

                                                           

" نوشمته شمده یوم " صمافقم پشتون وازرافغانستان،یالممالک(  درقاموس کب یخان)مستوف نیمحمدحس - 1

 یالممالمک را از لحماظ قموم یمستوف یپوپلزائ ی( نشان داده شده است، ول653غبار )ص  خیومنبع آن تار

صمحت موضموع بمه کتماب غبارمراجعممه  یابمر[ 152،صضمبط کمرده اسمت.] سملطنت شماه اممان هللا  کیمتاج

کممه دوسممت اسممتاد  یاممما پمموپلزائ،افتمیرا ن تشیالممالممک وقمموم یمممن نممام پدرمسممتوف متممذکرهدرصممفحه ،کممردم 

 لیممخ دیسممع هیممقر دگانالممالممک ازباشممن یکممه مسممتوف سممدینویم  بمموده اسممت، زیممن یلممیوممممدوح خل یلممیخل

 یمممدر پمماورقی همممان صممفحه [ و152،صکوهسممتان و بممه قمموم تاجممک بمموده اسممت.] سمملطنت شمماه امممان هللا 

ازدواج دو پسمر  نیمبمود. ازا یصمافقموم  یخمان کوهسمتان میالممالک شموهرخواهر عبمدالرح یمستوف : دیگو

بنابرسنت مروج درافغانستان از پمدرخود نسمب  یلیهللا خل لیخل نیبنابر هللا بوجود آمدند . بیهللا ونج لی:خل

 ی[ درکتمماب خممود) زمامممداریری]پنجشمقلیسرصیفمموق پروف لیممبردال عممالوه.شمودیبممرد وتاجممک شمممرده م یمم

 سمریبمه قلمم پروف ،یهللا کلکان بیحب یشود مقاله زمامدار دهی)د.دهینام کیرا تاج یلی(، خلیهللا کلکان بیحب

 یجمموال 23 خیدرتمار Noor Khalidi سمبوکیترجممه شممده ودر ف یکمه توسمط داکترنوراحمدخالمد قلیصم

 ده است.(یبه نشر رس 2016

 وفرزندپمممدر وپسمممر التیبمممرعالوه تمممما یلمممیوپسمممرش مسمممعود خل یلمممیبمممه خل انیمممنظار یشمممورا یدلبسمممتگ 

 یواگر پشمتون مم گذاردیرا صحه م یتیواقع نیچن زی( نیلیومسعود خل یلیالممالک واستادخل یپسر)مستوف

 ۀمقبمر یممرده او را از پاکسمتان بمه افغانسمتان انتقمال بدهمد و در پهلمو میفهم میکه قس شدیبود گمان برده نم

 یاسمیفهمم س شمعر وهمم از لحماظ اظافغان بخاک بسپارد.ورنه عبمدالرحمن پمژواک همم از لحم نیالد دجمالیس

 اسمتیآن ممرد س میبمود، چمرا عظمام رمم یلمیبلنمدتر از اسمتاد خل یالمللم نیو بم یوشمهرت ملم تیوعلو شخص

 یلمیتاجک بمودن خل یبرا یگرید لیدل تواندیم نهمیانتقال نداد؟ ا نیجمال الد دیرا در کنار مقبره س استیوک

 وپدرش باشد.
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وجایدادشان ضبط وعائله واطفال شان بکابل در محبس شیرپور سپرده شدند. 
ضل، محمدموسی خان، محمداکرم خان، عبدالغفورخان پسران کاکای محمداف

محمدعثمان خان مذکور در قندهار، هرات، مزار، میمنه، فرار شدند 
 وامالک ودارایی شان ضبط گردید.

اثر اطالع غلط ازخاندان محمد سرورخان پروانی می گفتند درحق ما 
ا مخالفت دارد، حسین خان مستوفی الممالک که با م تهمت میرزا محمد و

این ظلم شده است. وهمیشه عرائ  بحضور عین الدوله تقدیم می کردند. 
میرزا محمدحسین خان که نمی خواست در والیت پروان خاندان صاحب 
رسوخ باقی بماند و با این خاندان که دشمنی داشت، مقیدبودن آنها را نفع 

 1مود می کردخود می دانست وآزاد بودن آن اشخاص را مخالم امنیت وان
وسردار امان هللا خان عین الدوله که در هر وقت برای خیر ومنفعت ... 

مردم حکمی می نوشت ، مستوفی الممالک حکم او را رد نموده می گفت: 
 2«امیرصاحب قبول نمی نماید،  وپدر را از پسر آزرده میساخت.

( حوت سال 2به ساعت ده صبح جمعه )»پوپلزائی  در ادامه مینویسد:
ش که خبر کشته شدن امیر حبیب هللا خان وامارت نصرهللا خان  1297

بکابل رسید، و در همین روز سلطنت امان هللا شاه اساس گذاشته شد، و در 
این وقت که میرزا محمدحسین خان مستوفی در جالل آباد وطرفدار امارت 
ر نصرهللا خان بود، حکومت امانیه در کابل دانست که مستوفی مذکور بناب

مخالفتی که بدولت امانیه دارد، بالضرور در همین شب و روز وارد 
کوهستان و کوهدامان شده دست بفعالیت های تخریبی خواهد زد زیرا که او 
مخالم مسئلۀ استقالل و به ادامۀ رابطۀ افغانستان و حکومت هند برتانوی از 

آمد که  سابق سعی دارد ، برای دفع حرکات او اقدام عاجل بدینطریق بعمل
باید محمدایوب خان پروانی از حبس برآورده شود و در رأس جمعیتی از 
نفری ملکی و عسکری مردم سمت شمالی بجانب بندرتگاو فرستاده شود. 
امان هللا شاه نظام الدین خان ناظم سر رشته دار حضور را بصورت فوری 
از جانب محبس شیرپور فرستاد، و محمد ایوب خان پروانی را بوقت شب 

( حوت به محمد ایوب 3حبس برآورده بارگ خواست و در همین شب شنبه )
خان پروانی اسلحه و روپیۀ نقد سفر خرج داده و گفته شد که بهمراه برادران 
ً از حبس و فرار معام و بکار و خدمت مقرر  و پسران کاکای تان عموما

نک میشوید و بدون معطلی حرکت کرده از عالقۀ پروان بطرم درش سوال
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رفته آن معبر را استحکام داده نگذارید که نفری مخالم تردد نمایند و میرزا 
محمد حسین خان مستوفی از سمت کوهستان لشکر قومی ترتیب داده جانب 
جالل آباد ببرد واگر فرستادگان او و خودش دیده شوند دستگیر کرده بکابل 

 بفرستد.
کرنیل قلعه بیگی  محمدایوب خان که قتل برادر خود محمد عثمان خان

پسران کاکای خود و همه زجر  )تبعید(و حبس خود و برادران خود و فرار
و حقارت و ضبط مال و جایداد را از جانب میرزا محمدحسین خان مذکور 
میدانست، با قبول هرگونه فداکاری حاضر شده به محل مقصود رسیده 

از انقرا  بحفاظت بندر سوالنک پرداختن گرفت و تاریخ وصول او قبل 
امارت نصرهللا خان است. و در وقتی که مستوفی بطرم کوهستان روان 
شده از خود غافل بود دستگیر کرده بکابل آورد و مستوفی در ارگ کابل 
محکوم بر حبس گردید. و در همین ایام که محبوسین رهایی یافتند، اکثر از 

 1 «کردار و اعمال و سوء افکار مستوفی شکایت می نمودند.
بدین سان نه تنها دل خاندان محمدسرورخان پروانی از دست مستوفی 
داغدار بود، بلکه دل همه خانواده های که توسط مستوفی الممالک به زندان 
واعدام سوق داده شده بودند، پرخون بود. و لحظات محاکمه واعدام او را 

 انتظارمی کشیدند.
 
 خت توتوغرغره کردنش از در مستوفی الممالکاعدام علل  

از ساکنین قریۀ سعیدخیل کوهستان  [ 2]میرزا محمدحسین خان» 

و در عهد امیر عبدالرحمن خان کوتوال  سمت شمالی کابل و از ملیت تاجک

ق 1322وبرگد و سردفتر محاسبات دولتی ]سردفتر سنجش[ وتا سنه 

( ذیحجۀ الحرام سنۀ 10ش[ باین نام بسر برد. بتاریخ چهارشنبه )1283]

فرمان امیرحبیب هللا خان به منصب مستوفی الممالک وجرنیل مذکور ب

نظامی وملکی واخیراً نائب ساالر وخانی سمت شمالی نیز سرافراز گردید 

ودر اواخر عمر او کار پشتونهای سرحد آزاد نیز بوی تعلق داشت. ثروت 

 وجایداد وشهرت زیاد حاصل کرد. 

                                                           

 93پوپلزائی، سلطنت امان هللا شاه، ص - 1
پوپلزائی میگوید:مستوفی الممالک عالوه برخواهر عبدالرحیم صافی  دو عیال دیگر نیز داشت. کرنیل - 2

محمدحسن ومیرزا محمدیوسف دو برادر میرزا محمدحسین خان مستوفی کوهستانی بودند. محمدیوسف 
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ات یکی واقعۀ قتل چون در بسیار از مسائل دست داشت از جملۀ واقع

( ساله پسر سردار محمد اسمعیل خان ابن سردار 25محمدعظیم خان جوان )

محمداسحق خان است که از اثر استخباریۀ او بحکم امیرحبیب هللا خان اعدام 

نیز بسیار خانواده های دیگر از سنی وشیعه از دست او زجر  شده و

این جریان  مودند ووزحمت دیده در این وقت جلوس امانیه استغاثه می ن

حوادث و وقایع درایام حبس واستنطاق او مورد غور وبحث هییت های 

و نیز دسیسۀ قتل میرزاعبداالحد غزنوی وزجر وحقارت  ،ملکی ونظامی بود

خاندان محمدسرور خان پروانی ومسائل حسابی مثال آورده میشد، ودر 

مذکور در  صبح روز آخرین که دوسیۀ جرائم او تکمیل وصدورحکم اعدام

قصر ستور مطابق رأی هییت تحقیق فیصله گردید، از محبس داخل ارگ به 

قصر ستور خواسته شد، نفری عسکری او را از راه دروازش غربی ارگ 

وصفۀ هشت رخ بطرم قصر ستور آوردند، در این لحظات اعلیحضرت 

 امان هللا شاه بقصد عزیمت بطرم دلکشا در برندش ستور استاده بهمراه اهل

دربار حرم میزد، مستوفی دستار سفید بر سر ویاالن بشانه وحینی که 

 اعلیحضرت را دید روبخاک افتاد ، رسالۀ شاهی از بازوی او گرفته در

پیش آورد. اعلیحضرت گفت: درمورد شما کدام حکم ظالمانه وجابرانه از 

حضور واالی ما صادر ونافذ نگردیده وبشنوید که اهل استنطاق ومحکمۀ 

 می وهییت تحقیق ملکی از نتائ  رفتار وکردار شما چه فیصله کرده ونظا

مستوفی  ،چه حکایت می کنند. بعد از قرائت مضمون وتفهیم حکم اعدام

بیاناتی نمود وچون برای برائت خود دالئلی نداشت گفت: مرگ حق است 

ومرا بدست اهل تشیع نسپارید که بزجر وحقارت می کشند، ودیگر دوپسرم 

وتعلیم محروم نمانند ویکی هم اگر مهربانی فرمایید که مردش مرا  از درس

 در جوار زیارت شاه دوشمشیره بخاک بسپارند.

اعلیحضرت بعد  استماع این کلمات بطرم نفری نظامی متوجه شده  
 ؟بشاخ درخت توت آویخته شد بیاد دارید (1)گفت:آیا روزی که محمدعظیم 

اعلیحضرت گفت: بهمان شاخ  .لی بیاد داریمبا بسیار تاثر گفتند: بان[نظامی]
چرا که همین شخص باعث اعدام آن گردیده بود،  ،درخت توت آویخته شود

اگر موقع می  یافت از  [که]این بود اصل جرم او  .]ولی[واین یک مثالی بود
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اثر پیشنهاد ومشورت او در سمت مشرقی وشمالی کابل فتنه های بزرگ رخ 
شد که پیشنهادها  ونقشه های او را نپذیرفتند وهم  میداد وخیر جامعه همین

در ورود سمت شمالی به تفصیلی که در این کتاب بیان شده است موفق 
 1 «نگردید.

میتوان گفت که لحن بیان مرحوم پوپلزائی درمقایسه با لحن بیان وادبیات 
فی  محمدکاتب در حق مستوفی الممالک، خیلی مالیم است، واحتمال دارد 

 وستی  با خلیلی در میان بوده باشد.پای د
دراینجا به گفتار مرحوم پوپلزائی باید افزود که ، جرم مستوفی 
الممالک،به این خالصه نمیشد که سعی در جهت جنگ وحمله اقوام شرق 
وشمال کشوربرکابل کرده بود،بلکه آنچه او را وادار به این عمل میکرد، 

ائی هایی بود که درحق عموم مردم جفاها وتبهکاریها وخیانتها وستم ونارو
افغانستان، وبخصوص درحق مشروطه خواهان و روشنفکران وسعی در 
برهم زدن روابط عاطفی وخانوادگی میان پدر وپسر)امیر وعین الدوله 
ومیان امیر وملکه رسمی کشور( کرده بود. او درک میکرد که اگر امان هللا 

د سپرد و خونهای ناحقی که او خان روی کار آید، او را بدست عدالت خواه
ریخته است، دامنش را خواهند گرفت والجرم محکوم به اعدام خواهد شد، 
ازاینست که برای بقای خود ، دست به فتنه دیگری زد وتالش بخرچ داد تا 
امیر نصرهللا خان را به جنگ وستیزه با برادرزاده اش امان هللا خان 

لفاظی های او را خورد وسخن اورا وادارد.وامیر نصرهللا خان نیز فریب 
پذیرفت وطرح او را برای حفظ قدرت تقاضا نمود. مستوفی طرح مفصلی 
ارائه کرد، اما در عملی کردن آن تعلل صورت گرفت وهواداران امان هللا 
خان، با پخش اعالمیه های سلطنت امان هللا ، آن طرح را با سرعت خنثی 

خان بشورش آوردند و ورق برگشت وسپاه را به طرفداری از امان هللا 
وامیر نصرهللا خان مجبور به استعفاگردید  وبقیه همنظران امیراز سوی 

 سپاه جالل اباد دستگیرو زندانی به کابل گسیل شدند.
مرحوم پوپلزائی می بایستی در جملۀ دالیل الزامیت مستوفی الممالک 

پسر سردار محمد قتل محمدعظیم خان متذکرمیشدند که امان هللا خان هنوز 
نیز دسیسۀ قتل میرزاعبداالحد غزنوی وزجر وحقارت خاندان واسمعیل خان 

وتعهدی  که با محمدایوب خان محمدسرور خان پروانی ومسائل حسابی 
پروانی برادرمحمدعثمان خان پروانی مبنی برگرفتن حق شان از مستوفی 
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راثر فیرگلوله الممالک کرده بود، وانتقام خون عسکری که در جالل آباد ب
مستوفی به قتل رسیده بود، وسایر جفاها وظلم وخیانت های که درحق مردم 
افغانستان کرده بود وشاکیان  در عرای  خود از آن تذکر داده بودند، دالیلی 
زیادی بودند که وزن خیانت های مستوفی الممالک راخیلی سنگین میکرد 

ر عو  هریک آن، مستوفی وهرکدام این خیانتها جرمی بشمار می آمد که د
باید یک بار اعدام میشد و باز برای جواب دادن جرم دیگرش زنده ودوباره 

 اعدام میگردید. 

 
 غرغره کردن مستوفی الممالک از درخت توت:

مرحوم پوپلزائی از قول برادرمحمدعظیم پسر سردار محمداسماعیل 

د: خان ابن سردارمحمداسحاق خان )والی مزارشریم( روایت میکن

محمدرحیم برادر محمدعظیم خان گفت که : ما نوادگان سردار محمداسحاق »

خان در سمرقند فراری بودیم و بفرمان اعلیحضرت امان هللا شاه واپس به 

افغانستان خواسته شدیم. اما برادرم محمدعظیم دوسال پیشتر از جلوس امان 

تخبارات را هللا وارد کابل شده بود. محمدحسین خان مستوفی چون کار اس

نیز انجام میداد یکنفرمال را مقرر ساخته بود که از وی خبر گیری نماید. 

مال بصورت دوست ومخلص نزد او رفت و آمد می نمود. محمدعظیم 

یکروز گفته بود خواب دیده ام که لباس سرخ پوشیده ام تعبیر آن چه خواهد 

 بود؟

یشوید. آن جوان مال گفت: این لباس پادشاهی است ومع الخیر پادشاه م

بی تجربه کلماتی دراین مورد بیان کرده بود. آن مالی مخبر به مستوفی 

اطالع داد واو بحضور امیر خبر او را رسانید و امیرحبیب هللا خان هم 

گفت: اسحاق خان پدر مرا بکاسه سر آب داد وحاال نواده اش میخواهد مرا 

جلس محاکمه تشکیل بکاسه سر اب بدهد، فوراً حکم حبس او را داد و م

نمود. شخصی درمجلس گفت:نوجوان است عفو شود، نائب السلطنه چاقوی 

خوردی را از جیب برآورده گفت: این چاقو خورد است ولی میتواند صد 

وهزار انسان را بکشد، لهذا رحم نکرده حکم اعدام او را صادر نمودند تا 

امان هللا خان آنکه در باغ ارگ از درختی غر غره شد.]چون اعلیحضرت 

ازاین حکم که به توطئه مستوفی الممالک درحق آن جوان صادرشده 
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 ،بهمان شاخ درخت توت آویخته شود» مستوفی بود،مطلع بود، حکم کرد که

  1 .«چرا که همین شخص باعث اعدام آن گردیده بود

سوار شده بجانب دلکشاد روان شد خوداعلیحضرت به موتر ]سپس[

ان بدخشی نائب ساالر حضور ودیگر نفری نظامی واین وقت محمدنعیم خ

که از پیش مؤظم اجراء این امر شده بودند مستوفی را بطرم درخت توت 

بردند.نفری نظامی جسد او را از جهت اینکه درجالل آباد یک عسکر جوان 

بی گناه را در محاربه مقتول نموده ودیگر مصیبت های که از وی بمردم 

ارت شاه دوشمشیره دفن نکرده درعقب نقلیۀ اردو نظامی رسیده بود، در زی

تاریخ اعدام او صحیح حفظ نشده واما به ..]قلعۀ جنگی حالیه[ بخاک سپردند.

 2«.ستا ش 1298( حمل سال 24تخمین نزدیک به یقین معلوم است که )

        تاریخ هـمچـو پنجۀ نقاش چیره دست 

 تصویر صادقانه ای از ما کشیدنیست

       چه گفت همانا شنیدنیسته هرـهـرآنک

 ته کرد هـمانا دیدنیسـرچــهـرآنکه ه

 پایان

۱۱ /۱۱ /۲۰۱۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

می افزاید که محمدرحیم خان مدتها حاکم اعلی  ببعد پوپلزائی 154 -152پوپلزائی، همان اثر، صص- 1
 میمنه  بود.
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 دهمسیزمقاله 

 

 پوپلزایی  مرحوم روایتی از

  شاه علیرضا در باره اعدام 

 

یکی از پرسشهای که ذهن مرا همواره بخود مشغول میکند، اینست که 
ه امیر حبیب هللا خان در کله چرا شاه علی رضاء خان، افسرنگهبان خیم

گوش لغمان،تا آخرین لحظۀ حیات خود از افشای کسی که بگفته غباربعد از 
فیر تفنگچه  از خیمه امیر بیرون شده میدوید و شاه علی رضا او را 
دستگیرکرد ولی یک جنرال بزرگ خود را به محل کشمکش رسانده با زدن 

 ارکردن داد، افشاء ننمود؟سیلی بروی شاه علی رضاء قاتل را مجال فر

راز این خموشی شاه علی رضا خان در چه نهفته بود؟ اگر میترسید که  
با افشای نام ونشان قاتل، حیات خودش در خطر می افتد، باالخره این خطر 
بسراغش آمد و به حیث قاتلی امیر مجرم شناخته شد وبه چوبۀ دار رفت، 

 قاتل یا مظنون قتل نکشود؟  ولی چرا تا لحظۀ مرگ زبان به افشای نام

غبار از زبان چه کسی میگوید که شاه علی رضا قاتل را دستگیرکرد 
ولی توسط  یک جنرال رها ساخته شد؟ معلومست که منظور غبارازاین 

این راز را  علی رضاخان چرا خودپس جنرال سپهساالرنادرخان است؟ 
 لحظات  اعدام خود افشا ننمود؟ حتی در

ی در آخرین ومهمتراثر تاریخی خود) سلطنت امان هللا شاه مرحوم پوپلزائ
واستقالل مجددافغانستان( به این موضوع پرداخته است وجریان قتل را 

 ومحکومیت شاه علی رضا خان را شرح داده است.

( 3به ساعت )پوپلزائی در مورد تحقیقات از شاه علی رضاء مینویسد:  
 20 –ق  1337ادی اآلخر جم 18ش ]1297( حوت سال 1شب پنجشنبه )

م[ امیرحبیب هللا خان در کله گوش والیت لغمان بضرب 1919فبروری 
 .[63پوپلزائی،سلطنت امان هللا شاه،.... ص .]تفنگچه کشته شد وقاتل شناخته نگردید
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( برج حوت که عموم مامورین ملکی ونظامی وسپاهیان 9( و)8بروزهای )
شدند، چون قبالً میرزا محمدحسین از جالل آباد بکابل تحت الحفظ آورده 

شاه علی رضاء است ویا  –خان مستوفی گفته بود: قاتل امیرصاحب شهید 
خود شریک قاتل است، نفری جالل آباد که درهمان شب واقعه در خیمه گاه 
کله گوش حاضر بودند، گفتند: نوبت پهره ومحافظت خیمه های قرارگاه 

م خان وشاه علی رضاء ولد سید شاهی از احمدشاه خان ولد سردارمحمدآص
شاه خان بود، وچون ترتیب نوبت به نظامیان معلوم است از اوشان تحقیق 
شود. وگفتند: چون اهالی کابل ما عملۀ دربار را قاتلین پادشاه میدانند وبروی 
های ما آب دهن خود را پرتاب نموده دشنام ها دادند، وبرای ما هم الزم 

دریافت نمائیم و اول باید هییت محافظین تحت  است که عامل این واقعه را
تحقیق گرفته شوند. شاه علی رضاء کرنیل واحمدشاه خان بن محمدآصم 
خان مورد اشارت قرار گرفتند وگفته شد که دونفر صاحب منصب دسته 

 های محافظ خیمه گاه امیر ومصاحبین مقرر بودند.

ت محبوسین خاندان که از جالل آباد تا کابل عهدش محافظ شاه علی رضاء
مصاحبان خاص را داشت، بهمراه احمدشاه خان بن سردار محمدآصم خان 

 تحت محاکمه قرار داده شدند. 

از حضور اعلیحضرت امان هللا شاه چهار نفر از محررین دارالتحریر 
ودونفر کرنیل نظامی و هم عده یی از اهل دربار که علمأ حضور نیز 

 مقرر شدند.اشتراک داشتند، بجهت استنطاق 

هییت از شاه علی رضاء پرسید که در وقت ضرب تفنگچه نوبت پهره از 
 که بود؟ شاه علی رضاء گفت: آنوقت نوبت احمدشاه خان ولد سردار
محمدآصم خان بود. احمدشاه خان درجواب سؤال هییت گفت: آنوقت نوبت 
شاه علی رضاء بود. شاه علی رضاء مطلق منکر شد که من هیچ پهره 

م. چون در دستۀ سر میراسپور وسرخان اسپور وافراد سپاهی مقیم نبود
جالل آباد وهنگام دورش سیاحت لغمان واین شب اقامت امیر در کله گوش 
ازمردم هزارش جاغوری ومالستان تا اندازش هشتاد نفر وجود داشت، از آنها 
سؤال شود، حرم راست ودروغ معلوم میشود، واین جریان محاکمه که 

ادامه یافت انواع تحقیقات سری وعلنی نهایت زیاد بعمل آمد.  چهل روز
ومعلوم گردید که سپاهیان مردم هزارش جاغوری ومالستان بهتر خبر دارند. 
سپاهیان مذکور گفتند: در همین ساعت که آواز ضرب تفنگچه بگوش رسید، 
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نوبت پهره از شاه علی رضاءخان کرنیل ما بود و ما نفری دستۀ او حاضر 
 افظ بودیم.ومح

هییت از شاه علی رضاء پرسید هرگاه جمعیتی حاضر شود وشهادت 
شاه علی رضاء گفت: اگر  بدهد که نوبت پهره از شما بود قناعت دارید؟

شاهدان از مردم سنی باشند قبول ندارم زیرا که آنها با ما مردم بغ  وکینۀ 
باطل می  مذهبی دارند دروغ می گویند وتهمت می بندند واز تعصب سخنان

 گویند.

شاه علی رضاء  هییت گفت: اگر شاهدان از مردم شیعه باشند قبول دارید؟
در محضر هییتی که از اهل تشیع وتسنن بصورت مستنطق وشاهد نشسته 
بودند گفت: بلی شاهدی مردم شیعۀ هزاره را قبول دارم . وسبب این بود که 

هزاره اند شهادت  او باور نداشت سپاهیان زیر دست خودش که مردم شیعۀ
بدهند وقبالً باوشان گفته بود هرگاه کسی از شما پرسید مطلقاً منکر شوید که 
ما خبر نداریم ودر این وقت وساعت نوبت پهره ومحافظت از کرنیل ما 

 وجمعیت ما نبود.

وقتی که دستۀ شاهدان حاضر آورده شدند، هییت از شاه علی رضاء 
هادت اینها را قبول دارید؟ گفت: بلی پرسید که اینها را می شناسید، وش

 نفر گفتند: نفری جاغوری ومالستانی به تعداد هشتادبفرمایند چه میگویند. 
است واما در ساعتی که این واقعۀ قتل  ی[ک]ما قاتل را نمی شناسیم که 

نوبت پهره ومحافظت خیمه گاه از شاه علی رضاء خان  ،پادشاه رخ داد 
 کرنیل ما ونفری ما بود.

اه علی رضاء به نفری هزاره عتاب نموده گفت: دروغ می گویید نوبت ش
از احمدشاه خان بود. هزاره ها گفتند: آقا صاحب شما پیر ما وهم کرنیل 

هرگاه دشنام بدهید ویا لت وکوب نمایید در برابر شما  ،ومنصبدار ما هستید 
لی رضاء احترام داریم چیزی نمی گوییم، واما پهره خود شما بودید. شاه ع

 سخت متفکر شده از حرم زدن ماند.

و درین وقت عموم نفری اهل دربار وهییت های نظامی گفتند: در 
که پهره دار در وقت واقعه از پهره بودن خود انکار کند، وبعد  صورتی

بقرار شهادت زیر دستان خودش ثابت شود، وبرای دفاع انکار خود یک 
ؤل است وبدون آنکه قاتل ئنظام شدیداً مسجمله گفته نتواند، لهذا بقرار قانون 
ل اعدام است. وچون ازین وضع راه را تویا شریک قاتل باشد بهمین جرم قا

بر قاتل باز کرده وبرای رفع مسؤلیت خود فقط همین دلیل را یافته است که 
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از پهره بودن خود مطلقاً انکار کند. وحال وظیفۀ نظام است که قانون نظام 
 .نماید. واین نتیجۀ روز آخرین استنطاق بود را تطبیق وتنفیذ

 نظام الدین خان ناظم در خالل آن ایام اعلیحضرت امان هللا شاه به 
چون من پادشاه ودر مقابل امر پروردگار از  ]پیشخدمت باشی حضور[ گفت:

باعث حقوق هر فرد بندگان او مسؤلیت های نهایت بزرگ دارم ونشود که 
وقمچین از کسی اقرار بگیرد ویا از کسی بروی هییت استنطاق بزور شالق 

اغرا  مراعات کند، از طرم من وظیفه دارید که در تمام این جریان 
 سری وعلنی وارد بوده ورقه های سوال وجواب را بدقت مالحظه نمائید. 

بقرار این یادداشت نظام الدین خان دریک بار در اتاق محبس نزد شاه 
ار کنید که نوبت پهره از من بود وشخصی علی رضاء رفت وگفت: شما اقر

گاه رفت وآمد نتوانسته است ودر آن صورت من مسؤلیت  خیمه خارجاز 
ها بازخواست شود. این  هم باعث برائت  داخل خیمهداشتم وباید از نفری 

خود شما وهم وسیلۀ استنطاق از دیگران میشود. شاه علی رضاء بفکر اینکه 
ً چیزی نگفت. نظام الدین خان بحضور امان میدهد. قطع ]فریب[مرا بازی ا

هللا شاه گفت: چون محمودجان در جالل آباد در حق شاه علی رضاء شفقت 
نموده وحتی او را سرکردش هییت محافظین خاندان مصاحبان خاص مقرر 
نموده بود، هرگاه محمودجان نزد او برود ممکن بع  سؤاالت را جواب 

ن محمدشاه خان بارکزائی[ را نزد او محمودخان ]ب ،بگوید. اعلیحضرت 
فرستاد. شاه علی رضاء در برابر سؤاالت محمودخان همچنان ساکت ماند 

؟ شجاع الدوله را هم گرفته اند وفقط همین یک جمله را از وی پرسید:
 ودیگر هیچ چیزی نگفت.

این حرم برای محمودخان تمسک شد وگفت نفری اهل دربار در آن 
زیاد بود و شما تنها از شجاع الدوله نام گرفتید دلیل  شب واقعۀ قتل پادشاه

شاه علی رضاء گفت: مح  پرسیدم دیگر هیچ خبر ندارم.   چه است؟
محمودخان گفت: اطالعات بحکومت رسیده است. گفته شده که تفنگ=چۀ خود 

موزه ه=ای خود را از پا کشیده بودی اسپ خود را در  -را پاک می کردی
 ؟سته بودی.بیرون خیمه گاه خوا

شاه علی رضاء گفت: موزه را از پا کشیده بودم باین  دلیل که پایم درد 
دردی در محل نزدیک خواسته  می کرد. واسپ خود  را نیز بهمین علت پا

بودم. وتفنگچۀ خود را که پاک می کردم چون صاحب منصب بودم کارم 
 همین بود.
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معلوم شد که شهادت چون باین نشانی ها اقرار کردید  ]گفت:[محمودخان 
حضرت  اشخاص دروغ نبوده است. وقتی این خبر بحضور رسید، اعلی

امان هللا شاه فرمود: هییت استنطاق ازین یادداشت ها باید کار بگیرد. بروز 
ش که موضوع سوقیات عسکری بطرم جبهات 1298دهم ماه حمل سال 

از باعث جهاد استقالل به نظارت حربیه ابالغ گردید. نظامیان گفتند: خدمت 
کامل در راه مدافعۀ خاک وطن وانتقام خون پدر ملت وحصول استقالل 

بزرگترین افتخار ابدی هر فرد ما است، اما در این راه وقتی قدم گذاشته 
میتوانیم که خجالت عسکری خود را رفع کرده باشیم. واین خجالت 
ومسؤلیت وقتی رفع شده می تواند که ما از شاه علی رضاء در محضر عام 

شته بازخواست کنیم که تو چطور عسکر بودی که در نوبت پهرش تو پادشاه ک
شود، وتو از پهره بودن انکار کنی واین وقت است که ما از ان هممسلک 
خود که نام عسکررا بد ساخته است بازخواست می کنیم وبعد حرم از 

 استقالل می زنیم.

ش 1298( حمل سال 23اعلیحضرت امان هللا شاه بتاریخ یکشنبه )
]ساحۀ بین در قومی باغ م[ 1919اپریل  13 –ق 1337رجب 12]

مخانه وجادش پل محمودخان[ دربار نمود وبحضور اعلیحضرت مجلس سال
محاکمۀ متهمین قتل امیر حبیب هللا خان دائر گردید. اهالی نظامی گفتند: 

ست بد چون قاتل تا حال ثابت نشده است واما امروز شاه علی رضاء باید
عساکر سپرده شود، زیرا ما همین شخص را قاتل میدانیم. واز 

ن یاور نظامی اعلیحضرت خواهش شد که بدست عساکر سپرده عبدالعزیزخا
عبدالعزیزخان، شاه علی رضاء را لباس سیاه پوشانیده بدست عساکر .شود

سپرد. عساکر هجوم کرده او را در میدانی پیش روی سالم خانه اعدام 
نمودند. وساعتی بعد جسد او را سپاهیان برداشته در جوار قلعۀ پوستین 

ن منطقۀ جشن دفن نمودند. قبر او بطرم شمال غرب دوزها نزدیک چم
ستدیوم ورزشی وبطرم شرق کلوپ چمن برفراز تپۀ کوچک درکنار راه 

 واقع است.

وافراد واقع بین درباریان آن وقت می گفتند: حکومت  امانیه در حق 
شاه علی رضا  ظلم نکرده واز اشتباه کار نگرفته است. او خود را بگفتار 

 .خود بکشتن داد

واینکه عامل قتل امیرحبیب هللا خان ویا شریک توطئه آن بوده است ویا  
نبوده است خداوند خود میداند، واما انکار از پهره که امیرحبیب هللا خان 
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ق او را در مکتب فنون حرب شامل ساخته وتا برتبۀ کرنیلی 1327درسنه 
نسته وحتی در نظامی رسانده وباین قدر اعتماد که او را محافظ وجود خود دا

همین شب قتل محافظ اتاق خواب خود قرار داده بود، واین اعتماد را بسر 
کوشش می ورزید که در بین سنی نرسانید ودر جریان استنطاق پیوسته 

وشیعه تولید نفاق نماید وحتی مردم سنی را به شاهدی ناحق متهم میساخت، 
ید. وعموم می صاحب منصبان نظامی شیعه وسنی را از خود نارا  گردان

گفتند: امیرصاحب شهید جوانانی را که  در مکتب فنون حرب تعلیم وتربیت 
 آنها نمود، بمنزلۀ پسران عینی خود میدانست وبرای اینکه اتحاد واتفاق را بین

قائم بدارد یک یک بار محافظت اتاق خواب خود را بدست اهل تشیع هم می 
 .[1] «سپرد.

  ل هراتی:غالم رسو پایان کار

حیث حاکم به بعد از وصول به کابل غالم رسول هراتی بگزارش پوپلزائی،
ش حکمرانی نمود.  1298پنجشیر مقررگردید و تاماه سرطان سال محال 

چون شخص  شریر و مخالم بود در مدت چهار ماه حکومت آنجا نیز 
جسورانه و خود سرانه حرکت می کرد ودست به ظلم وتعدی و خیانت  

نکه اهالی پنجشیر از دست وی عار  شدند. حکومت امانیه دراز کرد. تا آ
که از بدو حرکت مراقبت حال او بود وسیاستاً از واپس رفتن جالل آباد باز 
داشته بحکومت پنجشیر فرستاده بود، در اوائل ماه سرطان سال مذکور 

بعد محاکمه که جرائم  متعدد بپای او  بکابل جلب و تحت تحقیق گرفته شد و
[2] ش در کابل  اعدام گردید. 1298ردید در برج سنبلۀ سال ثابت گ
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 مدهچهارمقاله 

 

 اسد، روز اعالم استقالل افغانستان ۲۸

 توسط شاه امان هللا غازی

(۱۷/۸ /۲۰۱۷) 

 

 مقدمه:

ش،  ۱۲۹۸اسد ۲۸روز 

 روزاعالم استراداد استقالل کشور

 است. این روز،برای افغانهای آزادی

ست وحریت پسند ، یک خواه ، وطنپر

روز میمون و بس عزیز است. و 

گرامی داشت از این روز، یک وظیفه 

ویک فریضۀ ملی بشمارمیرود. اعالم 

سال  ۹۹استرداد استقالل کشور،در

قبل از امروز، نه تنها برای ما افغانها 

بسیار با ارزش است، بلکه برای 

ای آزادی طلبی بخش بود و جنبش ه برخی از کشورهای آسیائی نیز الهام

 را در مستعمرات آسیائی انگلیس مهمیز زد. 
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مردم حق شناس افغانستان، بمناسبت بزرگداشت از سالروز استرداد 

استقالل کشور، نام این شخصیت بزرگ ملى و فداکار را با تکریم و احترام 

عمیق بر زبان مى آورند. مقام واال  این قهرمان سیاسى و رهبر 

سال از روز اعالم ۹۸همین حاال پس از گذشت وطنپرست افغان، را 

استرداد استقالل میهن، میتوان در رسانه های اجتماعی  ودر مقاالت کوتاه 

وبلند هموطنان حق شناس وطرفدار تعالی وترقی وطن  به وضاحت دید 

ودرک کرد و به محبوبیت روز افزون او در میان جوانان وقشرچیز فهم 

 وآگاه ملت پى برد. 

وشتۀ داکتر زمانی،مؤلف کتاب محققانه )بازنگری دورۀ امانی  بنابر ن

وتوطئه های انگلیس( شاه غازی به مناسبت اعالم استقالل کامل سیاسی 

)واقع پارک  زرافشاندر تاالر قصر  ۱۲۹۸اسد ۲۸افغانستان روز 

زرنگارکابل( محفلی برگزار کرد. ودرهمان محفل بعد ازمحکوم کردن علی 

ت مذاکرات صلح راولپندی، سند استرداد استقالل كشور احمدخان رئیس هیا

« جشن ملی»را توشیح نمود و از مردم خواست تا از ین روز به مثابۀ 

اسد، روز  که افغانستان رسماً اختیار وحق  ۲۸استقبال نمایند. بدینگونه ،

ارتباط با جهان خارج را بدست آورده بود، به حیث روز رسمى استرداد 

 ستان شناخته شد.استقالل افغان

داکتر زمانی چندی پیش بمناسبت تجلیل از سالگرد استرداد استقالل 

کشور، متن بیانیۀ اعلیحضرت غازی امان هللا خان را از آرشیف اسناد 

محرمانۀ هند برتانو  بدست آورده ودر پورتال افغان جرمن آنالین نشر 

تقالل افغانستان کرده است. این بیانیه یکی از مهمترین اسناد استرداد اس

 است و جا دارد آنرا در اینجا بار دیگر ضبط و بازتاب دهیم:

 

 بیانیۀ پادشاه افغانستان در مسجدجامع

 ارتباط با اعالم استقالل پادشاهى افغانستان به

 شمسى( ۱۲۹۸اسد  ۲۸)روز چهارشنبه،
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 ا  ملت مصمم من!

ج شما شاید بخاطر داشته باشید که من در آغاز سلطنت خود تا

پادشاهى شما را بدلیل استقالل و آزاد  خارجى وداخلى افغانستان بسر 

گذاشتم. حاال میخواهم بشما توضیح دهم که آزاد  خارجى و داخلى، و تحت 

 اسارت بودن چه معنى دارد. 

یک کشور وقتى از نظر خارجى و داخلى آزاد گفته میشود که یکى از 

با هر حکومت دیگر  در قدرت ها  بزرگ جهان دانسته شده، بتواند 

زمینه ها  تجارتى و امور سیاسى توافقنامه و معاهده منعقد نماید، و 

بتواند با برادران هم مذهب و هم نژاد خود وحدت نموده و به آنها کمک 

کند، و تحت نفوذ هیچ حکومت دیگر  در جهان نباشد. لذا این استقالل 

 که برایش مفید باشد. کشور در همه امور و توانمند  اجرا  هر چیزیست

تحت اسارت بودن آنست که یک کشور یکى از قدرتها  جهان دانسته 

نشده، نتواند با هر حکومت دیگر  در زمینه ها  تجارتى و امور سیاسى 

توافقنامه و معاهده منعقد نماید، و نتواند به برادران هم مذهب و هم نژاد 

به غیر از کشور  که خود کمک کند. نتواند با هیچ کشور دیگر جهان، 

تحت حمایتش قرار دارد، سروکار  داشته باشد. هرچند چنین کشور  

ممکن است از بیرون به آنها دوست باشد، اما در واقعیت در تالش ریشه 

 کن کردن آن میباشد.

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

ه، روسیه، اتریش و بخارا استقالل کامل حکومت ها  ترکیه، آلمان، برتانی

ما را به رسمیت شناخته اند، و من این همه مؤفقیت را به شما تبریک 

میگویم.)تحسین و شاد  حاضرین : زنده باد شاه( و امروز نمایندگان دو 

حکومت، که عبارت از حکومت ها  برجستۀ انگلیس و اتحاد جماهیر 

 شورو  باشند، درینجا حضور دارند.

   ملت!ا

هیچ کسى این استقالل و آزاد  را به شما اعطا نکرده است. این تنها 

و شجاعت و مردانگى خود  از لطف خداوند، از برکت پیامبر بزرگ)ص(
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شماست. غیرت و احساس افتخار به شما جرئت داد تا بخاطر استقالل خود 

شمشیربدست گیرید. لذا شما به زور شمشیر هدف خود را حاصل نمودید. 

خدا ناخواسته افغانستان هیچ وقتى نخواسته ونخواهد خواست تحت حمایت 

هر که آب از دم شمشیر خورد نوشش «!» کسى بوده و از آن فرمان ببرد.

 « ! باد

درعین حال، به نمایندگى از ملتم از تمام قدرت ها  بزرگى که استقالل 

با کشورها  افغانستان را به رسمیت شناخته اند تشکرمیکنم. بعد ازین ما 

روابط دوستانه خواهیم داشت که در امور تجارتى و سیاسى با ما کمک 

واقع کشورها  همسایه باید به دوستى ما فخر کنند، چون  کنند. در

افغانستان یک کشور شجاع و نیرومند است. در وقت تصمیم تأمین استقالل 

ه ماندن من آنقدر راسخ بودم که در صورت ناکامى ازین بیشتر خواهان زند

 نمي بودم.

در قدم اول من زندگى ام را در مقابل دشمن برا  حصول استقالل  

شما فدا میکردم. اگر ناکام مي شدم، باز هم از تصمیم خود نگشته، خودم 

را مي کشتم، اما زندگى تحت حمایت کشور دیگر  را قبول نمي کردم. اگر 

ر خود را به پیش شما مردم از من پشتیبانى نمي کردید، و با شجاعت کا

نمي بردید، من به مقصدم کامیاب نمي شدم و بیش ازین زندگى را بر خود 

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

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

 خواهم کرد.

ا بسته بود، زیرا هیچ مرد تا امروز دروازه ها  تعلیم بر رو  شم

اگرچه عمر من کمتر از  دانائى زندگى تحت حمایت دیگران را نمي پسندد.

شماست، اما به شما یک مشورۀ پدرانه مي دهم که برا  خدا باید برا  

آموزش علم تالش کنید. شما باید اطفال خود را به مکتب بفرستید، شما 

ش تعلیم به کشورها  خارجى باید از آنها جدا شده، آنان را برا  آموز

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.
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ا  ملت! به خاطر وطن و به خاطر خدا در کسب علم تالش کنید، زیرا 

نى و دنیو  دست تنها از طریق علم است که مي توان به کامیابى ها  دی

 «  یک شخص بى علم نمي تواند خدا را بشناسد. » یافت.

قبالً من از همین منبر بسیار مقدس استقالل افغانستان را اعالم نموده 

بودم و شکر خدا که امروز با نایل شدن به این هدف مثل یک قهرمان فرود 

و  مى آیم.)تحسین و شاد  حاضرین : زنده باد شاه دلیر و شجاع ما ،

)داکتر زمانی، اسناد محرمانۀ آرشیف هند پاینده باد استقالل کشور. آمین( 

 بریتانو ، قسمت چهارم مکاتبات مربوط به جنگ سوم افغان ها،(

 ، دانش(  2014از کتاب دفاع از ارزش های ملی، وظیفه عناصر ملی است،چاپ  نقل)

وح وطندوستی در شاه امان هللا جای دیگری  برای حفظ استقالل کشور تقویت ر

باید بقلوب اوالدهای خود و نسلهائیکه  »فرزندان شرط اساسی میداند ومیگوید:

دوستی و فداکاری را تولید کنیم. زیرا وقتیکه  شود حس وطن از آنها پیدا می

 )نقل ازهمبستگی(«.وقت استقالل از دست ما نخواهد رفت فداکار باشیم هیچ

 پایان        

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 .... گسترهای  کار بزرگ با مایزع

 

174 

 

 مدهنزاپمقاله 

 

 ازچشم یک نویسندۀ امریکائی شاه امان هللا وملکه ثریا

 (2016/ 2/ 19)نوشته شده در

 

 

 

نویسندش امریکائی،خانم ریه تالی ستوارت،به امان هللا خان غازی 

وملکه ثریا عشق و ارادت خاصی  داشت وبه همین خاطر بود که برای 

هترین سالهای زندگی شناخت هرچه بهتر وبیشتر این شاه وملکه افغانستان،ب

خود را وقم مطالعه و ریسرچ  در کتابخانه های امریکا و بریتانیا و 

آتش در » افغانستان نمود، و حاصل مطالعات وتحقیقاتش، کتابی است بنام 

( Fire in Afghanistan 1914-1929,by:Rhea Talley Stewrt -1973)«افغانستان



 .... گسترهای  کار بزرگ با مایزع

 

175 

زبان دری ترجمه شده ودر که از سوی آقای یارمحمد کوهسارکابلی به 

 ش به چاپ رسیده است. 1380پشاور درسال 

هللا امان  ۱۹٦۰در اوایل سال »این نویسنده خانم امریکائی مینویسد : 

خان در یک کلنیک در سویس بستر  شد تا مریضى جگرش را مداوا 

سال به  ۳۷اپریل پس از آنکه  ۲٦نماید، اما تداو  مفید ثابت نشد ودر 

سال به صفت یک مهاجر بینوا زندگى کرده  ۳۱پادشاه و صفت شهزاده و 

بود، چشم از جهان فروبست. در آخرین روزهای حیاتش خواهرش 

نورالسراج در بالینش نشسته بود وآخرین کلمات را از دهن وی شنید.... 

خان را یک گارد احترام تا طیاره بدرقه نمود و به افغانستان هللا جنازه امان 

ل آباد ترتیباتى اتخاذ شده بودکه برادر اندرها  و  نقل داده شد. درجال

تابوت را به قبر نقل دهند، اما مردمان قبایل که بعضى از آنها از قبیله 

سنگوخیل شینوار بودند، آنها را یک طرم تیله کردند و تقاضا نمودند و 

اصرار ورزیدند که آنها تابوت را به قبر نقل میدهند و این کار را کردند،و 

و  را بجا نمودند و او را در پهلو  مرقد پدرش به خاک سپردند،  وصیت

آتش در « ) به این ترتیب به خاکى که و  به آن عشق میورزید، دفن گردید.

 (۱۹۱افغانستان ، ص 

به کابل وجالل آباد سفرکرده وجشن  1968مولم که در سال 

جشن بود و ایام » استقالل را نیز دیده بود، بدنبال مطلب فوق مینویسد : 

روز استقالل را تجلیل میکردند که امان هللا خان آنرا کسب کرده بود، اما من 

نام امان هللا خان را نشنیدم، آتش بازی را تماشاکردم .وبیرق ها را توسط 

پراشوت در هوا رها میکردند، در بعضی بیرق ها عکس ظاهرشاه دیده 

. اما دراین روزهای میشد ودر بعضی عکس نادرخان به مشاهده میرسید...

جشن،در هیچ بیرق عکس امان هللا خان دیده نشد.من تعجب نمیکنم ، زیرا 

اگرعکس امان هللا خان در یک بیرق نمودار میگردید، غوغایی بزرگ برپا 

میشد. امان هللا خان را از کتب تاریخ افغانستان محوکردند، اما در سرزمینی 

ن فرق نمیکرد، اما در زبان مردم که  دهم حصۀ مردم آن با سواد است چندا

عادی بازار وقبایل که از وادی های سرا زیر شده بودند که از جشن دیدن 

آنها میگفتند نمایند،نام امان هللا خان زنده وخودش در انظار شان مجسم بود. 
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یک زن بیسواد ]برایم[ گفت که در  که امان هللا خان بهترین پادشاه ما بود.

زرگ ظاهرشاه را در معر  نمایش گذاشته اند، مگر بازارها عکس های ب

مردم دریک چاپ سنگی کوچک عکس امان هللا خان را با زرق وبرق چاپ 

 کرده اند.

در جالل آباد از آرامگاه و  دیدار نمودم که در یک طرم آرامگاه در  

خان بر رو  هللا سنگ مرمرنام پدرش دیده میشد و به عین صورت نام امان 

میخورد و درهر دیدار مشاهده کردم که گل ها  تازه سنگ مرمربچشم 

را نادیده گرفته بودند. یک هللا باال  قبرش گذاشته بودند، درحالى که عنایت 

بار در وقت نماز رفتم که شخصى دعا میکرد، برایم گفتند که بوتها هایم را 

بکشم، آر ، این کار را همان مردمى مى کردند که روز  و  را خلع 

 (۱۹۲همان منبع ، ص « ) نمودند.

هللا امان » ریه تالی،جای دیگری در مورد امان هللا خان مینویسد: 

خان یک حکمرانى بود که نه درشرق دیده شده بود و نه درغرب . هیچ 

پادشاهى بدون باد  گارد و کش و فش ) تشریفات خاص امنیتى( جایى 

خان هرجا میرفت و بامردم ملحق هللا نمى رفت. اما برعکس امان ا

یگردید. فامیل و  بر او اعتراض میکردند که )مواظب خودش باشد( م

خان دیوانه وار به هللا خان میگفت: ملت باد  گاردمن است. امان هللا امان 

 (۲٥آتش در افغانستان، ص .«) مردم افغانستان عشق داشت

نویسنده کتاب آتش در افغانستان، درمراسم تدفین ملکه ثریا در 

بعد از ۱۹٦۸و در این مورد مینویسد: درسال  افغانستان نیز شرکت داشته

آنکه اسناد برتانویها رامطالعه کردم به افغانستان رفتم، در آن وقت افغانستان 

یک کشور بکلى مدرن وعصر  بود، انکشام پوهنتون کابل را طور  دیدم 

خان در خطابه خود درپوهنتون آکسفورد تذکرداده بود. سفر در هللا که امان 

ن روزها را در برمیگرفت، ولى حاال چند ساعت بیشتر خاهللا وقت امان 

نافذ شده، هوتل کانتى ننتل اعمارشده، زنان با  ۱۹٦٤نیست. قانون اساسى 

لباس اروپائى با من صحبت میکردند، زنان چادر  دار باچشمان مرا 

بررسى میکردند و یک زن چادري دار، بیگ خط هوائى پان امریکن را 
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که ده سال پیش در عصر مترقى داود خان زنان  باخود داشت. بمن گفتند

فامیل شاهى و صاحب منصبان اردو و مامورین عالى رتبه در جشن بدون 

چادر  اشتراک ورزیدند و فردا  آن پولیس درجاده ها درحال آماده باش 

سال قبل،  ۳۱چ صدمه نزند، در حالى که وبودند که کسى به زنان رو  ل

 ٤۰خان هللا دورکرده بود. شورش علیه امان  ملکه ثریا چادر  را از خود

 سال افغانستان را به عقب انداخت. 

در روم فوت کرد، ایتالویها با  ۱۹٦۸اپریل  ۲۱ملکه ثریابه تاریخ 

تشریفات شاهى جنازه ملکه ثریا را احترام کردند و توسط طیاره جنازه او 

دانتقال داده را به کابل انتقال دادند و توسط یک طیاره نظامى به جالل آبا

شد. هنگامى که جنازه ثریا به جالل آبالد رسید من در میدان هوائى بودم، 

چندین نفر قبایلى دستار برسر که زمانى از اعمال و  متنفر شده و و  را 

از کشور رانده بودند در پیشرو  موتر جنازه نشسته بودند و قرآن میخواندند 

ند. قبر ملکه ثریا را کمى دورتر و درحالى که دعا میکردند از طیاره دورشد

خان، حفر کردند، بعد از تدفین مالها بى اختیار سخن هللا از آرامگاه اما

زدند، اما و  را تعریم نکردند، هیچ زنى نیامده بود، به استثنا  اعضا  

فامیل و . هنگامى که مردها از قبر دور شدند، یک تعداد زنان چادر  دار 

دکردند و برا  ملکه ثریا دعا نمودند، ایشان درآمدند، دستها  شان را بلن

برا  کسى دعا میخواندند که سالها قبل میخواست آنها را از زندان چادر  

 (۱۹٥ - ۱۹٤نجات بدهد. )آتش در افغانستان ، ص 

به روایت آقا  پوپلزائى، ملکه ثریا به مر  سرطان در روم  

ش به افغانستان نقل سالگى در گذشت و جنازه ا ۷۲پایتخت ایتالیا به عمر 

داده شد و در جوار قبر همسرنامورش در جالل آباد در باغ سراج االماره 

 (۳٦۰ -۳٥۹)وکیلى پوپلزائى،سفرهای شاه امان هللا ...، ص دفن گردید. 

 

 شاه امان هللا :تدفین خاطرۀ سردار کبیرهللا سراج از مراسم 

اه امان هللا مرحوم سردار کبیرهللا سراج برادر زادش اعلیحضرت  ش

عالمه محمودطرزی، شاه امان هللا »مرحوم، پس از آنکه من کتاب 
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برایش فرستادم، درتاریخ هشتم جون  را «وروحانیت متنفذ درافغانستان

تلفنی از رسیدن کتاب اطمینان داد وتشکر نمود و در مورد تدفین  ۲۰۰۷

گفت: جنازش مرحوم اعلیحضرت غازی به افغانستان برای من حکایت کرد و

قبر برطبق وصیت مرحوم شاه امان هللا  جنازه وی باید در پهلوی 

)درمحل پارک پدرکالنش، امیر عبدالرحمن خان دربوستان سرای کابل

زرنگار( دفن میشد، مگروقتی این موضوع توسط سردار ولی، خواهر زاده 

ین امان هللا خان  به شاه ولیخان وظاهرشاه گفته شد، شاه و شاه ولیخان با تدف

جنازه شاه مرحوم امان هللا خان درجوار پدرکالنش مخالفت وممانعت کردند 

 و تا سه روز هیچگونه پاسخی به ملکه ثریا داده نشد. 

کبیرهللا سراح عالوه نمود که برطبق گفتۀ ملکه ثریا، دراین میان سه 

کشور حاضر شدند جنازش شاه مرحوم را درخاک خود با احترام خاص دفن 

کشورترکیه بود که به پاس دوستی شاه امان هللا با مصطفی کمال کنند. اول 

اتاترک رهبر فقید آن کشورحاضر بود جنازه مرحومی را با مراسم شانداری 

 به ترکیه انتقال داده در پهلوی مقبرش کمال اتاترک بخاک بسپارند.

دومین کشور، عربستان سعودی بود وسوم مردم پشتونستان بودند که 

جنازش مرحوم غازی امان هللا آمادگی نشان دادند. دراین هنگام برای آوردن 

سردار محمدداود صدراعظم افغانستان به مسکو سفر کرده بود ووقتی 

آمادگی سه کشور مسلمان و بحصوص مردم پشتونستان را با وی)داودخان( 

درمیان گذاشتند، او هدایت داد تا جنازش غازی امان هللا را در جالل آباد در 

وی قبر پدرش امیر شهید دفن کنند. برادران شاه امان هللا  وخواهران وی پهل

درخواست کردند که جنازه شاه مرحوم یک بار در میدان هوائی کابل پائین 

شود تا اقارب وی ومردم کابل مراسم احترام خود را نسبت به آن شاه فقید 

که جنازه بجا آورند، مگراین خواست شان قبول نگردید و دستور داده شد 

بعد از یک توقم کوتاه در میدان هوائی قندهار مستقیماً به جالل آباد منتقل و 

 بال فاصله  دفن شود.

سران قبایل پشتون در جالل اباد جنازه مرحومی را با حرمت فراوان 

دند و به عبوردااز میدان هوائی ننگرهار برداشتند واز میان شهرجالل اباد 
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مقبرش  امیر حبیب هللا شهید برزمین گذاشتند. باغ سراج االماره  نزدیک 

هنگامی که جنازه بخاک سپرده شد ، خان عبدالغفار خان زعیم بزرگ 

به من لقب پشتونستان میخواست سخنرانی کند و همینکه گفت: شاه امان هللا 

ومن میخواهم در مورد کارنامه های این شاه محبوب   فخر افغان داده است،

ی اجازه سخنرانی  داده نشد وشاه ولی خان با قهر از قدری صحبت کنم،به و

سرمقبره دورشد وخطاب به پسرش سردارولی گفت: با این مردم هرقدر 

 کمک وانسانیت شود، قدر آنرا نمیدانند.

سردار کبیر هللا سراج گفت که مراسم فاتحۀ شاه امان هللا درکابل در 

امان هللا ، سردار  مسجد پل خشتی برگزار شد وبرادران و پسر بزرگ شاه

رحمت هللا جان بر گلیم فاتحه نشسته بودند. در روز سوم جمعی کثیری از 

مردم کابل درصحن مسجد پل خشتی جمع آمده بودند تا در ختم فاتحه پسر 

مرحوم شاه امان هللا را از نزدیک ببینند ومراتب اخالص و حرمت گزاری 

ر به شهزاده رحمت هللا اجازه خود را نبست به آن شاه فقید ابرازبدارند، مگ

عبورکند و ازایشان اظهار تشکر در پل خشتی داده نشد تا ازجلو مردم کابل 

نماید. شهزاده رحمت هللا جان را از دروازه عقبی مسجد بیرون بردند 

وسردارکبیرهللا سراج به میان صم مردم فرستاده شد تا از مردم تشکر کند 

 جد خارج شده است. وبگوید که او از دروازه عقبی مس

سردار کبیرهللا سراج افزود که در همان روز سوم فاتحه به پسر 

مرحوم شاه  امان هللا گفته شد که هر چه زودتر کشور را ترک بگوید، ولی 

او خواهش نمود که فقط  یک روز دیگر به وی اجازه داده شود تا یک بار 

ش بود[از نزدیک قصر داراالمان وباغ پغمان را ]که از ساخته های پدر

ببیند، مگر دستگاه  سلطنت از قبول این خواست انسانی وی امتناع ورزید 

وشهزاده با خواهر زاده خود) نواسۀ محمدولیخان دروازی( با دل پر حسرت 

و چشمان اشک الود مجبور شد کابل شهر آبائی خود را ترک بگوید. 

رد. زهی استبداد وحسرت دیدار پغمان وقصر دارالمان را با خود به گوربب

 وخوکامگی رژیم شاهی!

 پایان
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 دهمشانزمقاله 

 

 هللا با ملکه ثریا،   عروسی شهزاده امان

 نماد مدرنیته درافغانستان

 

 غازی امان هللا خان وملکه ثریا 

 

شاه امان هللا، قبل ازاینکه به پادشاهی برسد، اندیشه های 

پیشروانه خود را عمال بروز می داد. یکی از کارهای مهم مدنی در 

جوامع پیشرفته، برگزاری ساده مراسم عروسی است.امان هللا خان 

کار را از خود شروع یکصد سال قبل به چنین باوری رسیده بود و

کرد.شرح این داستان درسراج االخبار افغانیه که محمودطرزی پدر ملکه 

ثریا آنرا گردانندگی میکرد،ثبت است وآقای فرزاد، با مقدمه وموخره 

زیبایی آنرا در سایت حزب همبستگی افغانستان، انتشارداده است، و 

ن باشد.در ذیل میتواند الگوی آموزنده  برای جونان امروزی افغانستا

 آنرا مرور میکنیم:
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هللا خان نه تنها استقالل کشور را کسب کرد، بلکه برای  شاه امان

آن به مدارج بلند انسانی کارهای ماندگاری  یقانونمند ساختن جامعه و ارتقا

نمود. او هرچند بنابر عطش فراوان در آوردن تغییرات فوری در وطن 

های  در یک مقطع مهم تاریخ ما ارزشدربدرش دچار اشتباهاتی شد، اما 

بزرگی را بنیان نهاد که با گذشت صد سال هنوز در مواردی بصورت تمام 

 ایم. و کمال به آنها دست نیافته

هللا خان مثل حکام خاین امروزی، فقط در سطح حرم و نمایشی  امان

عاشق مردم و وطنش نبود بلکه در عمل در زندگی خودش کوشید به مردم 

های پیگیر او برای دفاع از حقوق زنان و رهانیدن  ارایه نماید. تالش الگویی

آنان از زیر بار جهل و ستم و مردساالری ستودنی بود. او در دورانی که 

تجربه بود، در مراسم عروسی خود در عمل  شهزاده دربار و جوان بی

درسی به مردم داد که حتی برای جوانان امروزی کشور ما باید الهامبخش 

توانست در دربار پدر  هللا خان با ثریا طرزی می باشد. مراسم عروسی امان

هللا خان شاهانه و با مصارم گزام برگزار گردد،  عیاش و مستبدش حبیب

اما او از پدرش درخواست نمود تا پولی را که به این منظور در نظر دارد 

اکتفا کند ای  زنانه کرده به مراسم ساده  صرم ساخت یک مکتب یا شفاخانه

 که چنین شد.
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« االخبار افغانیه سراج»هللا خان در  گزارش مراسم عروسی امان

یک عروسی ابدی »تحت عنوان ( ۱۲۹۳قوس  ۱۲، ۷)سال چهارم، شماره 

 کنم: هایی از آن را در ذیل نقل می به نشر رسیده که بخش« ثمر

الدوله سردار  مراسم عروسی شهزادٔه بلند اقبال مکرم عین»

هللا( خان دام اقباله بیک کیفیتی اجرا گردید که ثمرٔه نیکویی آن در  )امان

گان را  صحایف تاریخ افغانستان یک یادگار ابدی باقی گذاشت. از مدتی همه

ها و سازها و سامانها و  خیال این بود که آیا این عروسی بچه دبدبه

. بواقعیکه اندازٔه بوقوع خواهد آمد العاده، و مخارجهای بی های فوق طنطنه

 شد. تدارکات و تهیات عظیمٔه نیز در انباب دیده می

سود کشیده میشد  حال آنکه آنهمه انتظارهایی که برای اسرافهای بی

گر ظهور گردید: تفصیل این  بیک طرز بسیار مستحسن و پرسودی جلوه

مشارالیه با یک عریضهٔ مخصوصهٔ از  کیفیت چنین است که شهزادٔه مکرم

الملة  المحامد شان ذات اعلیحضرت "سراج وفور والدکثیرحضور میمنت م

الدین" استرحام و استدعا نمودند که اگر ارادٔه مراحم عادٔه اعلیحضرت  و

همایونی شرفتعلق پذیرد که همین مبالغ مخصصهٔ مراسم عروسی برای 

تاسیس یافتن یک باب "مکتب اناثیه" یا یک باب "شفاخانٔه اناثیه" بخرج 

و ملت از آن مستفید شده یک تذکار ابدی و یادگار دایمی  برسد، و ملک

ثمر صرفنظر شود عین  برای این مراسم بماند و از اسرافات بیهوده و بی

 مرحمت خواهد بود.
ذات شوکت سمات اعلیحضرت همایونی .... این رای و خیال خیراندیشانٔه فرزند 

افق و مطابق یافته و شهزادٔه ارجمند شاهانٔه شانرا به افکار قدسیت آثار همایونی مو

مکرم بلنداقبال را مظهر تحسین و نوازشات پرآفرین همایونی فرموده مبلغ جسیمی را 

ثمرتعیین  که برای مراسم عروسی تخصیص شده بود برای آن مٔوسسات فواید اثر ابدی

فرمودند. و اجرای مراسم شادمانٔی عروسی را بیک ترتیب دلنشین ساده سنگینی اراده 

 فرمان فرمودند.و 

سوریها کابینهاست که  خرجیهای اینگونه رسومات عروسیها، ختنه همین گزاف

بر مردمان ممالک اسالمیٔه شرقیه مانند بالی مبرمی نازل شده اگر چه بظاهر آنرا 

خرابیها و ناکامیها گردیده  اند، ولی موجب بسی خانه آبادی و شادمانی نام نهاده خانه

ها دایما مبتالی فالکتها  خرجیهای اینچنین مراسم گونه گزاف ی ایناست.... عموما از رو

 ها شده اند. ها، افالس و قرض



 .... گسترهای  کار بزرگ با مایزع

 

183 

الحجۃ  ماه ذی ۲۲ثمر در یوم چارشنبه  مراسم این عروسٔی ابدی

بوقوع  ۱۹۱۴نوامبر سنٔه  ۱۱و  ۱۳۳۲عقرب سنهٔ  ۱۹الحرام مطابق 

 «پیوسته است.

 
 هللا خان مورد مراسم عروسی اماناالخبار افغانیه در  ای از سراج صفحه

هرچند در گزارش باال ذکری از آن نرفته، اما شکی نیست که ثریا 

پرور بود، در این تصمیم   طرزی که خود زن تابوشکن، پیشرو و علم

 هللا خان نقشی داشته باشد. امان

سال قبل به این آگاهی دست یافته بودند که  ۱۰۳هللا خان و ثریا  امان

ای که غرق فقر و  ارزش عروسی برای جامعه ول در مراسم بیباد کردن پ

بدبختی است، شرم است و باید آنرا برای پخش علم و دانش بین مردم 

صرم کرد، اما متاسفانه امروز شاهدیم که تنها در پایتخت دهها سالون 

خورند که در آنها روزانه میلیونها  عروسی پر زرق و برق به چشم می

 شوند.  ده میافغانی به هدر دا

از جنگساالران و مافیا زادگانی که میلیونها دالر حرام را در اینگونه 

ای نباید کرد چون این  کنند، گله مراسم شان به گفته مردم به شاخی باد می

ها اند تا  ترین رسم و رواج  مانده  ترین و عقب دشمنان مردم حامی ارتجاعی

و جهالت فروبرند. اما برای  ملت را افسون کرده به خواب عمیق ناآگاهی

کرده و متعهد الزم است که درین زمینه  زوج های جوان و تحصیل 

هیچ     و حماقت خرج پول برای هللا خان گردیده از ننگ  شاگردان امان

های  اجتناب ورزند. البته طی چند سال گذشته ما شاهد بعضی نمونهوپوچ 

زوجی که اخیرا در هرات  ایم از جمله شکنی درین زمینه بوده مثبت سنت
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پول مصارم عروسی شان را برای ساختن یک پل در قریه شان اختصاص 

داند که قابل قدر است، اما نیاز است که این نمونه عالی را تعمیم داده 

 همگانی سازیم.

هللا خان به قدرت، او عمیقا به این درک رسیده بود که  با رسیدن امان

رفت افغانستان میسر نیست، بنا ابتدا علیه بدون کسب استقالل، رفاه و پیش

سلطه بیگانگان شمشیر از نیام برکشید و وقتی از آزادی کشورش مطمئن شد 

های انسانی در اجتماع قبیلوی  هایی برای غرس ارزش نامه کوشید نظام

یکی از « سوری  نکاح، عروسی و ختنه ٔنظامنامه»تصویب و عملی سازد. 

   نگاشته  ماده ۲۴هللا خان در  شخصا توسط امانشود  آنها بود که گفته می

االجرا گردید که هدم اصلی آن دفاع از  مرعی ۱۳۰۰نگاشته شده در سال 

هللا  حقوق زنان بود. این نظامنامه گواه افکار مترقی و دیدگاه واالی شاه امان

است که اکنون نیز در بسا موارد نیاز است که برای عملی ساختن آنها علیه 

پوش اما ضدزن به  یزان جهادی، طالبی، داعشی و یا عناصر نکتاییست زن

 مبارزه ادامه داد.

بدیل مردم ما بدل  هللا خان که او را به قهرمان بی ویژگی بزرگ امان

نمود در همین نکته نهفته بود که عاشق مردم و میهنش بود و با افکار 

نه زد و پیشرو که داشت برای تعالی کشورش دست به اقدامات شجاعا

برعکس شاهان گذشته دل به تخت و ثروت نبسته برای تغییر چهره 

های پرریسک پیش رفت که هرچند تخت و تاج را  افغانستان با تابوشکنی

هایی خلق کرد که شاهان مستبد بعدی  باخت، اما در میهنش ارزش

 سایت حزب همبستگی ملی(برگرفته از) «نتوانستند آنرا از مردم بگیرند.

 

 ! حضرات مجددی تمانعو م ندختراشاه امان هللا برای تحصیل ش تال

ارشادات اعلیحضرت شاه امان هللا در لویه جرگه »حین مطالعه  مجموعۀ 
، نوشته وتنظیم داکتر سید عبدهللا کاظم)منتشرش پورتال افغان جرمن «1303

م آنالین( در بخش یازدهم به اینجا رسیدم که علمای دینی تا چه حد مانع تعلی
وتحصیل زنان ودختران درمکاتب دولتی کشور بوده اند!؟ شاه امان هللا با 
دالیل وبراهین عقلی ومنطقی بمکتب رفتن وباسواد شدن دختران را که 
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مادران اینده کشوراند برای یک جامعه از ضروریات زندگی میدانست  
ومیگفت که مادر اگر باسواد وآگاه از امور دینی وشرعی باشد بخوبی 

سالگی از مسایل ضروریه  8و 7تواند اطفال وکودکان خود را تا سنین می

وروحانیون با این امر موافقت جرگه  هیلو یوکالدینی مطلع سازد،اما   
 یبائست میبها فقه شر یمفت اتیروا »طبق تا خواستند شاه میازنداشتند و

ان اقارب محارم ش هٔ خود شان و بواسط ینسوان در خانه ها لیو تحص میتعل
نسوان در مکتب ها نشود تا مسئله حجاب و  تیجمع میتعل و ردیصورت گ
خوبتر و بهتر حاصل  یمالاس نسوانی برا ست،یفر  ضرور کیستر که 

      «.شود

نسوان گفت  میچه در موضوع تعل اگر»: ندفرمود مورد نیدر ا حضرتیاعل
سئله قبول کرده م نیو مفکوره تانرا در دهیرس انیپا به ما و شما قبالً  دیو شن
کرام ملت  یو فضال مالاعی که توجه شما علما خواهمیکن باز هم مام، ال
ما و شما از  دیمورد با نیکه در میبنماجلب نکته مهمه  نیا یرا بسو زمیعز
برآن روا دار  دیو مز میریم کار بگالر و طرز عمل عموم عالم اسفک و عقل
 میکنند. تعل یزندگان  یو نادانعالم جهالت  کیما در هیکه طبقه اناث مینشو

طلب العلم ) ثیبه مخالفت حد شما ما و دیو نبا ستیاز حد ضرور هیطبقه اناث
 دیبا میکه ما افغان میبگوئ دیو نبا میبرائ (کل مسلم و ُمسلمته یعل ضتهیفر

عالم  کیبوده در  خبری زنان ما از راه خدا و رسول و مبداء و معاد خود ب

 .ندباش یجهالت و نادان

ً یما برحال آن اطفال خود که تقر یستیبا در اطرام و  یتا بعمر هشت سالگ با
 هیاول یخود زندگان هیاقارب اناث گریجوانب مادر و خواهرو خاله و عمه و د

آن اطفال  هیو ترب میجهت تعل مح و میترحم کن برند،یخود شانرا بسر م
 لیمسا از ا راآنه شود،یکه مکتب آغوش مادر گفته م نیمکتب نخست نیدر

 ی. باالمیعموم محروم ندار  یف نیمطلع کرده اطفال خود را از هیضرور
که طبقه نسوان خود را عالم و دانسته و مطلع از  است زمما و شما ال

. تا والده ما و میبنمائ اتیگرضروریفرائ  و واجبات و سنن و مندوبات و د
 گفته)الحجرٹ یقش فکالن)ما  غمبریآنرا پ میشما در همان صغارت که تعل

اندرون شده با جان بدر  ریبا ش : ندیگویرا م میتعل نیاست و اهل سلم هم
و با آداب و صفات   یو اطوار خوب مستف عاداتق و، از اخال شود

شاه برای جلب موافقت روحانیون حاضر « شوند. [آراسته] یلجخجسته، مت
 یمن گاه :»در لویه جرگه به تعلیم نسوان،محبورمیشود بگویدکه 
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 [بلوغ] یبه مراهق بیکه قر یاتیکه صب باشمیامر نبوده و نم نیاطرفدار
من نظر به مفاد  یهٔ و نظر مفکوره بلکه رندیگ میباشند، در مکتب آمده تعل
چنانکه  بود، ازآن در فوق اشاره شده هٔ که به شم یبزرگ و ملحوظات سترگ

 ماالً اکه ک یکتبخورد سال با همه گونه مراعات ستر و پرده در م اتیصب
. اکنونکه رندیگ مینسوانند، آمده تعل زیاست و معلمات آنها ن مستور محفوظ و

بالفعل  ست،یمستحسن ن میتعل یبرا زین اتیصب که خروج دیگوئیشما علماء م
اما گمان  م،یمتفق میشر مفکوره تان با شما مح  مراعات شرع نیما در
هند و سند، مصر، مکه  یالم و فُضالعالم اس یعلما گریکه د کنمینم

 نیدر هیالمقدس، بغداد، بصره، کوفه و ترک تیمنوره، شام، ب نهیمد معظمه،
 هیبالد معظمه اسالم نیاز یکیهر  در که رایبا شما متفق باشند، ز هینظر

 «موجود است. هیواحده مکاتب اناث ریبتعداد غ

،از موضع زیر نفوذ حضرات شوربازار ینید یعلما چون دید شاه امان هللا 
 نیخودم بالفعل بر طبق مفکوره هم »: مجبورشد بگوید د عقب نمیروند ،خو

 .کنمیشان امر و اراده م یرا در خانها)دختران( اتیصب میحضرات تعل
 نیکه در خواهمی. من مدیواقع شده، بحث نکن یشما غلط فهم انیم دروافزود:
 نستیم و آن اکن میدعوت و تکل گرید امر کیمحترم را ب یعلما نیضمن ا
و طفل  معصوم اتیصب ینیخانه نش یحضرات معظم که دعو نیا دیکه با
و ما سمعاً و طاعتاً مح  احترام احکام شرع  کنندیخورد سال ما را م یها
. در میکنیاو را قبول م برند،یموضوع ازآن نام م نیما در یبرا که میشر
زنان  گریو د زگانیو دوش جوان قها بر نسوان نوالو اطرام و قش یقُر
و  وعظ و هیغیبقوه تبل زیو عموم سکنه افغانستان ن نیو افغانه کوه نش یکوچ
جرگه  هیقرار بدهند و تا لو یماو الز یزمه ستر و حجاب را حتمال حینصا
زنان  یپاک برا عتیرا که شر یآن ستر و حجاب افغانستان در سرتاسر ندهیآ

باب از  نی. اگر درندینما فرما و حکم یمسلمانان مقرر داشته است، جار
 هیلو شود. فاما اگر تا بموعد ینم غیبخواهند، در تالیحکومت اجازت و تسه

زنان که  نیاز یاحد ایعموم رائ  نشد و  نیحجاب و ستر در ب ندهیجرگه آ
شده، بار  دهید خورند،یحجابانه بنظر م یب نفرآنها هر روزه به صدها

 «.است معظم ما حضراتبه گردن ش یآن به همراه ناغگ تیمسول

از این مباحثه میتوان مشکالت شاه امان هللا را با روحانیون وبخصوص 
حضرات مجددی در مورد تعلیم وتحصیل نسوان  در مکاتب دولتی حدس 

 پایان زد.
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 مدهفهمقاله 

 خاطرۀ غم انگیز ازغازی امان هللا خان  در غربت

 به قلم یک جاسوس )جونزدیوید(

 

 ازیشاه امان هللا غ

ان را خشاه امان هللا  نیکزیر شما آرزوهای  سطوردر

میخوانید معروف به پیربغداد  یاز زبان یک جاسوس انگلیس

ً با او دیدار کرده  که سی سال بعد از تبعیدش در ایتالیا اتفاقا

وسواالتی را از آن شاه میهن پرست نموده وجواب هایش را 

بخش خاطرات درکتاب خاطرات خود  بچاپ رسانده است. این 

دری به  و را کاربران شبکه های اجتماعی به دو زبان پشتو

 زیر نشر رسانده اند که  من متن پشتوی یکی از این کابران را

خواندم وچون سخت « غازي بابادردونکی خاطرهد» نام

منظور دلچسپ وبرمن اثربخشید، آنرا به دری نیز در آوردم. 

ما دوست ودشمن خود  اینست تا با خواندن این خاطره جوانان

ووطن خود را  بشناسند و فریب دکانداران دینی را نخورند. 
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ورنه تا صد سال دیگر از دست تفتین داعشیان وطالبان 

ه غر، جابرجای خواهند ډولن گیرویران گر وغنیمت  وجهادیان

زد وبجلو قدمی نخواهند گذاشت و روی خوشبختی ورفاه 

 وآسایش را نخواهند دید. 

 2017/ 7/ 25سیستانی

 

 ]امان هللا خان[ غازيغم انگیزخاطره        

امان  ،کارمند اداره جاسوسی انگلیس خاطرش دیدارش رابا دیویدجونز

  هللا خان چنین مینویسد:

1960.april.26  

  به انگلیسی برایش گفتم:       

 در کودکی  ازکدام بازی خوشت می آمد؟

  مرد،بسوی من نگریست وخندید:

 . اریاسپ سو

 . دوباره سرش بزیرآویزان گردید

برداشت.به  مرد بعد از لحظه ای نشست، دوباره از جا بلند شد.گامی 

 مهمان را تنها میگذاری ؟  زبان پشتو گفتم:

مستقیما بطرف من دید، چشمانش درخشید، با خوشحالی از من 

 پرسید: افغا استی؟ 

باگرمی  بلند شدم .  جلو آمد و از دستم گرفت وبسوی خود کشید ،

  .مرا در آغوش کشید و چندین دقیقه رهایم نمیکرد.برایش گفتم

-نه! من انگلیسی ام.  

مزاق نکن ! انگلیس و اینطور پشتوی صاف؟ بسیار از هم  -گفت:

 فاصله دارد! 
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در ارگ کابل به دیدنت آمده  ۱۹۱۹دیوید جونز هستم.در :گفتم

ر رابه شما آورده بودیم. درکابل برای بودم.سه کس بودیم. مکتوب چانسل

  چند نماینده خود اجازه میخواستیم.

دستان مرد سست شدولی کنارم نشست. چندبار سرخود را اینسو 

 :وآنسو دور داد

 آه! ای انگلیس دراینجا)روم( هم از دست شما رهایی ندارم.-

مگر اکنون من تقاعد گرفته ام وبا سیاست سروکاری  :برایش گفتم-

 رم.به ایتالیا جنازه مادرم را آوردم .به یادم آمدی به دیدنت آمدم.ندا

 :امان هللا خان ایستاده شد واز دستم گرفت وبا تبسم برایم گفت 

بیا خانه برویم. تا نگوئی که یک افغان ریش سفید در ملک بیگانه   -

 خصلت مهمان نوازی خود را فراموش نموده است. 

وچه تنگ داخل گردیدیم.امان هللا خان از پارک خارج شدیم وبه یک ک

در یک خانه کهنه زندگی میکرد. باال رفتیم ،  یک اتاق کوچک بود.بر یک 

قالین کهنه رنگ رفته، یک تخت و یک میز خورد و دوتا چوکی مانده بود، 

نشستم. به اطراف نگاه کردم. یک الماری خورد پراز کتاب بود. در باال 

نصب شده بود. نزدیک تخت در طاقچه یک  درچوکات چوبی«کلیمه»دیوار 

جای نماز دیده میشد که باالی آن یک قرآن شریف خورد مانده شده بود 

.امان هللا خان بیرون رفت. دروازه اتاق کهنه و درز زیاد داشت. صدایش 

 چه پخته کرده ای ؟ :آمد که به کسی گفت

 !لوبیا- صدای زنانه شنیده شد که:

  خته کنید!مهمان دارم. قابلي  پ -

نزدیک کلکین :دروازه باز شد وامان هللا خان دوباره برگشت وگفت

  .بنشین ، اتاق سرد است

چوکی را پیش کشیدم.اشعه افتاب مستقیم برشانه هایم تابیدن گرفت. -

 :امان هللا خان برچپرکټ نشست. خندید وگفت
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اکنون براستی باورم  آمد که تو داوید جونز هستی.فکر میکنم یک 

 ردیگر نیز با هم دیده  بودیم .با

باخنده گفتم: بلی یک بار من وسفیررا درنیمه های شب خواسته 

بودی وگفتی که انگلیس ها در شمال افغانستان مداخله میکنند و مردم را 

مسلح مینمایند. سندی هم به این رابطه به سفیردادی. وبرایش گفتی در 

یک هفته بعد جاسوس ساعت باید از افغانستان خارج شوید! 72ظرف 

 انگلیسی  ما را اعدام نمودی.

 امان هللا خان ، آه سردی کشید وگفت:

  .ای انگلیسها، وطن ما را غرق ساختید -

 .تو هم گرم بودې، خیلی به تندی وسرعت به پیش میتاختی خندیدم:

دروازه تک تک زده شد ، امان هللا خان  .به من نگاه کرد، اما چیزی نگفت

در  .پتنوس چای برگشت  ودو پیاله را از چای سبز پرکردبرخاست وبا 

 آن اطفال را می بینی؟! پشت پنجره )کلکین(ایستاد وگفت:

من هم ایستاده شدم، درپائین ، چند طفل پاک وستره وصحتمند روان 

 بودند. می خندیدند وبر پشت هریکی بکس مکتبی بسته بود.

نمی کنند.تمام روز  از این اطفال پشقل جاورب   :امان هللا خان گفت

پشت دوتا بز روان نیستند، گرسنه گی را نمی شناسند ، مکتب میروند، 

میخندند، تفریح دارند، تلویزون می بینند، غم ندارند ، صدای تفنگ را 

 نشینده اند، سالم استند ،از زندگی لذت می برند.....

خاموش شد وبعد گفت:آن پیرمرد نشسته در دم دکان ، همسایه 

سال دریک فابریکه کارکرد. اکنون قرار نشسته وپول تقاعد  45ست. ما

خود را میگیرد. نه محتاج پسرخود است  ونه محتاج نواسه های خود.تا 

  دم مرگ به شکم خود سیر وبه تن پوشیده است.

ساعت  14ساعت کار میکند،  8آن خانم جوان دیگر داکتر است. 

پول پیدا میکند که مصارف درس  زندگی ارام دارد. بیوه است مگر اینقدر

  وصحت  وخوراک وتفریح اوالدها را کفایت کند....
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ساعته  24این منطقه فقیر ترین منطقه روم است. مگرتمام خانه ها 

وچه ها پخته اند، مکتب وشفاخانه نزدیک شان کبرق وگاز وآب دارند. 

 وانید.است.درتمام این منطقه فقیرنشین، یک گدا را شما پیدا کرده نمیت

خاموش گردید ودوباره برجای خود نشست، پیاله چای را بلندکرد 

درست میگوئی من تیز میرفتم. برای اینکه وقت کم داشتم.من :وگفت

میگفتم در زندگی خود یک افغانستان پیشرفته را ببینم. افغانستانی که 

باشندگان آن مثل مردم اینجا زندگی ارام داشته باشند.گرسنه گی را 

د. تعلیم بیاموزند وتحصیل کنند. به حقوق خود ودیگران آگاه شوند، نشناسن

خوب وبد  شان را بدانند. بجای درست کردن سنگربرای جنگ با یکدیگر، 

 کتابخانه درست کنند  و به این یا آن نام دچار غلط فهمی واشتباه نشوند.

 :خاموش شد، جرعه یی از چای خود نوشید، آه سردی کشید وگفت

ها از جنگ جهانی دوم بیرون آمدند.تمام ایتالیا با خاک برابر شده ایتالوی 

بود. مگر مردمش مردم فهمیده وتعلیم یافته بودند.در ظرف ده سال ایتالیا 

را دوباره ایتالیا ساختند. اکنون موتر وطیاره تولید میکند. اما مردمان 

یک سخن  درکشورم بیسواد بودند. مغز]خون دل[ خود را با آنها میخوردم. 

 عادی با من قناعت نمیکردند.

یک وخت چند ریش سفید  به :خاموش شد ، خنده تلخی کرد وگفت

کابل نزدم آمده بودند.آنها در کابل ریل)قطار( را دیده بودند. از خشم زیاد 

کنترول خود را از دست داده بودند. میگفتند در شهرآژد های آهنی آورده 

  آنرا می چالند )میراند(!ای که خوراکش آتش  است و شیطان 

با آنها بیرون رفتم و در ریل نشستیم ویک دوره گردش کردیم. بعد 

برای شان گفتم که ریل برای مسافرت و انتقال اجناس تجارتی  از تمام 

وسایل انتقالی وسیله ارازان تر ومفید تراست. برای شان گفتم که این ریل 

حرکت میکند.و بني آدم از آهن وچوب ساخته شده است. با زغال سنگ 

 آنرا میچالند )رانندگی میکند(... همه چیز را با چشمان خود دیدند، مگر 

همینکه ریل ایستاده شد، دوباره همان سخن اولی خود را 

  تکرارکردند : اژدهای آهنی و شیطان سیاه ! و ]حرف مرا[ قبول نداشتند.
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نهای کوچک رادیو را قبول نمیکردند.میگفتند در درون رادیو شیطا

نشسته اند... مردم را از دین خارج میکنند...تیلفون برای شان کفرتلقی 

  میشد. برای من میگفتند تو از دین برگشته ای ، با شیطان حرف میزنی؟!

این مردم حتی در خشت پخته و دیوار پخته چهرۀ شیطان را 

  .میدیدند...میدانستی که چرا؟ علتش بیسوادی بود

 را حل میکردم. مکتب ها را تاسیس کردم.  من باید این مشکل

میخواستم این مردم را از تاریکی بیرون بکشم.وآنها را به هرچیز آکاه 

سازم. مگر آنها مکتب را هم نمیخواستند و آنرا عالمت کفر می 

 ....پنداشتند

ایا فکر نمیکنی که در یک چنین جامعه ساده :به امان هللا خان گفتم

 ران به ترکیه خوب نبود؟وبیسواد، فرستادن دخت

  :را ازچای پرکرد وآه سردی کشید وگفت خودامان هللا خان پیاله  

در تمام مملکت داکتر زن وجود نداشت.زنها با یک مریضی عادی می 

مردند. درمیان تمام کشورهای اسالمی ترکیه به نظرم خوب می آمد واز 

 کشورهای عربی جلوتر بود. 

ن زنانه می داشتیم. پوهنتون های سالم، ما باید درکشور خود داکترا

استادان والبراتوارها وکتابخانه ها.... مگر من اینها را به کشور فقیر 

افغانستان آورده نمیتوانستم. چاره نبود، دختران وپسران را به ترکیه 

فرستادم.من آنرا خالف شرعیت نمیدانستم، ترکیه یک کشوراسالمی بود. 

 .نوشیدنی های شان همه جدا  از پسران بودخوابگاه دختران، خوراکه و

وپرسیدم در مورد چادری چه میگویئ ، شما چادری را درکابل منع 

من عالم دینی نیستم، ولی :امان هللا خان سرش راشورداد وگفت .کردید

دنیای اسالم را دیده ام.مطالعه دارم و من در هیچ یکی از کشورهای 

ندیده ام... مشکل بزرگ مردم ما اسالمی این گونه چادری های رنگه را 

  را از هم تمیز کرده نمیتوانند. عنعنهاینست که دین و 

من از اعمار بند،  فابریکه، ، برق ،  سرک، پل ، پلچک ، مکتب و 

پوهنتون برای شان سخن میزدم و فایده این چیز ها را در زندگی شان 
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مگر آنها در تشریح میکردم ودر ساختن آنها همکاری شان را میخواستم  

هریکی ازاینها مسئله زن را داخل میکردند.به سرک پخته ومسافرت آرام 

 از بین موترخانه های ما و در دراین سرک توجه نمیکردند ومیگفتند نه.

 بین خانه ها زنان ما را مردم) نامحرم( می بیننند.

درصفات وخوبی مکتب وپوهنتون از بس سخن میزدم، دهنم خشک 

خر بمن میگفتند : دختران ما را به کفر وفحشا سوق میشد، ولی در آ

از فواید شفاخانه وداکتر میگفتم ، میگفتند دلت عیاشی میخواهد ،  ندهید!

 ما چطور سیاه سر خود  را اجازه بیرون رفتن بدهیم ؟ 

برای تقویت مادران وکودکان مبتال به سوی تغذی دوا ودارو 

نداختند ومیگفتند که پادشاه میفرستادم، مردم دوا ها را در آتش می ا

 مخالف ازدیاد نسل اسالم است و این دوا ها زنان ما را خشک وناز میکند

  یعنی از بچه دارشدن عقب میمانیم.

من از پیشرفت وترقی وطن سخن میگفتم ، اما آنها نام زنان را با 

پل، پلچک، ودېوار، وجوی پخته کاری و....  ربط میدادند ....میگفتند که 

این جا ها زنان ما می ایند،مردها را می بینند، بې حیا و بی در 

بندوبارمیشوند....آنها به هرچیز بد بین بودند. هر کار و پیشرفتی را با  

 ....روی لچی  وبا عیاشی ربط میدادند

کوچک کوچک وامان هللا خان صحبت مفصلی کرد. چشمانش 

رومی ترواشک هایش بزرگتر شدند و قطره قطره از چشمانش ف

 لندن -اپریل ۲۶ -۱۹۶۰سال خاطرات ډېوېډ جونز)پیربغدادي(  «....ریختند!

 (: درمحمدآشنا(مترجم پشتواز انگلیسی2017 -7-20.غمخور درمحمدآشنا وبوک: فیس)منبع 

خواندن این خاطرات، دل انسانهای با درک وبا درایت را خون        

تاسفانه بعلت سطح پائین میسازد وحیم وافسوس انسان می اید که مردم ما م

  فهم ودانش تا هنوز قدر انسانهای ملی ومترقی را نمیدانند.

کاش اگر شاه امان هللا را بخاطر ریفورم های اجتماعی وفرهنگی اش 

دشمن  گزدیدند که ال اقل سواد میداشت و نمیخواستند، کسی را بجایش برمی

حبیب هللا بیسواد  ، روحانیت وابسته به انگلیسمکتب ومعارم نمی بود. اما 
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ما حکومت خود مردم  9که درمدت  یرسوهللا لقب دادند،درحال نیرا خادم د

را به کاسه سرشان آب داد وبجز تجاوز به مال وناموس مردم وکشت 

نکرد. تا  یگریوکشتار وزدن وکندن وضبط ومصادره اموال مردم کارد

 دیردم کابل رسبه داد م یجنوب لیقبا یروهایآنکه سپهسالرنادرخان با ن

 نجات داد. یرا از شردزدان و اوباشان سقو کابلومردم 

 خاطره : نیعبدهللا کاظم در مورد ا دیداکتر س تبصره       

تصادم  یکه رو یسیجونز انگل دیویبا د یصحبت شاه مان هللا غاز انیجر

آشنا آنرا به پشتو ترجمه و در صفحه  یدر روم صورت گرفته بود و آقا

صحبت در پورتال افغان جرمن  نیا راً یو اخ دهید به نشر رسانخو سبوکیف

را  ای آب در ندیگویشباهت دارد که م یمثال کینشر شد، به  زین نیآنال

کوتاه سخن بحث ده ها کتاب را در خود  نی ، واقعاً ادنیکوزه گنجان کیدر

 هیرا که قبالً در طول لو یخالصه ساخته و استدالل و منطق آن قهرمان مل

آن شاه دلسوز ملت  کهینیبود، بعد از سالها ح دهیبه اثبات رس 1303رگه ج

گوش گذار مردم  گریکرد، بار د انیب سیانگل کیو وطن در عالم هجرت با 

بعد تا  ینسل ها یاست ، جاودان برا یجهان نمود و آن درس یخود و حت

 یحتدهه و  نیبدانند که مشکل وطن در کجا است؟ از آن روزها تا حال چند

هنوزهم راه را  یسوادیب یعنیگذرد، اما درد وطن  یقرن م کیبه  کینزد

 نیکه د ماسال نیدر کشور سد ساخته است و از د یو تعال یترق یبسو

 یمانع، صالح، رفاه و عدالت اجتماع یرهایصالح، رفاه و عدالت است، تعب

 یاه. گشودیو کم سواد کشور داده م سوادیو در خور مردم ب ردیگیصورت م

 نیا یو مذهب ینیمتعصبان د ۀلیهم بوس یبنام طالب و القاعده و داعش و گاه

 یستانیاستاد س ناب. بهرحال از جشودیم دهیدر گوشها چکان راتیسوء تعب

 (23.07.2017) بخش نظرات:  «ترجمه نمودند.  یممنون که آنرا به در

 ن وجهالت مردمش اشک ریخت:طبخاطروامان هللا خان غازی 
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مان هللا هنگام سفر به ایتالیا درمصاحبه  با  یک ژورنالیست فرانسه ای شاه ا
از نادانی و جهالت مردم وطن خود سخن زد و درآخر ازعمق دل اشک 

 امان هللا  مینویسد: ریخت .ژورنالیست از قول شاه امان هللا
كشورم تیلفون  وارد كردم ، مردم مرا كافر خطاب كردند؛ كه  به»

 را نظاره و ضبط میكند و این كار در اسالم ناجایز است.صحبت ها  آنها 

مكتب آباد كردم ، گفتند این كارها  بى دین هاست و ما فقط باید درس »
 ها  عقیده و  را فرا بگیریم. 

برا  شان خط ریل را در حالى ساختم ، كه در كشورها  جهان »
ب كردند و بسیار كم ساخته شده بود، ولى مردم آن را خانه   شیطان خطا

 با آن مخالفت شان را اعالن كردند،

كافر است ،  هللا مال ها در بلند گوها  اعالن میكردند كه غاز  امان»
و به مردم میگفتند كه این صدا  الهى است ، افراد در جنگل ها وظیفه دار 
شدند كه در بلند گو ها فریاد بزنند كه امان هللا كافر است ، امان هللا كافر 

عدآ مال ها و ملك ها برا  مردم میگفتند كه آنها مالیك اند و راست است؛و ب
كافر است. با این حال من در غم آینده   آنها  هللا میگویند كه غاز  امان

 «بودم كه چطور میتوان پیشرفت كرد، ولى آنها در پى تخریب من بودند؛

 خبرنگار مینویسد بعد از اینكه امان هللا خان چندین موارد مشابه
دیگر را نام گرفت ، رو  خود را به طرف دریا كرد و سخت از ژرفا و 
« عمق دل گریست ! وگفت :وطن مرا ببخش! چون نتوانستم نگاهت كنم.

 (                      Zarghona Obaidi-Teebken سبوکی)رک: ف

 ۱۶/۸/۲۰۱۸ پایان
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 دهمهجمقاله 

 

 استقالل و شاه امان هللا، دو نام

مای ناپذیر تاریخ جدائ  
 

 

 واقع در پغمان کابل]یادگاراستقالل[  طاق ظفر

 

در تحت رهبری زعامت  جوان  ١۹١۹درسال  مردم افغانستان

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

قهرمانانه رزمیدند و سرانجام انگلیس را یعنی انگلیسها استعماری وقت، 

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

اگست  ١۸منطقی این مذاکرات پیمان صلحی بود که در  ۀنتیج ساختند.

ش( به توشیح شاه جوان وبیدار افغان ١۲۹۸اسد  ۲۸م مطابق )١۹١۹

روز استرداد استقالل بحیث را  اسد ۲۸همین روز رسید و افغانها از آن پس 

 ا هرساله گرامی میدارند.شناختند و آن ر خود
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در روند گرامیداشت از استرداد استقالل کشور، نامى که با استقالل 

غازى است. هیچ افغان با وقوف ، هللا پیوند ناگسستنی دارد، نام شاه امان ا

آزادى خواه و وطنپرستى پیدا نخواهد شد که از استقالل کشور یاد نماید و 

خان ، رهبر هللا اعلیحضرت امان  همزمان با آن، به یاد غازیمرد نامدار

وطندوست و سر بکف افغان که استقالل کشور را به ملت شریف ودلیر 

خود تقدیم کرد، نیفتد و یاد آن قهرمان واقعی ملت را در بدست آوردن  

                                                   استقالل سیاسی کشورگرامى نشمارد. 

یک  ،دراک وتیز هوش بود جواننګونه که یک هماشهزاده امان هللا 

تمام ویژه گیها ومختصات یک و بود، نیزعنصرآزادیخواه وضد استعمار 

او در لحظات بسیار حساس ،درمیان غم و  تاریخ ساز را داشت. شخصیت

 ۱۹۱۹فبروری۲۰که درشب  خان) قتل پدرش امیرحبیب هللاسوگ 

اعالم امارت عمویش  درشکارگاه کله گوش لغمان کشته شده بود( بر

اعالم ورد امارت عمویش را می گیرد وانه تصمیم شجاعنصرهللا خان، 

تا انتقام خون پدر خود را نگیرد و استقالل از دست رفته کشور میکند که 

 را اعاده نکند، شمشیر در نیام نخواهد گذاشت.  

فبروری مردم کابل  وقشون پایتخت درمیدان  ۲۴روز » غبارمیگوید:

امیرامان هللا خان سواره وتنها در بین  نی اجتماع بزرگی نمودند. مرادخا

درهمین  برهنه در کمر آویخته بود،  جمعیت داخل شد ودرحالی که شمشیر

جا بود که او نطق مشهور وتاریخی خود را نمود. او استقالل خارجی 

در داخل کشور اعالن کرد . و از مساوات  افغانستان وآزادی فردی را 

حرف زد. غریو  ی، آزادی ملت وتأمین عدالت و صداقت دولت جدید وبرابر

، ص 1غبار، افغانستان در مسیرتاریخ، ج)  «شادی وتهنیت از جمعیت برخاست. 

۷۵۲-۷۵۳)         

تا عمویش نصرهللا خان از شد اقدامات جسورانه امان هللا خان باعث 

 خان در روز امارت استعفا بدهد  و سلطنت رابه او واگذارد. امان هللا
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م(، در حالى که لباس سربازی به تن ۱۹۱۹فبروری ۲۸ش/۱۲۹۷حوت۹)

       عساکر و شهریان کابل گفت:   خطاب به درمسجد عیدګاه کابل داشت ،  

ملت نجیبه خود این را اعالن و بشارت  رعایاى صدیق  اول برهمه » 

ت داخلى و خارجى استقالل وحاکمی افغانیه را بنام  میدهم که من تاج سلطنت 

ملت عزیز من ! من این » وعالوه نموده گفت : « نهاده ام. افغانستان بسر 

لباس استقالل را براى مادر  بیرون نمى کنم تا که  لباس سربازى را از تن 

 «   وطن تهیه نسازم ! 

را  غاصبان حقوق ملتم  من این شمشیر را در غالف نمى کنم تا که » 

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

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

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

 (هللا خان ، اعالمیه اشتهار امیرامان  ۶۶۹بخش سوم،ص ۴التواریخ،جلد

طى نطقى در دربار کابل در  ۱۹۱۹اپریل  ۱۳شاه امان هللا به تاریخ 

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

مملکت خودم را از لحاظ داخلى و خارجى کامالً آزاد و مستقل اعالن نمودم 

. بعد از این کشورما، مانند سایر دول و قدرتهاى جهان ، آزاد است و به 

سر موى اجازه داده نمى شودکه در امور هیچ نیروى ، به اندازه یک 

داخلى و خارجى افغانستان مداخله نماید و اگر کسى به چنین امرى اقدام 

و سپس رو بجانب سفیر « نماید، گردنش را با این شمشیر خواهم زد.

سفیر انگلیس با حترام و « آنچه گفتم فهمیدى ! » انگلیس نموده پرسید: 

دبلیو ادمک، تاریخ روابط سیاسى افغانستان  )«بلی فهمیدم!» تعظیم جواب داد:

  (۱۳٥محمد زهما ، چاپ پشاور ، صلی،ترجه ع

آدمک افغانستان شناس معروف امریکائی درربع سوم قرن 

(، مبیست سال قبل درکتاب خود)افغانستان در نیمه اول قرن  ۶۰بیستم،یعنی  

امان هللا »   :از امان هللا خان به عنوان قهرمان ملی یاد کرده نوشته است

خاصتاً  ( بحیث قهرمان ملی افغانستان شناخته شد. ۱۹۱۹-۱۹۲۹)
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مطلق  هنگامیکه موفقانه امپراطوری بریتانیا را شکست داد. و آزادی 

]لودویک  «شد. افغانستان را بدست آورد و به جهان برسمیت شناخته 

صاحب زاده، چاپ دوم،  آدمک،افغانستان در نیمه اول قرن بیستم،ترجمه پوهاند محمدفاضل 

 [196،ص 1377پشاور،

اعالم استقالل افغانستان، در قصر زرافشان  ۀشاه امان هللا در خطاب

در قدم اول من زندگى ام را در مقابل دشمن »اسد گفت: ۲۸روز  کابل در

براى حصول استقالل شما فدا میکردم. اگر ناکام مي شدم، باز هم از تصمیم 

شتم، اما زندگى تحت حمایت کشور دیگرى را خود نگشته، خودم را مي ک

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

ان اطمینان مي دهم که من باز هم به خاطر شما اید و من به شما برادر

 «زندگى خود را فدا خواهم کرد.

براى خدا باید براى آموزش علم تالش کنید.  » :به حضار گفت شاه

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

علم شاید  را براى آموزش تعلیم به کشورهاى خارجى بفرستید، تا با کسب

بتوانند قابلیت خدمت به کشور عزیز شما را پیدا نموده و نام شما را در 

تأریخ جهان زنده نگهدارند.اى ملت! به خاطر وطن و به خاطر خدا در 

کسب علم تالش کنید، زیرا تنها از طریق علم است که مي توان به کامیابى 

د خدا را هاى دینى و دنیوى دست یافت." یک شخص بى علم نمي توان

 (، آرشیف مقاالت نویسندهاسد روز استرداد استقالل کشور 28)مقاله بشناسد. "

شاه ترین دغدغه گبزرپس از حصول استقالل سیاسی افغانستان ، 
کاری .پس اولین کشور بودو بیسوادی اکثریت مردم جهالت رفع  امان هللا ،

افغانستان  تب وتعمیم معارف در سرتاسراکه بدان توجه نمود، تاسیس مک
با تاسیس مکاتب وتدریس علوم عصری از مرکز تا والیات ، چراغ او .بود

علم ومعرفت را درکشور روشن ساخت، و زمینه رفتن به مکتب و بهره 
. بمنظور تأمین ساختمیسروطن اوالد برای همه را ورشدن ازعلم ودانش 

خان حقوق زنان به تعلیم وتحصیل آنها توجه نمود ومکاتب زنانه وشفا
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را تاسیس کرد و مردان وزنان را برای فراگیری علم  زنانه]مستورات[
 ودانش تشویق نمود. 

عشق بیکرانى به تعلیم و تعمیم سواد در مملکت هللا شاه امان 
من هرقدر در باب ترقى و » در یکى از بیانیه هاى خودگفت : ، داشت

م و پایه اول بهبودى شما ملت تفکر نموده ام بدون علم دیگر راهى نیافته ا
چون چنین است نیک بدانیدکه میخواهم با کمال سویه  ...علم ، مکتب است 

از عالم باخبر شوید و ترقى کنید، تاکى از عالم بىخبر وازعلم محروم 
 (۳، ص۱۷شماره،امان افغان)«.باشید

درقصرستور وزارت اروپا(  عزم)به هنگام وداع هللا امان شاه 
 شاگردان و منسوبین معارف افغانستان خارجه در محضرکارمندان دولت و

سفرم بخارج خاص براى منفعت شماست و بس، اگرنیامدم به یاد » : گفت
باشید. زیر سلطه  که از وطن تان دفاع کنید و یک ملت واحد داشته باشید

حکمران یا پادشاه مستبدى بسر نبرید، به هدایات من گوش دهید و به 
بعضى مالهاى بى خرد، دین رایک زنجیر خرافات عقیده نداشته باشید، زیرا

براى تان ساخته و چیزهاى غلط براى تان مى گویند و شمارا فریب 
میدهند، مطابق اوامرخدا وپیغمبر)ص(رفتارنمائید. به چیز هایى که مالها 
میگویند باورنکنید، درمقابل زنان از مدارا و ترحم کار بگیرید، شما همه 

ادرمى باشید، زنان مانند شما حق دارند و از یک کشور هستید و با هم بر
انسانند، بیشتر از یک زن نگیرید و اطفال تان رابه مکتب بفرستید و ثروت 

) ریا تالى  «تان را در راه تعلیم و تربیه اوالد تان به مصرف برسانید.

  (٥۲،٥۱،ص ۲۰۰۰ستیوارت، آتش در افغانستان، چاپ پشاور،

 أمین وحدت ملی:قانون اساسی، نخستین گام بسوی ت

یکى از مهمترین تحوالت مرحله اول اصالحات اجتماعى دولت ، طرح 

و تصویب قانون اساسى یا نظامنامه اساسى دولت افغانستان بود که در سال 

نفرى در جالل آباد تحت ریاست شخص  ۸٧۲شمسى در لویه جرگه  ١٣٠١

ان در شاه مورد بحث و تصویب قرار گرفت و براى نخستین بار افغانست

تاریخ خود صاحب یک قانون اساسى مبنى بر مبادى عالى حقوق انسانى 

ماده تنظیم و تصویب شده بود، در فصل  ٧٣گردید. این قانون اساسى که در

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

آزادى مطبوعات و شغل و پیشه و تدریس و حق ملکیت شخصى و 

ن و منع مصادره دارائى و لغو بیگار و شکنجه و مجازات مصئونیت مسک
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و  ۹) مواد:  .غیرقانونى و غیره نکات برجسته و اساسى بازتاب یافته بود

در افغانستان اصول » قانون اساسى حکم میکرد:  ١١( ماده ۲٤، ۲۲، ١٠

بنابر حکم این ماده، درحدود هفتصد « .اسارت و بردگى بالکل موقوف است

  .کنیز هزاره در شهرکابل از منازل اربابان خود برآمدندتن غالم و 

روح این موادقانونى آن بود که در عمل غبار شهادت میدهد که،

چنانکه مراسم  .و از لوث کذب و ریا وفریبکارى مبرا بود تطبیق میشد

در مجالس  .مذهبى و تکیه گاه هاى پیروان مذهب امامیه عمالً آزاد شد

و غزنى و جالل آباد و انجمن معارف کابل ، یک یک مشوره والیات قندهار 

نفر نمایندگان انتخابى هندوهاى افغانستان شامل و در امور اداره سهیم 

و قید رنگ زرد از دستار ومعجر هندوها با باقیات پول جزیه )طبق  گردیدند

مرفوع گردید. و اوالد هندو هللا( شاه امان ا ١۹۲٠ش =١۲۹۹فرمان حمل 

نظامى )لیسه هاى حبیبه و حربیه ( و افسرى اردو قبول  در مدارس ملکى و

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 

)غبار، افغانستان  .روحانیون لغو گردید و ملت در حقوق با هم مساوى شد

  (۷۹۳، ص۱درمسیرتاریخ،ج

شاه امان هللا  ازتبعیض ونفاق میان اقوام کشور نفرت داشت ودر 
هندو ، هزاره ،  »یکی از خطبه های نماز جمعه درقندهار بصراحت گفت:

شیعه ، سنى، احمدزایى و پوپلزایى نداریم ، بلکه همه یک ملت هستیم و 
 (۲ص، سباکتابخانه رات میوند،سفرهای غازی امان هللا شاه،  چاپ انتشاپوپلزائی،)!«آنهم افغان

برنامه و ریفورم های اجتماعی وفرهنگی زیادی را  امان هللاشاه 
برای بیرون کشیدن جامعه از عقب ماندگی قرون وسطایی طرح وبه تطبیق 
آن شروع کرد، اما متاسفانه که با مخالفت روحانیت متنفذ وابسته با 

ه شاه را با بن بست روبرو انگلیس روبرو گردید، که هر اقدام ترقی خواهان
 میکرد وسبب شورشها وبغاوت ها درمقابل ریفورمها میگردید. حضرات

وفرهنگی شاه امان هللا  برنامه های اصالحی و اجتماعی   همواره   مجددی
درمقابل  ۱۹۲۴نها یک بار قبایل پشتون رادر سال آرا سبوتاژ میکردند. 

در  وجه مالی زیاد حکومت را و بوانرژی  دولت  بشورش واداشتند که نیرو
در ۱۹۲۸راه خاموش کردن این شورش به تحلیل برد. و باردوم درسال 

شینوار ننگرهار و درکوهدامن شمالی شورشهایی را دامن زدند که رژیم 
خون وامانی را با سقوط مواجه ساخت. شاه که نمیخواست با جنگ 
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 اریاخت یپناهندگ  ایتالیبرمردم سلنطت کند، کشور را ترک گفت و در اریزی
چشم از جهان فروبست وجسدش در کنار پدرش  ۱۹۶۰کرد وسرانجام در 

 در جالل آباد بخاک سرده شد.

نبود، او که  یاشتباه خال گرازیهللا البته مثل هرانسان د امان شاه
 عیسر راتییمردم خود داشت، در آوردن تغ ینسبت به تعال نیعشق آتش

نهاد که  انیرا بن یبزرگ یها رزد، اما ارزشهم از او س یدرکشور اشتباهات
 .میا  افتهیبصورت کامل به آنها دست ن یسال هنوز در موارد۹۹با گذشت 

که  یاما چرا تا حال ما به عدالت گذردیسال م۹۹ازکسب استقالل  
چرا مردم  م؟یا افتهین دهد،دستیغبار از آن در زمان شاه امان هللا شهادت م

که هنوز  یبخاطر دیشا ستند؟یخود ن ردادنییول تغما تاهنوز حاضر به قب
ارزش  شتریکشور ب یمال کم سواد را نسبت به گپ رهبران ساس کیگپ 

 ! کنندیو باورم دهندیم

از کوه ها ودره ها به  نیومجاهل نیشدن لشکر مجاهد ریسراز با
هرنوع  یجا ،یو تنبان وچادر راهنی، پکول و پ۱۹۹۲ثور  ۸شهرکابل در
را تا سقف مقامات بلند رتبه دولت  گرفته است. و پشم و  لباس مدرن 

 یعامه ومقامات دولت یها تیپکول سمبول غارت وقدرت  و غصب ملک
 ادامه داد؟  تیوضع نیبه ا دیبا یشده است. تاک

کشور را  یوتعال یسخن دشمنان ترق نیبازهم الزم است تا هم ایآ
 چیکشور ه نیت دراوآوردن اصالحا نیقوان قیکه در تطب میتکرار کن

نکرد، تا مثل شاه امان هللا مجبور به  ادهیجامعه پ نیرا درا یروتحولییتغ
 است؟  یروش کاردرست نیا ایآ دم؟یترک کشور نگرد

 پایان
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                                                               منزدهمقالۀ 

 

 برمقاله تکمله یی  

 «افغانستاناسترداد استقالل »

 )نوشتۀ پوهندوی شیما غفوری(

شاعر ونویسنده با بصیرت افغان استاد شیما غفوری، در پیوند به استقبال از 

روز استقالل کشور در رسانه های اجتماعی افغانی واز جمله درفیسبوک، 

مکث نموده و دریافت های خود را دًر مقاله ای در پورتال افغان جرمن 

که دارای محتوای عالی است و مورد استقبال وفیسبوک  گذاشته است 

 هواداران استقالل قرارگرفته است.

 تبریک با را روز این کیها»غفوری مقاله را با این پرسش آغازمیکند: شیما 

وبعد در ارجگذاری « کنند؟ می استقبال کردن تخریب با آنرا  کیها و گفتن

 برای ملت کافۀ که روزی مملکت هر تاریخ در» از استقالل می نویسد:

 بخاطر را خویش خون و خیزد پا به ملی نوامیس حفظ و استقالل استرداد

 اینکه از نظر صرف. است گذاری ارج و تمجید قابل بریزد،  واال هدف یک

ادامه  در    «.است داشته قرار آن رأس در  جامعه قوم کدام از و کی

 :توضیح فوق استاد شیما دوسوال زیر را مطرح میکند

ما  مردم  قیام نتیجه 1919 اگست 19 مطابق۱۲۹۸ اسد ۲۸ آیا   :اول

 نشان تاریخی شواهد  .شک بدون بلی"است؟" وبال فاصله میگوید: بوده

 به مرد و  زن از اعم والیت، و قوم هر از  افغانستان مردم که دهد می

 حقیقت این ثبوت. برخاستند پا به انگلیس استعمار طلسم شکستاندن خاطر

 عظیم امپراطوری مجبوریت حقیقت این ثبوت است، جنگ این نتیجه

 در حلقه اولین حیث به  افغانستان، سیاسی استقالل شناسایی برای انگلیس

 اسد 28 موجودیت حقیقت این ثبوت. میباشد انگلیس استعمار دراز زنجیر
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 آیا نمیبود، افغانستان مردم همه پاخیزی به نتیحۀ روز این اگر. باشد می

 بزرگترین مقابل در افتاده مود از و کم اسلحه داشتن با فقیر تانافغانس

 موفقانه  و بایستد شجاعانه میتوانست وافر و مدرن اسلحه با زمان قدرت

 های دغدغه از فارغ و سلیم عقل هر بایستد؟ استقالل حصول تا و بایستد

 آن که بیابد را جواب یک فقط سوال این برای میتواند سیاسی و قومی

 !نه هرگز:از است ارتعب

 و اراده غازی هللا امان شاه رهبری به قیام این در که است آن گواه تاریخ

 .بود شامل  افغانستان قوم هر از مردم تمام جانبازانه عمل

 .خان میباشد هللا امان قومی بودن شخصیت  فرا بودن و ملی مورد در: دوم

 جهاد برای را نستانافغا ملت انگلیس استعمار ریش زیر در که شخصی » 

 بوده بعدی یک شخصیت میتواند آیا نمود، سازماندهی آنها ضد بر نهایی

 به افغانستان مردم آیا اندیشید، نمی قومی فرا خان هللا امان هرگاه باشد؟

 کشیدند می صف وی عقب در نابرابر جنگ این در  آیا کرد؟ می اعتماد وی

 !نه هرگز:است چنین جواب بازهم کردند؟ می وطن فدای را خویش خون و

 را روز]استقالل[ این عده یک چرا که میشود پیدا سوال پس          

ً  اینها آیا نمایند؟ می تخریب  زمان آن در افغانستان سیاسی آزادی با واقعا

 دارند؟ مخالفت

 های کارکرد که  اشخاصی فیسبوک در اخیر دوسال در ام بررسی مبنای بر 

ً  را وی و نمایند، می یبتخر را هللا امان شاه  قوم یک به مربوط بعضا

 منفی هم را کشور استقالل استراد حتی که جایی آن تا کنند، می معرفی

ً . دهند می جلوه  :میباشند گروپ سه شامل اشخاص این اساسا

 مبارزه گیر در بلکه نه، ملی مبارزه به معتقد که  اند کسانی -اول گروپ

 بلوای خواهند می که اند آنهایی. دین بی مه برخی دین با بعضی اند. قومی

 شاه این خان، هللا امان مقابل در 1929 سال در را کلکانی هللا امیرحبیب

 روی و بدهند مشروعیت را وی عمل این تا ببخشند قومی رنگ خواه ترقی

 شاه میهنی های کار تمام کردن رد» نام به آبی با را تاریخی تراژیدی این
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 به ابد تا را افغانستان مردم نفرین باید بلواگران اال و. بشویند «هللا امان

 .بکشند دوش

  روحیه شکستاندن برای ها خارجی جانب از که اند کسانی دوم گروپ و

 بزرگترین این برابر در حتی مردم اتفاق بردن بین از و  خواهی استقالل

 .اند مؤظف افغانستان، مردم مشترک آورد دست

 فیسبوکی های دوست ساختن خوش دل برای که دان کسانی سومی گروپ و

،زیرآرشیف مقاالت شیما 2018/ 8/ 21)رک:پوتال افغان جرمن آنالین،«.گذارند می الیک شان

 غفوری(

 تبصره  من بر این مقاله:

ی  خانم شیما غفوری ، در مورد استقالل وشاه امان هللا خان بحیث برداشتها

ر نبرد با استعمارانگلیس بخاطر یک شخصیت ملی  واقدام قهرمانانه اش د

کسب استقالل کشور، یک برداشت وطن پرستانه، واستقالل خواهانه، همراه 

با استدالل ودرک مسئولیت ملی است وهرافغان آزادی خواه وعالقمند به 

سربلندی افغانستان،از روز استقالل کشوراستقبال میکند و آن را گرامی 

  میخواهد .

شورو در پیشاپیش همه جوانان بیدار وآگاه آزادی دوست ک یافغانها

اسد  روز استرداد استقالل کشور تا  28افغانستان درداخل ، امسال از روز 

حد تحسین برانگیزی تجلیل کردند واحساسات وطن دوستی واستقالل طلبی 

 خود را،به مردم جهان ودشمنان افغانستان نشان دادند. 

شور،برخی از عناصر خودفروخته با استفاده از شرایط بحرانی مسلط برک

وجاسوسان فطری ، ازاین روز بزرگ ملی نه تنها تجلیل نکردند و خصلت 

نوکرمنشی و وطن فروشی خود را نشان دادند، بلکه برخی ازنویسندگان 

سقوی خصلت قلم برداشتند و دربیهوده گی استقالل وشخصیت کم نظیر شاه 

رداد استقالل کشور را به مردم امان هللا که در روز اول تاجپوشی خود است

افغانستان وعده داده بود، ودر عمل آنرا به اثبات رسانید، به یاوه گوئی 

 بپردازند واو را واستقالل را تخریب کنند.      
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خوشبختانه قلم بدستان ملی اندیش افغانستان در هرکجایی که باشند، از این 

ودیگری شاه امان هللا دو گوهر ارزشمند تاریخ معاصرکشور:یکی استقالل 

کامنت از دوخانم   ، با کمال شجاعت ومتانت دفاع کرده ودفاع میکنند.دو

 صاحب قلم واندیشه را در تائید موقف خانم شیما غفوری نقل کنم:

«  Zarghona Obaidi-Teebken  :یغفور مایش یپوهندو زیدوست عز !

استرداد استقالل از دستآورد بزرگ  یابیتان در ارز یهنیروشن م ۀدگاید

شاه امان هللا خان را ارج  ۀخوای، متجدد و ترق یمل تیافغانستان و شخص

بدست آوردن  یکردن آن با دوستان. برا کیتشکر از شر اری. بسگذارمیم

حفظ  یهزارن سرباز وطن خون پاک خود را نثار کرده اند و برا استقالل

و  ایو ملکه ثرآن همه همسان مسوول اند. روان شاه امان هللا خان 

افغانستان  یشاه و ملکه را برا یسربازان قهرمان وطن را شاد و آرزوها

 . کنمیبرآورده آرزو م

  ند:کیمامان هللا نقل شاه زرغونه عبیدی ازدکتور

ها و افکار من  شهیکه شما با اند رمیپذیتاج و تخت را م نیبه آن شرط ا  

کامالً  یو خارج یداخلاز نگاه  دی. حکومت افغانستان بادیکن یهمکار

سر مو اجازه داده  کیبه اندازه  یخارج یروین چیه به.مستقل و آزاد باشد

 یافغانستان مداخله کند و اگر کس یو خارج ینخواهد شد که در امور داخل

 " .خواهم زد ریشمش نیگردنش را با ا دیاقدام نما یامر نیبه چن

سلطه  تحت» کابل گفت:شاه در هنگام وداع )سفر به اروپا( به شهریان 

بسر نبرید. به هدایات من گوش دهید و به  یحکمران یا پادشاه مستبد

خرد، دین را یک   یب یمالها یخرافات عقیده نداشته باشید؛ زیرا بعض

و شما را فریب  گویند یتان م  یغلط برا یتان ساخته و چیزها  یزنجیر برا

نمایید. در مقابل زنان از  دهند. مطابق اوامر خدا و پیغمبر)ص( رفتار  یم

مدارا و ترحم کار بگیرید. زنان مانند شما حق دارند و انسانند. بیشتر از 

تان را در راه  تان را به مکتب روان كنید و ثروت   یک زن نگیرید و اطفال

-Zarghona Obaidi  کامنت  )«...تعلیم و تربیه اوالد تان به مصرف برسانید

Teebken  غفور(برمقاله شیما  

 



 .... گسترهای  کار بزرگ با مایزع

 

207 

Haidari-Lina Rozbih 
  ·  ۱۳:۰۷ ، ساعت  آگست ۱۹ 

امان هللا خان را دوست دارم چون تحول را از خود و در خانواده خود آغاز کرد و بعد »

بخارج و به هر گوشه و کنار  کهیدر کشور گسترش داد، چون وجدان داشت و زمان
و تحوالت  شرفتیپ کیاو از نزدو نوش نبود،  شیهدف اش فقط ع کرد،یجهان سفر م

تا  خواستیو در بازگشت به افغانستان م دیدیرا م یاسیو س یمدن ،ی،اجتماع یاقتصاد
بسازد تا مردم اش در رفاه  یخود عمل نیدر سرزم یرا بنوع شرفتیانکشاف و پ نیا

 .کنند یزندگ

نوز هر ه یول نوسند،یم لیطو یو بزرگداشت از او، پست ها ادبودی یهمه برا امروز
قد علم کند، با  ریتغ یتحول در ان کشور بکوشد، مردود است، هر کو برا یکو برا
جهالت و تحجر مبارزه  یاز بند ها ییرها یهر کو بخواهد برا شود،یمواجه م یناکام

خدمت به مردم  یشود...هر کو قلب و دل اش برایمواجه م ریو تکف یکند با فتوا و نف
 .شودیاش بتپد، کشته م

امان  یبرا یینه جا نینود و نه سال بعد از امان هللا خان، هنوز در ان سرزم ز،امرو
نوشتن  یکاش به جا یمنطق و مفکوره او. ا رشیپذ یبرا یهللا خان هاست و نه تحمل

کشور اش توجه  یامان هللا خان برا یبه آرمان ها ف،یو توص لیو تجل لیطو یپست ها
اغاز کند و به سطح کشور گسترش  شیخود و خوشود و هر تبعه، تحول را مثل او از 

 نیان سرزم یمشابه به او برا یرا که او و انسان ها یها ایبدهد تا خواب ها و رو
 .شود یسال بعد از کسب استقالل، عمل کصدیداشتند، حداقل 

 انیدر م یکه تفاوت فیح یول گذرد،ینود و نه سال از کسب استقالل افغانستان م امروز،
انکشاف  شود،ینم دهیه نود و نه سال قبل از افغانستان گرفته شده، تا حال دک یریتصاو
و محال  الیفاجعه زده، خواب و خ نیسرزم نیو صلح و آرامش، هنوز در ا شرفتیو پ

 تخت،یپا یسرک هادرنود و نه سال قبل،  نکهیتر ا زینگو فاجعه برا شودیپنداشته م
ان کشور  یاز اب در سرک ها شتریخون بامروز  یول شدینم دهیخون مردم د یلکه ها
 .ستیجار

افغانستان و مردم ات،  یول میگویم کیهللا خان، سالروز استقالل را به تو تبر امان
و در چنگ جنگ و فاجعه بحران....هنوز چشم  سوادیو ب ریهنوز دربند اند و محتاج، فق

 «به نجات شان بشتابد.... یبه راه اند تا ناج

https://www.facebook.com/permalink.php?story     

ی وخانم درک عالی وشعور بلند دکتور زرغونه عبیدی و خانم شیما غفور

لینا روزبه، مثل ده وصدها وهزاران زن ومرد وطن پرست دیگرافغانستان 

گواه این حقیقت است که شاه امان هللا با استرداد استقالل افغانستان خدمت 

بزرگ وبنیادی  را به مردم افغانستان انجام داده است. بنابرین وظیفه 

https://www.facebook.com/Lina-Rozbih-Haidari-346453785286/?hc_ref=ARQ3k8SiRcTaaGECV1zxzHxQX5EJs87X2boHloxlDGZ_Rw9LUDcI14wP6m_wipeTd7Y&fref=nf
https://www.facebook.com/Lina-Rozbih-Haidari-346453785286/?hc_ref=ARQ3k8SiRcTaaGECV1zxzHxQX5EJs87X2boHloxlDGZ_Rw9LUDcI14wP6m_wipeTd7Y&fref=nf
https://www.facebook.com/346453785286/photos/a.10150181634585287/10160684799505287/?type=3
https://www.facebook.com/346453785286/photos/a.10150181634585287/10160684799505287/?type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story
https://www.facebook.com/permalink.php?story
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ل و آزادی خود وجدانی ومیهنی هرشهروند این کشور  است تا از استقال

دفاع کند ودر حفظ وصیانت آن از دل وجان مایه بگذارد وکسانی را که در 

تالش تخریب استقالل کشوراند وآنرا بی اهمیت جلوه میدهند تا دل دشمنان 

افغانستان، وقبل از همه استخبارات انگلیس راخوش بسازد، بایستی شناسائی 

یگر وطن پرستان وعاشقان وچهره های چنین افراد خاین وضد ملی را به د

 استقالل معرفی کنند تا دیگر فریب سخنان عوام چرب ونرم آنان را نخورند.

 
 کشوربا نقش بیرق  سه رنگاستقالل جوان به این دخترعشق واحساس 

که  افغانستان برگونه زیبایش، کمتر ازهمان احساس میهن دوستی نیست

 ( bbc)منبع.آنرا ابراز کرده اندخانم زرغونه وخانم شیما وخانم روزبه با قلم 
 

نویسندگان وابسته به مافیای جهادی برگشته از پاکستان ، برای کم کردن     

وزنه شخصیت شاه امان هللا غازی،  مالهایی از نوع مالی لنگ)جاسوس 

انگلیس که شورش خوست راسازمان داده بود( را استخدام کرده اند تا 

از آنجا غازی امان هللا را که کمترین بیشرمانه برمنبر قرار بگیرند و 

خدمتش به مردم افغانستان، ازادی و استقالل بود، بد وناسزا بگویند وآن 

شخصیت کم نظیر تاریخ را به خاطر تراشیدن ریش خود، کافربخوانند ودر 

مقابل به توصیم ازیک دزد سرگردنه ودشمن مکتب ومعارم بپردازند و 

،یک حبیب هللا کله کانی د.او نمیداند کهاو را مجاهد کبیر وغازی بنامن

دزد،راهزن، جاهل، ضد مظاهرتمدن وفرهنگ ، ضد دانش ومکتب وکسب 

تحصیل ونوکر ارتجاع وآله دست انگلیس بود که کارکردهایش برای هیچ 

 .یک از هموطنان و همشهریانش جز شرمساری چیزی در بر ندارد
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صبور( درمساجد کابل در مالی جاهل واجنت استخبارات پاکستان )مال این 

اجنت انگلیس( داد سخن داده میگوید،  -وصم بچۀ سقو ومالی لنگ)پیربغداد

بچۀ سقو یک مجاهد بود وشاه امان هللا بخاطریکه ریش خود را می تراشید 

کافر بود. مال صبور تبلیغ میکند  وقتی مالی لنگ ]اجنت انگلیس[ از زمین 

 معطر ز زمین سر می کشید وفضای رابلند میشد،سبزه ها ]از بوی  گندش[ ا

 و تازه میکرد!؟

    

 / مال صبور: امان هللا خان کافربود،  1924مالی لنگ رهبرشورش منگل در

 چونکه ریش  خود را میتراشید؟!                                                 

 نتیجه:

میرسیم که تحت اگر همه سخنان گفته شده باال را جمع کنم به این نتیجه 

زعامت شاه امان هللا استقالل سیاسی کشور از بریتانیا که تا آن روز افتاب 

در مستعمراتش غروب نمیکرد، حاصل شد و از آن تاریخ ببعد افغانستان 

وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی خود گردید. پس از استرداد استقالل ، 

نست روابط سیاسی افغانستان در صف ملل آزاد جهان قرارگرفت وتوا

 وفرهنگی وتجاری ودوستی را با سایر کشورهای جهان برقرار کند. 

از منبر مسجدی  هوادار سقو بلند شدن صدای مالهای نوع مالی لنگ

درکابل برضد شاه امان هللا غازی، به این معناست که انگلیس هنوزهم 

انتقام  دست از دشمنی با مردم افغانستان برنداشته است وهنوزهم میخواهد

شکست استعمار را در سه جنگ افغان وانگلیس از ملت افغان بگیرد. 
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میخواهد به مردم جهان نشان بدهد که اینک مردم افغانستان یکصد سال 

بعد از استقالل خود هنوز هم مردمان جاهل ونادانی اند که  به سخنان یک 

میزد، مالی جاهل گوش میدهند وبه آن چه میگوید: "وقتی مالی لنگ گند 

زمین خشک به چمنزار مبدل میشد وبوی گند او به عطرمبدل میگردید" 

 باورمیکنند!

دو نام  وشاه امان هللا، استقالل » :م کهه بودکرد دینکته تائ نیبرا یمقالتدر 

واستدالل کرده بودم که در روند گرامیداشت از ،  جدا ناپذیر تاریخ کشو اند

 چیوه طرفیمحقق ب چی،وهوجدان استرداد استقالل کشور،هیچ افغان با

پیدا نخواهد شد که از استقالل کشور یاد نماید و  پرستى طنآزاد  خواه  و

، رهبر وطندوست و سر  هللاامان غازی همزمان با آن، به یاد اعلیحضرت 

کرد، نیفتد و یاد  میخود تقد فیبکف افغان که استقالل کشور را به ملت شر

کشورگرامى  یاسیآوردن  استقالل س ملت را در بدست یآن قهرمان واقع

 « .دنشمار

و حال میخواهم این پراگراف رابرآن عالوه کنم که: در همه کشور های 

جهان،گران بهاترین گوهر زندگی، استقالل آن کشور است که مردم آنرا در 

بدل خون خود بدست آورده اند. پس تخریب کردن کسی که مردم را بخاطر 

به یک نبرد عادالنه بسیج کرده باشد،  درواقع کسب استقالل سیاسی کشور

تخریب کردن استقالل کشور است. وتخریب استقالل بدون تردید خیانت به 

 وطن وخونهای ریخته شده در راه کسب آن است.

سال قبل از امروز ،مردم  افغانستان تحت زعامت شاه امان هللا با  99 

ازپشتون و تاجیک و  فداکاری واز جان گذشتگی هزاران سرباز وطن اعم

بلوچ وهزاره و اوزبک وغیره در جبهات جنگ سوم افغان وانگلیس؛ 

استقالل خود را  بدست آوردند. پس حرمت به استقالل کشور، حرمت به 

خونهای ریخته شده پدران واجداد دلیر وآزادی دوست ما است و بی 

نیاکان احترامی به استقالل کشور، بی احترامی به شجاعت وجان بازیهای 

 ما خواهد بود. 

 ۲۷/۸/۲۰۱۸پایان
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 ستمیب مقاله

 

 وجمعه شاه امان هللا، دینماز ع یها خطبه

 !استداری اونید دلیل

 

 
 غازی اعلیحضرت شاه امان هللا

شمده اسمت کمه  دیدر مجموعه ارشادات شاه امان هللا متن چند خطبه ق

 هیملو نایمجر نینماز جمعه حم ۀخطب کیدلچسپ وآموزنده است.من   اریبس

 نیمشمود کمه ا دهیمتما د کمنمیاقتبماس م نجایرا به امامت شاه درا ۱۳۰۳جرگه

 یحممد اهممداف نمازهمما یاسممالم چقممدر وارد بمموده وتمما چمم نیممشمماه جمموان درد

جماعت و جمعه را به نفع وحدت مردم وکسب علم ودانش به فرزندان شان 

 است. کردهیم حیوتوض خیبزبان خودشان تشر

 
 

  پغمان جمعه نماز در شاه خطبه

 یک هزارنفراعضای از بیش اشتراک به

 جرگه آن خدماتی وماموین جرگه لویه 
اعلیحضرت شاه امان هللا غازی در »مینویسد: داکتر سیدعبدهللا کاظم

مواقع الزم از جمله در روزها عید و جمعه خود شان به امامت نماز می 
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یادداشت بیان  پرداختند و خطبه ها را با فصاحت و بالغت کالم بدون کاغذ و

می فرمودند. به احتفال لویه جرگه که آغاز آن  در روزهای عید اضحی 

مصادف بود، شاه در سالم خانه ارگ کابل به امامت نماز عید  پرداختند، 

چنانچه در خطبه نماز بیانیۀ مفصل ایراد کردند و نیز حینیکه جهت اشتراک 

بازهم امامت نماز را در لویه جرگه به پغمان تشریف بردند، بروز جمعه 

 بعهده گرفتند و در خطبه اول و دوم قبل از نماز چنین فرمودند:

 

 خطبه اولی نماز جمعه در پغمان

نشهد ان ال اله اال هللا وحده ال شریک له و   طالحمدهلل رب العلمین

صلی هللا تعالی علیه و علی   طنشهد ان سیدنا و موالنا محمد عبده و رسوله 

 طاجمعین اله و اصحابه 
اما بعد:ـ ای برادران وعزیزانم! خدای را شکر گذاریم که ما را در 

دین اسالم حیات داشته و باز پیغمبر ما که پیغمبر آخر زمان و شفاعت گر 

 همه عاصیان است، میباشد. 
اگر ما بخواهیم که در جنت برویم، رفتن آن بدست خود ماست، زیرا 

ت )احمدیه( نمودیم، در آخرت به که اگر ما افعال شایسته مطابق شریع

بهترین جنت ها خواهیم بود، چرا جنت از مسلمانان است، کسی دیگر بغیر 

 از اسالم درآن حق ندارد. 
همه تان میدانید که نماز از طرف خالق ما باالی ما فرض گردیده اگر 

ما این امر خدای خود را که اول ترین و اهمترین فرایض شمرده میشود، 

م در آخرت و دنیا با عزت با شرف خواهیم بود. عرض میکنم بر بجا بیاری

نماز های خود قرار احکام خداوندی بکمال جدت و پافشاری تا بتوانید، 

پابند باشید، چرا اول چیزیکه خداوند در روز آخرت از ما میپرسد، نماز 

 خواهد بود.
 روز محشر که جان گداز بود            اولین پرسش از نماز بود

بنابراین سبب، در نماز خود سست نباشید. امید میکنم که در تمام 

احکام خداوندی و ایجابات شریعت احمدی همه شما فعال و بیدار و جدی 

باشید. حتی اگر شما فقط بنماز خود  پابند بوده او را همیشه در پنج وقت 

 بخوانید، نه در دنیا و نه در آخرت پیش کسی خجالت خواهید کشید. 
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کسی تا حال بنماز خود پابندی نداشته باشد و یا بترتیب نخوانده اگر 

امید میکنم که از دربار خالق خود معافی گذشته را خواسته بصدق دل ازان 

تائب ]خواهان توبه[ شود. چون خدای ما مهربان است امید که قرار آیه 

)توبو الی هللا توبة نصوحا( اگر از دل و جان صاحب حسرت و خجالت و 

یدوار مغفرت خداوند باشیم، بر گناهان ما قلم عفو کشیده میشود و در ام

آینده تا بتوانید در پابندی نماز خویش زیاده تر کوشش ورزید، اگر شما 

حقیقتاً خواهان ترقی و برتری باشید پس در تعلیم و تعلم آموختن علوم و 

بنظر  فنون زیاده بر زیاده بکوشید. امروز که ما شما علماء و فضال را

ً از برکت علم است، باید بیش از بیش در  عزت و احترام مینگریم، تماما

 تحصیل آن بکوشید.
هر کسیکه خیال و آرزوی خشنودی و رضای الهی و شناسائی 

خداوندی را داشته باشد، بیواسطۀ علم بر مقصد خود کامیاب نخواهد شد. 

کشید ازآن گویا نجات آخرت ما علم است. آیا نمی بینید و خجالت نمی

اشخاصیکه نسبت به ما و شما عالم و صاحب کمال و عزت و اجالل هستند 

بر ما فخر ها میکنند. حقیقتاً برای شان نظر بدین ایجابات محیرالعقول که 

به آسمان و زیر بحر میروند و مسافت بسیار بعید زمین را بکمال مسارعت 

ا، حرفتها و غیره ]باسرعت[ طی میکنند ماشینها، توپها، تفنگها، صنعته

اختراعات عجیب و غریب را در معرض اجراء می آورند، میزیبد که بر ما 

تنبلها فخر کنند. باین لحاظ باید تا جان داریم در پی بدست آوردن همچه 

یک نعمت عظمی که این ترقیات را موجب است از دل و جان کوشیده تا 

 را بما می شناساند.  جائیکه میتوانیم علم بیاموزیم. علم است که خداوند
علم است که ما را موفق بحافظت اسالم و شریعت، وطن و مملکت 

میسازد. 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 میدارد. علم 

کرده مسلمانان است باید است که نسبت بدان پیغمبر ما میفرماید، علم گم 

که در پی تحصیل آن بهر جائیکه باشد، بکوشید. دین ما گاهی بما اینچنین 

تعلیم نمیدهد که عالوه بر علوم اُخروی در مفاد دنیوی خود نکوشیم. دین 

ما ابداً اجازه نمیدهد که قوت و آالت قاتله دست دشمنان ما بوده آنها را بر 

زآن محروم باشیم. شخصیکه علم ندارد گویا علیه ما استعمال کرده و ما ا
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در دین و دنیا ذلیل و خوار خواهد بود. از برای خدا علم بیاموزید تا خدا را 

 بخوبی بشناسید چرا که )بی علم نتوان خدا را شناخت(. 
حکومت شما و من عاجز کوشش ها کردیم و مکتب ها از برای 

م پس جرا کاهلی مینمائید تحصیل علم جهت اوالد های شما ملت تشکیل دادی

و در اخذ تعلیم تنبلی می ورزید. عناد و خصومتی را که دشمن های شما 

در دلهای تان می اندازد که در مکاتب شما علم دنیا جاریست، کامالً غلط 

است )الحمد هلل( همه شما عاقل و صاحب فهم اید و خوب میدانید که فقط 

تعلیمات دینیه و مسائل اُخرویه و علم دنیا بمدارس ما جریان ندارد بلکه 

عقائد اسالمیه در آنها بکمال خوبی و درستی تعلیم داده میشود، چنانچه 

حاال معلومات دینیه عموم طلبه صنف ابتدائیه سائر مکاتب ما نسبت بطبقه 

عامه بعضی علمای عصر حاضره کمتر نخواهد بود و ما علوم اُخرویه و 

در مکاتب خویش جاری داشته ایم که ما فنون دنیویه را ازین جهت یکجا 

در دین و دنیا کار داریم و دشمنهای ما فقط در دنیا و از آخرت محروم و 

 بی نصیب اند. 
امروز دشمن های ما به آسمان و بزیر زمین که فکر و خیال از دیدن 

و شنیدن آن مقصر]کوتاه[ است، پرواز و رفتار دارند. بدا بر حال فالکت ما 

نج ُگم نامی و بدنامی خزیده بر خالف فرموده خدا و پیغمبر خود اسالم در کُ 

که )و اعدولهم ما اسطعتم من قوة و من رباط الخیل...االیه(، دست دشمن 

 های خود را بر سر خود دراز مینمائیم. 
محض جهت حفاظت دین مقدس اسالمی و ترویج شریعت غرای 

م است که علوم دینیه را نبوی و اعالی کلمته هللا بر همه ما ضرور و الز

بیشتر خوانده علم دنیا را هم یاد داشته باشیم، تا آن چیزی را که بواسطه 

اش دشمن خود را مغلوب و مفتوح سازیم نیز بچنگ آریم و آن چیست، 

 توپ، تفنگ، کارطوس، باروت و دیگر آالت جارحه. 
دا اگر خود ما چنین اشیای قاتله را نداشته باشیم و بر ساختن و پی

نمودن  آن مقتدر نباشیم، آیا دشمن های ما برایما توپ اعلی و کارطوس 

خوب خواهند داد که بواسطه آن  خود شان از دست ما خراب و ابتر شوند؟ 

نی! گاهی بما نمیدهند بلکه خود ما را هدف اسلحه آتشین خود نموده 

م خود هستی و زندگانی ما را بخاک برابر مینمایند. اگر چه حافظ دین اسال
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خداوند است باز اگر ما و شما فعالیت و جدیت را بکار بریم خالی از فایده 

نیست، با اینهم خدا را شکر میگویم آن عالم اسالم را که همیشه ]فریب[ 

کفار خورده بودند و خیال پریشانی و تباهی شانرا همواره بدل می 

راه ترقی خود ها پرورانیدند، )الحمد هلل( فی الحال بیدار شده متحداً بشاه

 پویانند و دشمن و دوست خود را بخوبی می شناسند.
در حقیقت جمیع علوم و فنون که امروز بنظر ما میخورد و دشمنان  

ما را برایجادات  غریب و عجیب موفق ساخته همه از عالم اسالم بود، چه 

شد که اسالم  به عیش و ساعت تیری، نفاق خانگی، استراحت و تنبلی 

شده آن میراث خود را واگذار شدند. آن دشمنهای عالم اسالم که گرفتار 

همیشه در صدد همین امر بودند تا به علیه ما کامیاب گردند، از دست 

 غفلت خود ما اسالمیان سلطه و اقتدار پیدا کردند.
خیر گذشته گذشت و آینده باید از مکر و خدعه دشمن هوشیار باشیم 

هم باید  زس نبوی خود پروردگار است، بابا اینکه حافظ و ناصر دین مقد

ما و شما بیشتر بکوشیم تا آن عزت و شوکتی را که خداوند بما مسلمانان 

وعده فرموده از دست ما و شما در معرض وجود آید تا مسلمانان آینده 

بگویند که ترقی اسالم و ترویج دین مبین سید االنام در عصر من عاجز 

این زمان که شمائید در ئ علماء، فضال و روساباتفاق، اتحاد و جان فشانی 

معرض وجود آمده است تا یک نام نیک و نشان خوبی ازین سلطنت و ملت 

حاضره ما در صفحه روزگار بطور یادگار باقیماند، بنابرین من خادم اسالم، 

شما وکالء و فضالی ملت را خواستم تا کوشش کنید، عموم افراد ملت را 

الن بدهید تا آن چیز هایرا که دشمنهای ما از ما بطرف علوم و فنون می

غضب کرده اند، از اوشان پس بگیریم. فعال، بیدار، شجاع، صاحب عدل و 

 انصاف و مالک جاه و جالل از دست رفته خویش مجدداً بشویم. 
یک شخص نمیتواند که همه علوم را برای یک فرزند خویش در 

ً بر ای وی تخصیص کند، ازینرو خانه تعلیم دهد یا معلمی را مخصوصا

حکومت شما برای تان مدارس متعددی طرح افگند و معلمین مزیدی را در 

آنها مستخدم نموده و علوم دینیه و فنون دنیویه را درآن جریان داده، 

مصارفات و پول آنرا دولت متعهد گشته تا شما بکمال اطیمنان فرزندان 

د های خود را چرا در مکاتب خود را درآن تعلیم دهید. از برای خدا اوال



 .... گسترهای  کار بزرگ با مایزع

 

216 

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 که بی علم، جاهل و بی کمال میمانند. )وهللا( 

 خود خراب مینمائید. اگر شما بمکاتب نرفتید، خود را بدست 
هر امری را که خداوند ما بر ما میفرماید چه در تحصیل علوم و 

فنون و چه در امورات دینی و دنیوی تماماً برای فائده خود ماست. خداوند 

تعالی بروزه و نماز ما احتیاج ندارد و نه عظمت و جبروت او از عصیان و 

ر اوامرش را که تعمیل نافرمانی ما کم میگردد، فقط هر چه میکنیم و ه

مینمائیم برای خود میکنیم. اگر نماز میخوانیم و یا روزه میگیریم فائده اش 

برای خود ما و شما است. باید در ارشادات الهی یک جدت و فعالیت فوق 

العاده را بکار برده گاهی از احکام خداوندی و از اوامر حضرت نبوی 

لب و فاتح نگردانیم. الزم است انحراف نورزیم و دشمن خود را بر خود غا

که در راه ترقی اسالم کوشش کنیم و تا ریزانیدن ]ریختاندن[ قطره آخرین 

خون خود در راه عالم اسالم حاضر باشیم و روی خود را از دشمنان اسالم 

نگردانیم و سر خود را پیش اعدای مسلمانان خم نکنیم. پیغمبر ما 

بیک اشاره تمام عالم کفر را  میتوانست که به بسیار سهولت و آسانی

مسلمان ساخته دین مبین خود را منور و روشن میساخت، چراغ کفر را 

خاموش میگردانید. اما باین لحاظ درین موضوع از روحانیت، عصمت و 

عظمت خود کار نگرفت و هر چه کرد بزور شمشیر و سعی و کوشش خود 

و مقاومت را به امت در ترویج دین اسالم کوشید تا تعلیم جدت و فعالیت 

 خویش آموختانده آنها را بعیش پرستی و تنبلی تشویق ننمودند. 
اگر چه امیدواریم، وعده که خالق بی نیاز ما با ما کرده در آخرت در 

جنت خواهیم بود و بقدر گناه و نافرمانی که از اوامرش کرده باشیم در 

جنت میرویم،  دوزخ خواهیم سوخت اما در خاتمه اطمینان  داریم که در

الکن از لطف خداوندی آرزو داریم که در روز محشر بشفاعت پیغمبر خود 

 از تمام گناهان مغفور و در بهترین جنتها برویم.
عرض آخرین من چنین است که ما و شما باید کوشش کنیم و جان 

خود را فدای دین سازیم، خونهای خود را در راه او بریزانیم تا آن چیزهای 

نان از ما سلب نموده اند به فدا کردن سر خود از او شان باز را که دشم
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گیریم. مسلمانی که صادق و در اسالمیت خویش محکم و پابند باشد، گاهی 

در راه خدمت اسالم تنبلی و کاهلی نمیکند، اگرچه بداند که در میان باران 

گر گله های توپ و تفنگ باشد زیرا میداند که بی اجل مرگ نیست. )وهللا( ا

خودم در میان آتش تفنگ باشم، گاهی خوف و هراس را به دل خود جا 

نمیدهم. میدانم تا زمانیکه اجلم نرسیده باشد یکقدری برایم ضرر و نقصانی 

 عاید نخواهد شد، چنانچه آیه شریفه مبارکه است که )اذاجاء اجلم الخ(
و  ای برادران بیائید که کوشش کنیم و سعی نمائیم تا در مقاصد دین

دنیوی خود ها کامیاب باشیم. ما مسلمانها هم برای آخرت خود کارمیکنیم و 

هم برای دنیای خود. بغیر اسالم دیگران بکار دنیا مشغولیت داشته ،هللا 

تعالی از آخرت بی نصیب شان کرده و هر ترقی و بهبودی که است فقط در 

د را چاک کرده دنیا برای شان داده است. وهللا جگرم کباب گردیده سینه خو

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 شد 

که همیشه دشمن خود را مغلوب میساخت؟ آن عالم اسالم کجا شد که 

مروز نسبت بعالم ممالک اعداء خود را بزور سوته مفتوح میگردانید؟ که ا

)درین موقع قطرات اشک از چشمان اسالم یک بیوه زن شرف و عزت دارد؟ 

 (میشوند جاریشاه برخسارش 
از برای خدا و رسول خدا! دست اتفاق و اتحاد را با یکدیگر بدهید  

که دشمنان تان در پی انهدام و خرابی شما همیشه جاهدانه میکوشند. 

ض کنیم، ای خدا! تو دیده بودی آن اسالم بیائید تا به پیش خدای خود عر

را که در اوج ترقی و تعالی عروج داشت و لوای زیبای اسالمیت را بر 

دوش همت خود بر روی عالم بر افراشت و دشمنان خود را از هیبت 

وسطوت اسالمی در لرزه می انداخت، از برکت  روحانیت حضرت رسول 

الیت و شجاعت، هیبت و سطوت را مقبولت مجدداً باز آن اتحاد و اتفاق، فع

نصیب این باز ماندگان بیچاره اسالمی عطا و مرحمت و کرامت فرما، 

مخصوص قوم افغان را در دین و دنیا ُسرخرو و کامیاب گردان ـ اللهمه 

 ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی االخرة حسنة االیه.

 

 ارشادات اعلیحصرت در خطبه ثانی:
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ً برای قوم افغان ترقیهایبرای ! ینامله العالا   را  عالم اسالم خصوصا

که تو میدانی نصیب بگردانی. بحضوربرادران خود عرض میکنم که بیدار 

 ،شوید اگر چه الحمد هلل این جوش و خروش را که در بین عالم اسالم میبینم

 امید وار میشوم که بیدار خواهند بود. 
 ،گشتهباز نهت بی نیاز خدایا به دربار تو امیدواریم که کسی از بارگا

یده شیطان است، ما را در آخرت پیش دکسیکه بی نصیب از حضورت گر

رو و با عزت بداری، دعا میکنیم که برادر های  خودت و آنحضرت سرخ

تُرکی و دولت ایران، ترکستانیها، هندیها، مسلمانان چینائی و عموم ملت 

نیا با عزت و با شرف و در دین و د ،اسالمیه را که در هر نقطه دنیا باشند

نیکنام بداری. الهی بحرمت حضرت رسولت عالم اسالم را ازین حال فالکت 

، علی الخصوص قوم افغان را و من عاجز ]بیرون کنید[ و پریشانی بکشی

را که خدمتگار دین مبین سید المرسلین میباشم توفیق خدمت عطا کنی، تا 

مائیم و عسکر افغانستان را در راه اسالم یک خدمت شایان تقدیر ابراز ن

نی و اهمیشه مظفر و کامیاب داشته باشی و سرش را پیش دشمن خم نگرد

همیشه نو: برچه  شانرا بنو: چشم دشمنان الله سان بداری. بار: هللا لنا 

)قسمت دوم(،افغان داکترکاظم، مجموعه بیانات شاه امان هللا غازی «).و لکم الخ

 (2018اگست  18جرمن آنالین، 

 

 نتیجه:
منظور ازبازتاب این دو خطبه پرمحتوا و پرجاذبۀ اعلیحضرت  شاه 

یک شاه  غازی امان هللا  نشان داده باشیم که امان هللا غازی این است تا 
در باره  رود داشت ون و در اصول وفروع دین اسالم  وسلماتمام معنا م اب

کر و هدایات اسالم وپیام عدالت شعارآن و از امر بالمعروف ونهی از من
واحکام قرآن کامالً آگاه بود. وپیوسته مردم را در پرتو ارشادات اسالم به 

 اتحاد واتفاق وتحصیل علم ودانش رهنمونی میکرد.
شاه امان هللا که شخصی پرمطالعه وبا دانش بود، بسیارناراحت  

ازاین بود که چرا در میان ملل اسالمی ،اینقدر بی اتفاقی رایج است 
وهللا جگرم کباب گردیده سینه خود را چاک کرده میگویم از  »ومیگفت:

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 شد که همیشه 
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از برای خدا و رسول خدا! دست اتفاق « »دشمن خود را مغلوب میساخت؟
را با یکدیگر بدهید که دشمنان تان در پی انهدام و خرابی شما  و اتحاد

 «همیشه جاهدانه میکوشند.
شاه همچنان از اهمیت علم ومنزلت عالم میگوید وشرط خدا شناسی  

را بسته به علم  ودانش انسانها میداند ومیفرماید: )که بی علم نتوان خدا 

اء و فضال را بنظر امروز که ما شما علم را شناخت!( وعالوه میکند:"

علم است که خداوند را   عزت و احترام مینگریم، تماماً از برکت علم است.

بما می شناساند. علم است که ما را موفق بحافظت اسالم و شریعت، وطن 

و مملکت میسازد. علم است که نه تنها عزت و حرمت اسالمی ما را ادامه 

اعدای ]دشمنان[ مان مقتدر بلکه ما را برای  مدافعه دشمنان و تعرض بر 

  میدارد."

هدف شاه از تمجید وتائیدعلم واهمیت آن ، تشویق مردم به فراگرفتن 
علم وسواد وفرستادن اطفال وکودکان شان برای کسب علوم درمکتب 
است. چون بدون علم نمیتوان گامی در راه ترقی وتعالی کشور برداشت 

 ودرمیان ملل جای مناسبی داشت. 
از برای خدا چرا اوالد های خود را در مکاتب  »میکشد: شاه فریاد

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 که بی علم، جاهل و بی کمال میمانند. )وهللا( 

 کاتب نرفتید، خود را بدست خود خراب مینمائید." اگر شما بم

در اینجا  بایداز آنهایی که شاه امان هللا را کافرمیگویند،بپرسیم که 
او  نشان بدهند کهیک چنین خطبه جامع وآگاهی دهنده از امیری را 

شاه ترقیخواه یک متاسفانه بجای لقب داده بودند.« اخادم دین رسول هللا»را
 هم از سوادبی بهره  بود وهم شهرت خوبی نداشت. کسی قرارگرفت که

 

 دردین اسالم فهم وشاه امان هللا چقدر که بدانندایل باشند که م یکسان

مقاصد خود  انیتا چه حد توانا وماهر و در ب  یدانش داشت و در سخنران

 دیبا یم ،به اعتالی افغانستان عشق داشت قدرچ و چقدر غاور و مسلط بود

جرگه به ارتباط شورش منگل که  هیاو را در ختم مجلس لوبار سخنان  کی
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سیزدهم ) در بخش  ،لنگ ادامه داشت یمال یهنوز شورش برهبر

بخوانند. همچنان (۱۳۰۳ جرگه هیشاه در لو اناتیمجموعه ارشادات و ب

و  نیالملک والد فیوس نیالمومن ریالقاب ام رفتنیسخنان شاه درعدم پذ

مجموعه در بخش چهاردهم  نیا یبخش ها نیاز بهتر یکی رهیولواک وغټ

 .دهدیخود قرار م ریاست که انسان را سخت تحت تاث

آراسته طبع  وریبز یبزودمقاالت پرمحتوا، مجموعه  نیاست ا دیام 

ترقیخواهانه  روزی فرا رسد که برای شناخت افکار وایده های نیز  و گردد

نامه های درسی در براین مجموعه غازی، بخش های از  شاه امان هللا

مکاتب گجانیده شوند  و درس های وطن دوستی ومعارف پروری وخدمت 

از روی آن تهیه وبه شاگردان تدریس گردد  باشد که بدینوسیله  گزاری

حقی را که آن شاه آزادیخواه برگردن ملت افغان دارد، ودشمنان استقالل 

بودند،  سالهای زیادی نام او را از کتابهای درسی مکاتب محو ساخته

ونسل های جوان  این فرزند اصیل وطن وقهرمان  دوباره احیاء گردد

 واقعی وملی خود را بنحو شایسته آن بشناسند.

 داکتر یکی ازاین درسهای عالی وقابل تائید همگان، فرمانی است که 

امان شاه   اناتیبارشادات وبخش پانزدهم مجموعه ) انیدر پاآن را کاظم 

از بزرگی   یخیسند مهم تار( نقل کرده است. این ۱۳۰۳در لویه جرگه هللا

حکایت  شاه امان هللا یومعارف دوسترستی پوطن ، علو همت منشی ، 

 :سدینویم و.اخوانده بودیمنرا درجایی آن تا کنون که میکند 

برای حسن ختام این سلسله دراینجا به نشر یک سند تاریخی می »

خودگذری شاه امان هللا غازی است. پردازم که نشانه ای از وطندوستی واز 

این سند را محترم آقای نادر نادری که یکی از جوانان با احساس و صادق 

وطن میباشد و فعال به حیث رئیس ادارۀ امور ریاست جمهوری کشور 

ایفای وظیفه مینماید، از بین اوراق گذشته پیدا کرده و آنرا با تصویر 

تر خودر ارگ ریاست جمهوری اعلیحضرت قاب نموده و در دیوار دف

آویخته است. من هم میخواهم آنرا در پایان این سلسله درج کنم تا بیشتر 

 به عمق احساس نیک آن بزرگمرد تاریخ کشور پی برد. 

 متن این فرمان قرار ذیل است:
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 ۷۸۸نمبر وارده 

 ۱۰۷فرمان پادشاهی نمبر 
 

بوکالی ملت عزیزم و مجلس عالی 

 شورای دولت!

تصوبیهٔ شما راجع به تعین  عریضهٔ 

مصارف شخصیه و فامیل شاهی 

که ناشی از احساسات نظیف 

قدرشناسی و عقیدت مذهبی بر 

مفکورۀ صداقت و ارادت بود، 

بمالحظه پیوست و من این خلوص 

حرارتناک ملت عزیز خود را که 

شما زبان عالی ایشانید، با یک 

جهان تقدیر مقابله میکنم و از 

ا  میکنم که مرا به خدای متعال رج

آرزوی های بی سرحد قلبی من که نسبت به ترقی و تعالی و تربیهٔ ملت 

 محبوب خود دارم، کامیاب گرداند.

این اولین بار نیست که شما وکالی ملت عزیزم با ابراز حسارت صادقانه 

مبادرت میورزید، بلکه قبالً هم بارها به پیشنهادات صادقانهٔ خود اقدام 

ولی از آنجائیکه من خود را وقف خدمت وطن و مردم عزیزم  نموده اید.

نموده ام و همه گونه آسایش شخصی خود را فدای رفاه و اعتالی ملت 

محبوبم ساخته ام، دروهله اول پیشنهاد این تصمیم قلبی داشتم که پول 

مصارف شخصیهٔ خود را که ازطرف شما تصویب شده بود، به تربیه و 

نم. این است که مبلغ معینه هفت سال مصارف خود تعلیم ملت عزیز برسا

را اعانه بوزارت معارف دانسته مخصوص تربیه فرزندان نجیب خود 

 میدانم و هیچ آرزو ندارم که آنرا دوباره بستانم.

درباب مبلغ سالهای مستقبل نظر به اصرار و التجای شما و مجلس عالی 

رای امداد هرکدام از وزرا  آنرا بطرزی قبول میفرمایم که درهر سال ب
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دوایر مملکت خود که لزوم دانستم، اعانه میدهم اینست که مبلغ سال 

 حاضره را برای تکمیل لوایح وزارت جلیلهٔ حربیه عطا نمودم.

باقی برای خود و کافه رعایای صادقه و تمام خدمتگاران حقیقی وطن 

 «ش۱۳۰۵سنبله سنه  ۸استمداد خدای مستعان را رجا  مینمایم. 

      «امضا : امیر امان هللا( )

 ۱۰/۲۰۱۸/ ۲ پایان 
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 میکمقاله بیست و
 

 به شاه امان هللا، قتل پدر و اتهام کفر

 !است دشمنان غازی امان هللاکار
 

 
 

زدم وآنجا  ی( سرFraidon Barakzi)یبارکز دونیفر سبوکیدر صفحه ف

( وخوانندگان 2019 یجنور 10)که عکس شاه امان هللا خان را گذاشته اند 

 Assasبنام )  انیاز آن م یکیگذاشته اند، یومخلصانه ا بایز ییکامنت ها

zaher:نوشته است )  

 که پدر را کشت! یکس

  تواند؟یشده م یغاز

 تواند؟یم هقهرمان شد

  تواند؟یمسلمان شده م 

  تواند؟یوطندوست شده م

مجهول کامنت  سندهیبه نو یجواب بجا ودرخور یبارکز دونیفر یگرچه آقا

 یوبه هموطنان  میمکث نما یاندک کامنت نیبر ا خواهمیداده است، اما من م
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را مطالعه نکرده اند، واز  یگرید خیفرهنگ، تار خیغباروتار خیکه بجز تار

 :ندارند، به عرض برسانم که یاطالع ردانشمندانیسا قاتیتحق

نان چ ستان امان هللا خان ،انافغآزاده  وطنپرست و از دست شاه هاسیدل انگل

آن دست نگرفته است و توسط  شیوتخر بیپرخون است که تا هنوز از تخر

او را مهتم به  یوگاه کندیاو را متهم به کفرم یرنگارنگ خود گاه سیجواس

افرادی] چون داکتر ستانیزی استقالل را توسط  یوگاه دینما یقتل پدرش م

 یب یزیچ ،[سیانگلر تحصیل دیده داکتر حسن کاکو کایامر افتهی لیتحص

بناحق ما از خلقت آدم تا ایندم ازاد ومستقل بوده ایم وکه  دهدیجلوه م یارزش

هدف از تمام این اتهامات و  !شد ختاندهیر استقاللخون مردم در راه کسب 

نسل جوان بکاهد، اما فرزندان  انیدرم اهشآن  تیاز محبوباینست تا  تخریبات

دارند تا بخاطراستقالل کشورهم که شده،  فهیانستان وظوحق شناس افغ قیصد

که  هندواجازه ند زندیخواه ومحصل استقالل بدفاع برخ یاز آن شاه آزاد

پدران ما  یاو، درواقع جانباز شیوتخر بیما با تخر یدشمنان استقالل وآزاد

 هیو روح ارزش جلوه دهند یوب رندیرا در راه کسب استقالل به تمسخر بگ

 و نابود کنند. فیرا در فرزندان ما ضع یخواه استقالل

 

 ست:، محصل استقالل کشورمایقهرمان مل

سال قبل به عظمت نام  ۶۰ یکائیمحقق وافغانستان شناس معروف امر آدمک

واز او به عنوان  برده بود  یامان هللا خان پ یسترگ غاز یوکار نامه ها

در  یهنوز نظام شاه که  کرده است ادیخود  خیافغانستان در تار یقهرمان مل

را احساس  یوزبان یتعصبات قوم یوکس داشت تیافغانستان مشروع

دان  خیتار کی، اما  کی. ادمک نه دوست پشتون بود و نه دشمن تاجکردینم

کتاب در باره افغانستان و رجال  نیجامعه شناس دانشمند بود که چند کیو

وکرکتر افغانها  تیماه ینامور کشورما نوشته است وبخوب یها تیوشخص

 .کردیرا درک م

 ثیبح( ۱۹۲۹-۱۹۱۹امان هللا )»  در باره امان هللا خان نوشته است:  آدمک

ً هنگام افغانستان شناخته شد.  یقهرمان مل  یموفقانه امپراطور کهیخاصتا

مطلق افغانستان را بدست آورد و به جهان   یرا شکست داد. و آزاد ایتانیبر

 ستم،یقرن ب ولا مهیآدمک،افغانستان در ن کیلودو «]شد. شناخته  تیبرسم

  [۱۹۶،ص۱۳۷۷صاحب زاده، چاپ دوم، پشاور، ترجمه پوهاند محمدفاضل 
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که استقالل کشور   ی، نام امان هللا خان به عنوان کس۲۰۱۴ماه اگست سال  در

مدار  استیصد تن س ستیل بدست آورده بود،در  سیخود را از استعمار انگل

 زین یالدیم ۲۰۱۴ ستګتاا( ۱۹۱۸اول ) یعد از جنگ جهانب ایبرجسته دن

 ار،لهیرکیرک:داکتر ز(« ]۲۰۱۴جورنال، اول اگست  تیثبت شد.)والستر 

   [۲۰۱۵یعبدالرحمن تر اشرف غن ریام

 

 هللا خان قاتل پدرش نبود: امان

 ځیپوهن سیعبدهللا کاظم)سابق استاد ورئ دیافغان داکتر س دانشمند

 عیوس قاتیهللا خان، تحق بیحب ریل( درمورد اسرارقتل اماقتصادپوهنتون کاب

"اسرار نهفته شهادت تحت عنوان تی مقاالمجموعه انجام داده و  یوارزشمند
ه وبعد وآن   نوشتامیر حبیب هللا خان سراج الملة به استناد سراج التواریخ

جدا  نی[ در پورتال افغان جرمن آنالصفحه 137کتاب در ]بشکل مجموعه را 

 افتیقابل در سندگانینو فینام شان در آرش لیبه نشر سپرده اند که در ذانه گ

 است.

 قاتیتحق نیا جینتاجمع بندی وم آن مقاله که در واقع هفتدر بخش  سندهینو

 ریمورخان معاصرام یها یوگفته ها وگمانه زن اتیتمام نظر شود،یشمرده م

نموده  لیوتحل هیا تجزر رمقتولیهللا خان ومورخان ومحققان بعد ازام بیحب

 تیروا ،یخیتار اتیوحکا اتیتمام روا انیاست که ازم دهیرس جهینت نیوبه ا

 نیقر قتیهللا خان به حق بیرحبیدرمورد قتل ام یکائیامر یدوپر سیلوئ

 کی" ریصغ یبنام "مصطف یاست که: شخص فتهګ یدوپر یتراست . لو

 ه است.بود ریانگلستان عامل قتل ام یدستگاه جاسوس جنتیا

شاید بعضی ها به دلیل فقدان سند این » آغاز بخش ششم میگوید: داکترکاظم
نظر را رد کنند که انگلیس ها درپشت پرده دست دراز در طرح و تطبیق 
یک توطئه مرموز در قتل امیر حبیب هلال خان سراج الملة داشته اند، ولی 

توطئه های کشوری دوراندیش و صاحب تجربه طوالنی در ایجاد دسایس و 
سیاسی مثل انگلستان هیچگاه نمی گذارد که کوچکترین مسئولیت در همچو 
موارد بدوش آنها بیفتد وبنا برآن می کوشد توطئه های بزرگ سیاسی را 
طوری طرح و عملی سازند که کوچکترین سندی برای اثبات بدست نیاید. 

 (۱۰۴ص«)اما وقتی بررسی شود، آنگاه میتوان به حقایق پی برد.

) افغانستان شناس Dupree Louis یدوپر سیلوئسپس داکتر کاظم سخن   

: کندینقل م نیهللا خان چن بیرحبیراجع به توطئه قتل ام را (یکائیمشهورامر



 .... گسترهای  کار بزرگ با مایزع

 

226 

 کیکنند که  یها وارد م یهللا[ را بر برتانو بیرحبیروسها اتهام ]قتل ام»

بعداً در  شخص نین را استخدام کرده بودند... اریصغ یقاتل بنامنمصطف

 نیو ح دیکمال اتا تر: گرفتار گرد یبه اتهام سوء قصد بجان مصطف هیرکت

خود، اعتراف کرد  اتیجنا گریدر انقره بمن اقرار به د ١۹۲۲محاکمه در 

با  د،یاعدام گرد ریصغ یاست. مصطف دهیبه قتل رسان زیهللا را ن بیرحبیکه ام

جارج  سیانگلپادشاه  یحتها تالش کردند او را نجات دهند؛  یآنکه برتانو

: سیلوئ ،یدوپر«) به اتاتر: خواهان عفو او شد. امیپ کیپنجم با ارسال 

        (۴۳۷و ۴۳۵"افغانستان" ...، صفحه 

تحلیلگر و متخصص مطالعات استخباراتی و امنیت  ،آقای احمدفواد ارسال
م در درتائید تحقیقات داکتر سید عبدهللا کاظمقاله ای  نیز یئملی ومنطقه 

بنام رابطه به قتل امیر حبیب هللا خان، نوشته ودر آن یک هندوستانی 
مصطفی ساغررا که ازکودکی در انگلستان برای خدمات اجنتوری تربیت 

 دانسته است .قاتل امیر شده بود، 

در » میگوید:مورد علت کتمان قاتل امیر حبیب هللا خان نویسنده در         
قاتل ]امیر[ نامعلوم مانده است و چرا اکثریت مورد اینکه چرا تا امروز 

مورخین انگلیس و غربی و مورخین رسمی در افغانستان وغیره معموالً 
غازی امان هللا خان را محکوم به این قتل میکنند باید واضح باشد. یک 
متل افغانی ما میگوید که بگیریش که نگیرید]ت[، در این مورد زیاده تر از 

گلیس ها و هر قدرت دیگر در طول تاریخ با پخش همه صدق میکند. ان
پروپاگند سعی در تغیر افکار برضد دشمنان خود و به نفع خود کرده اند 
ومیکنند. بدنام ساختن غازی امان هللا خان در قتل پدرش یک تیر و دو 
فاخته بوده است برای انگلیس ها که هم نقش خود را در این قتل پنهان 

مان هللا خان را از همان آغاز حکمروائی اش بدنام کرده اند و هم غازی ا
بسازند تا زمینه را برای اجرای پالن های بعدی فراهم بسازند که در 
اغتشاش بچه سقو و به قدرت آوردن شخص اعتباری شان جنرال نادر 

 «خان فراهم بسازند.

از یک اخبارچاپ کلکته هندوستان نام می برد که درمقاله اش آقای ارسال، 
قتل به تهم ر قتل امیرحبیب هللا خان را نشر ودر آن امان هللا خان را مخب

جزئیات قتل امیر حبیب هللا خان در -" پدرش کرده بود. نویسنده میگوید:
چنین نشر شد : "  (Englishman The )یکی از اخبار های کلکته بنام

]خلعت السراج = میل دور تر از خالت السراج  27حضور اعلیحضرت 
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 20تا  17درنزدیک جالل آباد سفر کرده بودو از تاریخ سراج لغمان[ قلعه
فبروری در یک نقطه نه چندان مشهوری به نام کله گوش رسیده بود. وی 
در یک خیمه بزرگ و بسیار خوب محافظت شده به خواب رفته بود و 
خیمه ای وی توسط عساکری محافظت میشد که که از لوا های مختلف 

ه بودند.در درون این خیمه تنها حضور اعلیحضرت در عسکری انتخاب شد
غالم بچه ها موقعیت  5تا  4یک قسمت آن بود و در قسمت دیگر آن 

داشتند که هرکدام در محافظت نوبت میکردند. در حدو ساعت سه شب 
صدای فیر یک مرمی تفنگچه شنیده شد و موقعی که برادر و پسر بزرگ 

ها امیرحبیب هللا خان را کشته شده در امیر با عجله داخل خیمه شدند آن
بسترش یافتند که با یک فیر مرمی در گوشش کشته شده است مرمی از 
طرف دیگر سر وی خارج شده بود. در موقع این قتل امان هللا خان پسر 

و آوازه شد که وی وی اداره عسکری و خزانه را در کابل بدست داشت 
 "این قتل پدر را سازماندهی کرده است.

اینست تا قتل امیرحبیب هللا  در دوسطراخیرفوق،هدف وپیام اصلی اخبار ]
بگردن امان هللا خان که درحلقات سیاسی کابل به را از همان آغاز خان 

عنوان عنصر ضد انگلیسی شهرت یافته بود، بیندازد وظن وگمان مردم را 
. سیستانی[]بقول انگلیس دراین قتل دور ساخته باشدرول  نقش واز 

 عروف:یک تیر دوفاخته![م

سرویس مخفی استخبارات روسیه » مینویسد:مطلب آقای ارسال در ادامه 
بدون این که سندی ارائه کنند در اسناد خود قاتل را یک نفر هندوستانی 
بنام مصطفی ساغر معرفی کرده اند. مگر امان هللا خان تصمیم گرفت که 

عدام کرد. ایرج بشیری در قاتل یک نفر بنام شاه علی رضا است و وی را ا
تبصره اجمالی خود در مورد افغانستان انگیزه های مختلف که عمده ترین 
آن قاتالن اجیر شده توسط انگلیس ها است را مطرح کرده است که باعث 
فرضیه های مختلف، دستگیری ها و اعدام ها مختلف شده است. اما 

مانده است. ..... مگر انگیزه و هویت واقعی قاتل تا هنوز یک معما باقی 
افغان ها در این مورد شک های زیادی داشته اند که دست انگلیس ها در 

 "عقب این قتل بوده است.

https://globalfaultlines.wordpress.com/2012/10/16/the-indian-
spy-in-turkey-by-maddy-historic-/alleys 
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غر]یا صغیر[ و در مورد مصطفی سای بیشتری سپس اطالعاتآقای ارسال 
ضمنی وی به قتل امیر حبیب  اتارتباط وی با استخبارات انگلیس و اشار

 را چنین گزارش میدهد:هللا خان 

کسانی که عمر زیاد دارند مصطفی ساغر را میشناسند. وی یک -"1
صل برتانیائی بود که به صورت خاص برای قتل اتاترک جاسوس هندی اال

در زمان اتاترک زنده گی میکرد شهرت تربیه شده بود. مصطفی ساغر که 
بدی داشت. وی را به سن ده سالگی به لندن برده بودند و در مکاتب 
خصوصی درس خوانده بود. مصطفی ساغر توانست که در کالج لینکن 
پوهنتون آکسفورد داخل شود. بعد از چهار سال تعلیم ساغر فارغ التحصیل 

مصطفی ساغر را به  ]ئیها[نیاشد و دوباره به هندوستان عودت کرد. برتا
قران قسم داده بودند که به انگلستان وفادار بماند و در صورت خطر جانش 
را فدای تاج برتانیا نماید. مصطفی ساغر منحیث یک جاسوس استخدام شد 
و بعد از عملیات جاسوسی در چندین مملکت به شمول افغانستان و سویس 

ه شد. مصطفی ساغر در خانه ای در ، باالخره وی برای قتل آتاترک فرستاد
اکساری جا یافت که دیوار های آن با عکس های مصطفی کمال آتاترک و 
حتی انور پاشا تزئین شده بود. ببینید که چگونه این دولت سایه ای و 

آنها  ک بود! آنها به این وسیله تظاهر میکردند که اصالً مخفی برتانیا چاال
این یک ستراتیژی مهم مورد استفاده  با جنبش آتاترک همنوا هستند که

آتاترک و انور پاشا  یآنها بود. ببینید که چگونه آنها خانه را با عکس ها
تزئین کرده بودند. مصطفی ساغر را به مردم ترکیه چنان معرفی کرده 
بودند که وی یک عضو کمیته خالفت هندوستان است که زیاده تر از سه 

هند جمع آوری کرده اند برای هدیه به ملیون سکه طال را که مسلمانان 
 انقالب ترکیه با خود آورده است.

به عبارت دیگر مصطفی ساغر به این ترتیب معرفی شده بود که با یک  
مقدار پول جمع شده مسلمانان هند آمده است؛ یک مقدار بزرگ پول سه 

برده باشند خود انگلیس  ملیون سکه طال. برای این که حیثیت وی را باال
ها مصطفی ساغر را زیر عنوان اتهامات نامعلوم دستگیر کرده بودند. به 
عبارت دیگر مقصد این عملیات این بود که مردم باور کنند که مصطفی 
ساغرارتباطی با دولت انگلیس ندارد. در این عملیات مصطفی ساغر در 
جریان یک مجلس به همرای یک تعداد انقالبی های ترک دستگیر شد. 

ی ها نه تنها اینکه انقالبی های ترک را دستگر کرد بلکه مصطفی برتانیائ
 ساغر را نیز دستگی
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روز در حبس نگهداشتند  17ر کرد. برتانیائی ها مصطفی ساغر را برای 
و بعد از رهائی از حبس ساغر به انقره سفر کرد . در انقره از وی به شان 

ان میگفتند. و شوکت پذیرائی شد و وی را جناب عالی مصطفی ساغر خ
هویت جاسوس بودن مصطفی ساغر تصادفی کشف شد و آن هم بعد از 
اینکه پیغام های مخفی وی به زبان هندی به برتانیائی ها که با رنگ قلم 

مرئی نوشته شده بود کشف شد. پیغام را توسط یک ترجمان هندی [ نا]
ترجمه کردند و تحقیقات در مورد وی آغاز شد و کشف شد که مصطفی 

 "اغر یک جاسوس انگلیس است.س

http://historicalleys.blogspot.com/2012/10/the-indian-spy-in-
turkey.html 

مصطفی ساغر یک هندوستانی بود که در انگلستان بزرگ شده بود  "-3
.وی یک ایجنت انگلیس بود که به انقره برای قتل مصطفی کمال آتاترک 

بنام یک مسلمان هندی معرفی  فرستاده شده بود. مصطفی ساغر خود را
کرده بود و کوشید که مصطفی کمال را متقاعد بسازد که وی سه ملیون 
پوند ستلینگ را که مسلمانان هند جمع آوری کرده اند برای کمک به 
حکومت انقره می آورد و میپرسید که کدام طریقه آسان است که وی این 

شاعر مشهور و انقالبی  پول را انتقال بدهد .مصطفی ساغر با محمد عاکف
ترکیه که سرود ملی ترکیه را نوشته است در یک خانه زنده گی میکرد . 
برای مصطفی ساغر مکتوب های زیادی از مصر، هندوستان و استانبول 
می آمد . برای محمد عاکف این یک اندازه عجیب بود و در یکی از روز ها 

کرد و دید که  محمد عاکف یکی از مکتوب های مصطفی ساغر را باز
صفحات خالی هم در این مکتوب موجود است . مکتوب توسط یک عالم 
کیمیا ترکی بنام اونی رفیق معاینه شد و معلوم شد که این صفحات خالی نه 
بود . در حقیقت در این صفحات ساغر با استفاده از رنگ نامرئی باایجنت 

فی ساغر های انگلیس مکاتبه میکرده است. در جریان تحقیقات مصط
اعتراف کرد که وی با انگلیس ها کار میکرده است و وظیفه عملیات وی 
قتل مصطفی کمال بوده است . وی همچنان به قتل پادشاه افغانستان 

مصطفی ساغر  1921ماه می 24اعتراف کرد . بعد از محاکمه ، به تاریخ 
که در چهار راهی اولوس در مقابل تعمیر ولسی جرگه ترکیه اعدام گردید 

 "مصادف بود باتاریخ تولد ملکه انگلیس.

http://www.network54.com/Forum/248068/thread/1432071118/Must
afa+Sagir,+English+agent+who+was+hanged+on+Queens+birthday 4 " 
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خان و نقش انگلیس و ایجنت آن مصطفی ساغر(،  افغان هللا )احمدفواد ارسال، قتل امیر حبیب  
( ونیزرک:  داکتر کاظم،اسرارنهفته قتل امیر حبیب هللا 2017جنوری 22ین جرمن آنال
 (133......ص

)افغانستان، درکتاب خود  زیمصداق ن یذکر است که داکتر نب قابل            

کتاب خود از  ۱۴۸صفحه  یدرپاورق مداخله( یاو بهرن یکمزور یاسیس

 یبنام "مصطف یخصهللا خان ش بیحب ریکه قاتل ام دیگویقول روسها م

" ریصغ یکه "مصطف کندیبود. مصداق عالوه م سیاجنت انگل کی" ریصغ

 دیکمآل اتاترک محکوم به اعدام گرد هیقصد عل یاتهام سو به هیبعدها در ترک

خبر داده شد و حکومت افغانسنان به  زیو موضوع به حکومت افغانستان ن

 قناعت نمود. هیحکومت ترک قاتیتحق جهینت

واحمدفواد ارسال، داکتر کاظم،  قاتیگفته آمد و بنابرتحق بنابرآنچه         

 شودیشناخته م دیهللا شه بیحب ریقاتل ام ،اجنت انگلیس ریصغ یمصطف

درواقع  کنند،یدراز م یشاه امان هللا غاز یکه انگشت اتهام بسو یوآنان

بکشند تا از  رونیرا از حنجره خود ب سیانگل سیجواس یصدا خواهندیم

که در  یبکاهند ؛ مرد یخواه یوآن سمبول آزاد خواهیآن شاه ترق تیبوبمح

ساعات اعالن سلطنتش حصول استقالل کامل کشوررا شرط سلطنت  نیاول

 س،یماه بعد با اعالم جهاد برضد انگلودوده داده بود، مژخود به مردم کابل 

 (.۱۹۱۹ ستګا۱۸بدست آورد)باالخره استقالل افغانستان را 

که شاه امان  انکارکرده نمیتوند قتیحق نیاز ا یباوجدان وباسواد انسان چیه

 ترقیخواه وعنصر کیو یسیمبارز ضد انگل کیو خواهیآزاد میزع کیهللا 

او تا آن حد باال بود که  یپسند تیوحر یخواه یآزاد هی. روحروشنفکر بود

هللا خان در لغمان واعالم امارت  بیحب ریاز قتل پدرخود ام یوقت

وطغیان  امیخود در جالل آباد مطلع شد، دست به ق یخان عمو نصرهللاسردار

قتل دوم بلکه درهمان روز رفت،یخود را نپد یزد ونه تنها امارت عمو

کسب استقالل وگرفتن انتقام خون پدر ش،خود را قایمقام پدراعالم کرد وپدر

ترس  چیهدر اظهار این داعیه و را دوشرط اول سلطنت خود شمردکشور

دو ماه  جهیخود بخود راه نداد وبالنت نتسلط هیعل سیانگل سیاز دسا یمیوب

 یبرا سیانگلچنگ استرداد استقالل کشور از  یبعد مردم افغانستان را برا

را مجبور ساخت، به خواست برحق  ستعماروسرانجام ابسیج نمود جهاد 

 .بشناسد تیمردم افغانستان گردن نهد واستقالل کشور را برسم

را در  ریکب یتانایبر یریشکست ناپذ تیثیح سیسوم افغان وانگل جنگچون 

شکست را از راه  نیزده بود،استعمار انتقام ا نیانظارمردم مستعمراتش بزم
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درجنوب وشمال وشرق  یوبراه انداختن شورشها وبغاوتها یتوطئه وفتنه گر

 شاهآن  یرا با سقوط مواجه ساخت و بجا یامان یکشور باالخره نظام مترق

ودشمن علم ومعرفت را برقرارساخت  سوادیآدم ب کیمنور وعاشق استقالل 

کاسه سرآب داد وتمام دست ه که درمدت نه ماه حکومت خود ملت را ب

گونه از ملت  نیرا با صفر ضرب کرد وبد یامان میده ساله رژ یآوردها

 گرفت. یافغان انتقام سخت

گذشته هرچه درتوان داشتند سال  ۸۰درمدت سیواجنتان انگل نوکران           

محبوب کشور را  تیمدرن آن شخص یبکار بردند تا نام ونشان و برنامه ها

و ونابود کنند، اماعشق ومحبت حاز صفحات روزنامه ها ومطبوعات کشورم

او را نتوانستند از  یهانامه دهه کار کیمردم نسبت به شاه امان هللا خان و

.همانطور که آفتاب با دو انگشت پنهان  ندیمردم افغانستان بزدا ریوضم هنذ

 ریچون آفتاب از ز زیامان هللا خان ن تیکه شخص شودیم دهی،د تواندیشده نم

ها را از  یکیتار بدر می آید و ها یها ودروغ پراگن یتهمت زن یابرها

 .رودیخود را ثابت کرده م تیوحقان زندیعقب م کیکوروتار یذهنها

 یوکارنامه ها خواهانهیترق یم وبرنامه هاروز تا روز نا ریدو دهه اخ در

پسند افغان و مورخان  یشاه امان هللا توسط فرزندان ترق زیافتخار برانگ

در داخل وخارج  میحج ینوشته ها ورساالت وکتابها قیاز طر یخارج

شاه  تیبه عظمت شخص شتریوب شتریرا ب دیکشوربرجسته شده اند ونسل جد

 .روندیاو آشنا ساخته م یرقمت یهللا خان وبرنامه ها امان

 در افغانستان که یپادشاه نیاول باید گفت: امان هللا شاهدرمورد اسالمیت 

منظور می پرداخت، شاه امان هللا بود.  دیجمعه وع یامامت نمازهاشخصاً به 

شاه با تمام معنا مسلمان و در اصول وفروع  کیامان هللا  یاست که غاز نیا

عدالت آن واحکام قرآن کامالً  امیر باره اسالم وپاسالم ورود داشت و د نید

 لیمردم را در پرتو ارشادات اسالم به اتحاد واتفاق وتحص وستهیآگاه بود. وپ

 .کردیم یعلم ودانش رهنمون

از جوانان کشور توقع میرود تا نکات فوق الذکر را درنظر داشته و به  
یا نا آگاهانه مورد اتهام یاوه سرایانی  که شاه امان هللا غازی را آگاهانه و

 وحمله  قرار میدهند، دلیرانه ومستند پاسخ دهند.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=247872396041424&set=a.107092366786095&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCb4JFZYTTS-2nsPwzjhZGUJLRAHJeFZ5dVGAzlVQdyUc1vzMV4n2ppAKQUg4KBynoGZUKkmL4HFTuSrVqSNePVI2bMogHtmcogenaSo5W-P1EM3MBRTn9t0WQZv6qhS3MYnTjmwQDVfgtza9qcZ2m4yKVOmICVnlq87wAkHioOaiRg820e&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=247872396041424&set=a.107092366786095&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCb4JFZYTTS-2nsPwzjhZGUJLRAHJeFZ5dVGAzlVQdyUc1vzMV4n2ppAKQUg4KBynoGZUKkmL4HFTuSrVqSNePVI2bMogHtmcogenaSo5W-P1EM3MBRTn9t0WQZv6qhS3MYnTjmwQDVfgtza9qcZ2m4yKVOmICVnlq87wAkHioOaiRg820e&__tn__=EEHH-R
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 تصاویر بیانگراینست که جامعه ما هنوز برای قبول  مدرنیته آماده نیست.

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=247872396041424&set=a.107092366786095&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCb4JFZYTTS-2nsPwzjhZGUJLRAHJeFZ5dVGAzlVQdyUc1vzMV4n2ppAKQUg4KBynoGZUKkmL4HFTuSrVqSNePVI2bMogHtmcogenaSo5W-P1EM3MBRTn9t0WQZv6qhS3MYnTjmwQDVfgtza9qcZ2m4yKVOmICVnlq87wAkHioOaiRg820e&__tn__=EEHH-R
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  بیست ودوممقاله 

 

 ف شد؟منصر یچرا شاه امان هللا از جنگ  در غزن
 

 
 

         آزاده گی آمـوخت زدیوان تو هرسطر

 نفرت زغالمی وسرافگنده گی آموخت

          توهـــرمسئـله آمـوز ارـدرمکتـب افک

 )زرنجی(    فارغ ز اسارت هنر زنده گی آموخت !               

 

https://www.facebook.com/Shah.Amanullah.Khan/photos/a.950267565057927/2251638214920849/?type=3&eid=ARDdfGf1q_gYs1uBHt2iyokxChpZmvkZvm01A-dFCLdQPvc6S-bU1mpFHvD69g-ZnlyvR_V9WhbqCgmi&__xts__%5B0%5D=68.ARC9hiuSpjHyGvoBhNGfZ6-mvFdf__4HzMe6LrrxZPyc9H4VKnoEGQ778TyQrRbM5dIDQNhVdjHMgjT9N_4cUmDTVY4BJpwoqcMkdhibilfnr5B8H77lz1vSwa7NrpJQvyjXvtL3EVReU08Xn2dinpZOpK6Qe1lNvWUzUrFdJkzGmXcuw5pTJ2yCnbTnRA4KcJKxQ0fTDuEdHzWgilHcu_hVnbOCgw5k5tg5FkzDWmAETB3JFfJu3bVc1O_l8avTXJbkirdM8Eo9eoEH-JSl-VOU8QJhJB6rsAzyaOX5eoOJhV7_Z_Iy2fwVBrlSBp22rDa7PNvd_xT-u7QGBV_iWwH8xTnI4Q1YP5Ss3tldJdhzKLER&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/Shah.Amanullah.Khan/photos/a.950267565057927/2251638214920849/?type=3&eid=ARDdfGf1q_gYs1uBHt2iyokxChpZmvkZvm01A-dFCLdQPvc6S-bU1mpFHvD69g-ZnlyvR_V9WhbqCgmi&__xts__%5B0%5D=68.ARC9hiuSpjHyGvoBhNGfZ6-mvFdf__4HzMe6LrrxZPyc9H4VKnoEGQ778TyQrRbM5dIDQNhVdjHMgjT9N_4cUmDTVY4BJpwoqcMkdhibilfnr5B8H77lz1vSwa7NrpJQvyjXvtL3EVReU08Xn2dinpZOpK6Qe1lNvWUzUrFdJkzGmXcuw5pTJ2yCnbTnRA4KcJKxQ0fTDuEdHzWgilHcu_hVnbOCgw5k5tg5FkzDWmAETB3JFfJu3bVc1O_l8avTXJbkirdM8Eo9eoEH-JSl-VOU8QJhJB6rsAzyaOX5eoOJhV7_Z_Iy2fwVBrlSBp22rDa7PNvd_xT-u7QGBV_iWwH8xTnI4Q1YP5Ss3tldJdhzKLER&__tn__=EHH-R
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شاه امان هللا  وتعریم ریوقتی ذکرخیر ویا تصو سبوکیف کاربراناز  یبعض
مقاومت  هایکه چرا شاه امان هللا در برابر سقو کنندیسوال مرا می بینند،

 بود، یوترق معارم ضد علم وکه  سوادیشخص ب کینکرد وکشور را به 
 ؟ واز کشور خارج شد گذاشت

بچۀ به شاه گفتند که  زیقندهار ن مردمار رفت، هنگامی شاه از کابل به قنده

زور  بادوباره است وما سلطنت را  سیاجنت انگل کیرهزن و کیسقو 

 وآنرا بشما اعاده میکنیم. میریگیپس م ان سقویاز چنگ دزد خودریشمش

 ۱۳۰۸در بهار » پوهاند حبیبى از چشم دید خود در این مورد مى نویسد: 

خان  هللا هار  و هزاره تحت قیادت شاه امانهزار لشکر قومى قند ده   ش

حرکت نمود. سپاه زابل و مقر را عبور کرد و بسو  غزنى  ابلبسو  ک

پیش آمد. در مسیر راه بنا بردسایس انگلیس بوسیله برخى عناصر مشکوک 

انگیزش و آویزش قبایل درانى و غلجائى  و روحانى نمایان داخلى به غر 

درانى در منطقه سکونت غلجائیان  شام فراهىداران ک تن از طالیه  بیست

ها  ک  شده تلفون انداخته  گان را بر پایه شده کشته ها  پاره و نعش هکشته شد

این مهمانى از جانب »بودند و بر کاغذ  با خط بد مالیى نوشته بودند: 

شاه با مشاهده این وضع « هللا است. امان اقوام غلجائى برا  درانیان و شاه

 فجیع، لشکریان را بدور خود خواند و گفت :  اسفناک و

اکنون ثابت شد که دشمنان میخواهند در بین قبایل ما فساد و جنگ اندازند  

تا ما با دست خود یکدیگر را بکشیم و مسبب این عمل ناجایز من خواهم بود 

که برا  باز گرفتن تخت و تاج، کشت و خونریز  رو  خواهد داد. پس ا  

شکن جنگ داخلى و  بیقین بدانید که من این مناظر دل مردم عزیز من!

خواهم شما برا  بازگشت تخت و تاج  قبیلو  را تحمل کرده نمیتوانم. و نمى

من به چنین کارها دست یازید. پس باید من از میان شما بروم تا موجب 

دوست  چنین کشتار و خونریز  نباشم ... سپس شاه نیکدل و حساس و مردم

 واقم الهور  را اشک ریزان خواند : این دو بیت 

 تو صلح و صلح تو جنگ است جنگ

 چه نیرنگ است بقــربانــت این مــن
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 روم ت=ا ت====و ن=شن====و  ن==ا م==م مگ

 از ن====ام م====ن ت===را ننگ است ؟ اگر

)پوهاند حبیبى ، جنبش مشروطیت در افغانستان ، « هللا. امان و بعد گفت : فى

 (۱۷۰ص، ۱۳٦۳کابل 

به نظرمیرسد که سران لشکری شاه را راضی نمودند تا بسوی غزنی اما 

شاه با  ...» غبار در بارش سوقیات امان هللا خان مینویسد:پیشروی نماید. 

( ۱۹۲۹مارچ ۲٦) ۱۳۰۹حمل  ٦ده هزارعسکر منظم و غیر منظم در چهار

قوماندان و پیشدار اوآقا   .از قندهار با استقامت کابل مارش نمود

عبداالحدخان وردکى )ماهیار( وزیر داخله و از مشاورین او احمد علیخان 

رئیس بلدیه و رئیس تنظیمیه کاپیسا و پروان )کسى که دهاره بچه سقاو را 

قوا  شاه در بیست  .با اسلحه دولت مجهزساخت ( بودهللا شاه امان برضد 

روز بغزنه رسید و با مدافعه دوهزار عسکر بچه سقاو حصار غزنى مقابل 

و اما در طى این سفرفعالیت و پروپاگندها  مخالفین داخلى و  .گردید

حمل صدای شکایت افسران وسرکردگان  23در. خارجى هیچ توقم نداشت

معیت شاه از محمدیعقوب خان وزیردربار وامثال او منحیث مانع بین شاه 

حمل سه هزارنفرهزاره با مردم  ۲٤بلند شد،اما شاه اهمیتی نداد. در  ومردم

به استقبال شاه شتافتند و معنویات اردو بلند شد. در همین روز « قره باغ»

حمل خود شاه با  ۲٦در  .پیشدار شاه وارد غزنى شده جنگ را شروع نمود

سید درهمین روز دوطیاره سقو  ازکابل ر .قشون منظم وارد غزنى گردید

ولى در عو  اردو  شاه بمب ها  خود را دور تر افگندو باال  اردو 

  .رسم سالم ادا کرد و برگشت

درانى وغلجائى »حمل یک نفر مال به نام عر  مطلب در موضوع  ۲۸در 

به خیمه شاه شتافت و با تبرچه ا  که داشت قصد حمله به شاه نمود اما « 

اشت یک تصدیقنامه انگلیسى دستگیر و تفتیش شد، از پوش کتابى که د

 .بدست افتاد و خودش با همان تبرچه که در دست داشت اعدام گردید
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خان )رئیس هللاحمل سردار محمد امین خان و خواجه هدایت  ۲۹در  

به اردو  و معاون تنظیمیه هزاره جات( با دو هزار نفرمرد مسلح هزاره 

که رهبران  ب خان وزیر دربارطور  وانمودشاه پیوست. اما محمدیعقو

هزاره نتوانستند مستقیماً شاه را مالقات نمایند در حالى که آنها بسیار آرزو 

 مند عر  ارادت بودند. 

از افسران تحصیل کرده در معیت شاه دونفر )غالم سرورخان و 

که غزنى را در محاصره گذاشته سر  عبداالحد خان( به شاه پیشنهاد کردند

دم وردک و میدان و هزاره همه در معیت راست به کابل حمله کند زیرا مر

شاه به کابل مى ریزند و بچه سقاو محکوم به شکست قطعى میگردد، اما 

ً طالب انقرا  دولت شاه بودند، مشاورین مغر  و ملکى شاه  که باطنا

 ( 833، ص1غبار،ج )«نگذاشتند و شاه را درجنگ غزنى معطل نگهداشتند.

ی انداختند، عبارت اشخاصی که علناً شاه را درچاه م»قول غبار، ه ب

بودند ازعبداالحدخان ماهیار وردکی)وزیرداخله(،احمدعلی خان لودین)والی 

 [1]«وسفیرسابق ورئیس اردو در آینده (،محمدیعقوب خان وزیردربار.

در محاربۀ غزنی عبدالعزیز خان وزیر »فضل غنى مجدد  میگوید:

االحدخان را حربیه با عبداالحدخان مخالفت شدید داشت، عبدالعزیزخان  عبد

هم میساخت که با حبیب هللا  در اتصال است و وی از حزب محمدولیخان تم

می باشد. امان هللا خان را اختالم بین عبدالعزیز خان وعبداالحدخان در 

شک انداخت و اسباب فرارش را آماده ساخت. تعداد  از اعضا  حزب 

ند و خان موجود بودهللا محمدولى خان در قیادت علیای عسکری امان 

خان را برای محمد ولیخان بکابل گزارش میدادند و هللا تحرکات قوا  امان 

                                                           

،،جالب است که این هرسه تا بمبئی شاه را 6،چاپ امریکا، ،ص 2غبار،افغانستان در مسیرتاریخ،ج- 1

هی کردند ووقتی شاه عازم ایتالیا گردید، دوتای آنها به افغانستان برگشتند ودرعهدنادرشاه یکی به همرا

 مقام وزارت داخله، ودیگری بمقام  رئیس اردو ابقا گردیدند.
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 «میرساند.هللا محمد ولیخان را متهم میسازند که تمام احواالت را  به حبیب 

 (  ٢٩٠ص  افغانستان در عصر سلطنت امان هللا خان،فضل غنی، )

داکتر عبدالرحمن زمانی درکتاب محققانه وبی نظیرخویش خود تحت عنوان 

  متن اعالمیه ای را به نشر بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیس»

سپرده است که برای دانستن علت دست گرفتن شاه امان هللا از جنگ 

 وبرگشتنش از غزنی بسوی قندهار خیلی با اهمیت است.

اعالمیهٔ غازی امان هللا خان که بعد از ترک وطن » نویسد:داکتر زمانی می

نکات  .به مطبوعات داده شد، نیز گفتار استاد حبیبی را تیئید میکند یئدر بمب

عمدهٔ این اعالمیه که در ضمیمهٔ اول راپورجګرن ویکمن، مامور وظایم 

 :خاص انگلیس ها آمده است قرار ذیل میباشد

 : از بمبئی ناعالمیٔه غازی امان هللا خا

شنیده ام که مردم تصور میکنند من در نتیجٔه شکست قوای قندهار و »

پیروزی قوای بچٔه سقاو کشور را ترک گفته ام، بنابر آن الزم میدانم 

بصورت مختصر اعالم کنم که چنین شکستی بر قوای من تحمیل نشده 

لت است. با وجود جنگ شدید در غزنی ما هیچ وقت شکست نخورده ایم، ع

برگشت من به قندهار، آرزوی من برای جلوگیری از خونریزی بین اقوام 

به مجردیکه من درک کردم بعضی اقوام مثل  .افغان درانی و غلجی بود

انډر، بخش های از تره کی ها و توخی ها مخالفت شانرا با من آغاز 

میکنند، من خودم عقب نشینی نموده و جنگ بیشتر را به اساس اصل 

ستی که من همیشه از مدت ها قبل گرامی داشته ام، متوقف صلح و دو

من هیچگاهی برای منفعت شخصی ام تمایلی به نا بودی و بر » ساختم.

 بادی ملت من نداشته و ندارم.

این یک حقیقت است که از آغاز اغتشاش شینوار تا به انتشار آن به » 

ه هیچ جائی تمام والیات مشرقی و شمالی من به سر بازانم امر کردم ب

حمله نکنند و در عوض آن بصورت دوامدار نمایندگانی را نزد اغتشاشیون 

فرستاده و تا حد توان کوشیدم مسایل را از طریق صلح حل و فصل کنم، و 
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ا داری خود را به من از طرق منطقی آنها را قناعت دهم که یکبار دیگر وف

آنها مخالف  شورش آنها هیچکدام اساسی درستی نداشت، اعالم کنند.

افکار من بوده و آنرا مخالف آرمان های اخالقی خود و عنعنات ملی 

میدانستند. همهٔ این موارد در لویه جرگه مورد بحث قرار گرفت، و به 

آن حل وفصل و تصویب شد، که به اشتراک  توسط  اتفاق آرا

نفر از نمایندگان تمام کشور دائر شده بود. ( ۱۱۰۷یکهزارویکصدوهفت )

از آنجاییکه تمام مشوره ها و اعالمیه های عفو عمومی من کدام  اما

تأثیری نبخشید، و خیانت کسانیکه در ابتدا عاملین توطئه بوده و پس از آن 

ترسیدند، ادامه یافت، من وظیفه خود  از فاش شدن اعمال شیطانی خود می

در دانستم تا برای جلوگیری از خونریزی بیشتر تخت و تاج را به نفع برا

بازنگری دوره امانی وتوطئه  -داکترزمانی) «.بزرگتر خود عنایت هللا خان رها کنم

 (۴۵۹-۴۵۸، ص ۲۰۱۳های انگلیس، چاپ 

کشیدن از جنگ و در بارهٔ دست از قول امان هللا خان داکتر زمانی درادامه 

وامی که بین با اتکا به همکاری و وعده های اق» :ترک وطن میگوید

قندهار و غزنی زندگی میکنند، و دانستن اینکه تعداد قوای سقوی در 

غزنی از یک هزار نفر تجاوز نمیکند، من بطرف غزنی پیش رفتم اما به 

مجردیکه ما به غزنی رسیدیم، یک طغیان تازه و غیر متوقع انډری، یک 

برای  لذا من ،قسمتی از اقوام تره کی ،هوتکی، و توخی بوقوع پیوست

بازیابی اوضاع، که رخ دیگری اختیار کرده بود، به مق ر، محل فرماندهی 

من کوشیدم غلط فهمی را از طرق مسالمت آمیز رفع کنم،  .خود، برگشتم

اما این سؤ تفاهم تا به قالت انتشار یافت و اقوام منطقه را متأثر ساخته 

گمانی را از طریق  بود. بعد ازینکه من به قالت آمدم تا یکبار دیگر این بد

ترغیب رفع کنم، من با دانستن رازی درک کردم که یک خونریزی جدید 

بین اقوام غلجی و درانی آغاز میشود. من هیچوقتی فقط برای حاصل کردن 

دوبارٔه قدرت و اختیار نمیتوانستم به جنگ داخلی اجازه داده و سبب 

ها نموده و خونریزی شوم. من با توجه به این اصل تخت و تاج را ر

افغانستان را ترک گفتم، در تمام دوران این کمپاین، لشکر من با قوائی 

روبرو نشده بود که توان مقاومت را داشته باشد و یا از آن شکست خورده 
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باشیم. اگر چه اقوامی در مسیر راه ما، مخصوصاً انډر سوگند و تعهد خود 

مودند، اما آنها بیش از را شکستانده و تعداد بزرگ شان بر قوای ما حمله ن

یک یا دو ساعتی بمقابل ما مقاومت کرده نتوانستند، در نهایت شکست 

خورده و فرار نمودند این نشان میدهد که قوای ما هیچگاهی از دشمن 

شکست نخورده و در یک عملیات واحد هم لشکر من عقب نشینی نه 

 نموده و یک گام به عقب نرفته است.

میکنم که این اصول و مخالفت من با خونریزی بود من یکبار دیگر تکرار 

من  .که من را مجبور ساخت از تاج و تخت انکار و از کشورم خارج شوم

هیچ وقتی نخواسته ام که ملت افغان برای منافع شخص من باهم جنگیده و 

 تباه شود. 

این دلیل آمدن غیر مترقبه من به چمن بود من بصورت قطعی آن شایعاتی 

کنم که علت ترک کردن افغانستان شکست قوای من بود این مطلقاً را رد می

ً مؤفق نشدم، اصول من در افغانستان  بی اساس است. گر چه من شخصا

ناکام بوده نمیتواند، چون من مطمئن هستم که در دوران ده سال کار سخت و 

تالش، من حد اقل مؤفق شدم ذهنیتی را ایجاد کنم که هیچ وقت اجازه نخواهد 

 اد افغانستان درین حالت باقی بماند.د

لذا من میدان را به آنهای ماندم که دعوای قهرمانی دین را دارند و از آن 

را بدین حال و روز رسانده   برای منافع شخصی استفاده میکنند و افغانستان

اند.همه از حالت کابل و اینکه با دین و مذهب چه معامله ای صورت 

بزودی فهمیده خواهد شد که در پشت پرده بدون از  میگیرد، بخوبی آگاه اند

اغرا  شخصی و نادانی چیز دیگری نیست،در غیر آن مٔسله دین با 

 «وضعیت و امور موجودهٔ افغانستان هیچ نوع وجه مشترکی ندارد.

 (۴۶۰ص ۲۰۱۳بازنگری دوره امانی وتوطئه های انگلیس، چاپ  -داکترزمانی)

ازی امان هللا خان به آغاز مخالفت بعضی از قابل یاد آوریست که اشارهٔ غ»

اشاره به  ،اقوام مثل انډر، بخشی های از تره کی ها، هوتکی ها و توخی ها

توطئه دیگریست که در آن دشمنان غازی امان هللا خان میخواستند عالوه بر 

اختالفات دیرینهٔ مردم هزاره و غلجی  ،اختالفات بین درانی ها و غلجی ها
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دامن زده، آنها را در بین هم بجنگانند. به رویت اسناد  های غزنی را

آرشیم انگلستان دو روز بعد از پیوستن دو ستون از لشکریان به قوای 

غازی امان هللا خان، رسیدن لشکر های هزاره آغاز شد، دو هزار نفر از 

بهسود تحت قیادت گل محمد خان پسر ارباب بخت یار بود یکهزار نفر تحت 

علی خان پسر محمد هللا خان از بخش های محمد خواجه و چهار  قیادت احمد

دشت هزاره های چهار باغ هشت صد نفر از قسمت های سوخته و علودانی 

تحت قیادت ملک شاه پسند و ملک خان شیرین خان حدود دو هزار نفر تحت 

قیادت نیاز محمد خان، مهتر یوسم و باز محمد خان خوش ابدال که از قریه 

ر، سراب، ترکان وککرک بودند. پنجصد نفر بیات قیاق دره سیاه های ناو

سنگ و احمده تحت قیادت محمد ناصر خان، محمد سردار خان و احمد علی 

خان بیات آمدند. تمام هزاره ها با اسلحه خود شان آمده بودند. روز بعد دو 

هزار نفر هزارهٔ جاغوری و مالستان تحت رهبری حاجی محمد حسن خان و 

 ت علی و عبدهللا خان پسران شیرعلیخان جاغوری رسیدند. برا

رسیدن این لشکر بزرک هزاره نفس تازه به قوای قندهاری رسانده و 

یله و حپیروزی غازی امان هللا خان را سریعتر ساخته بود، که دشمن از 

توطئه دیگری کار گرفت و آن استفاده از دشمنی دیرینهٔ بود که بین هزاره 

های غزنی وجود داشت. بمجرد رسیدن نیرو های هزاره، ها و پښتون 

خوانینی که مخالم غازی امان هللا خان بودند،مثل اخند زاده سر بلند )مالی 

خدوخیل( و امین هللا خان و عبدالحکیم خان تره کی، با گرفتن اوراقی که 

توسط محمد کریم حاکم حبیب هللا کلکانی در غزنی آماده شده بود بر اسپ 

ود سوار و نزد اقوام انډر تره کی و سلیمانخیل رفتند. آنها با بخش های خ

اگر امان هللا خان کافر نمیبود، او »شدید ترین تبلیغات به مردم میگفتند که 

هزاره ها، دشمنان سنتی شانرا نمیخواست موجودیت این دشمنان تنها یک 

ون معنی را دارد و آنهم خورد کردن پښتون ها توسط اقوام غیر پښت

 ۲۰۱۳وتوطئه های انگلیس، چاپ بازنگری دوره امانی  -داکترزمانی)«است.

     (۴۶۱ص

 پایان
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 م سومقاله بیست و

 

 قصرداراالمان اعمار ازشاه امان هللا هدف 
 

 
 الماناشاه امان هللا بنیادگذار استقالل وقصردار

 
قصرداراالمان،نشانۀ مدرنیزه کردن کابل    

 

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=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
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 واعمار قصرداراالمان: دیطرح شهرجد علت
تکثرنفسسوس وعسسدم رعایسست  هر جدیسسد کابسسل، عمسسده تسسرین علسست طسسرح شسس

 بسود کسه هرچنسد سسال (کسولرا)وبسا ش شیوع مسر  کشسندحفظ الصحه شهری و

انبارشسدن  وزیسسیون کانالیسیسستم فقدان  یکبار مردم کابل را درو میکرد. بعد

 گرمسا بسا وزش  وانتتشار آن درموسسمکوچه ها مواد مدفوع در روی سرکها و

انواع امسسرا  سسساری از جملسسه وبسساء میکسسرد بادهسسای تمسسوز ، مسسردم را دچسسار

کسسانی کسه امکانساتی داشستند  .وتلفات جانی غیر قابل جبرانی به بار می آورد

مثسسل پغمسان وپسسروان  سسیر ، بسسه نقساط سسسرد)کولرا(در موقسع شسیوع مسسر  وبسا

وسسسالنگها میرفتنسسد وآنهسسایی کسسه درکابسسل بسساقی مسسی ماندنسسد بسسا خطسسرات امسسرا  

شساه امسان هللا در  از امسرا  کشسنده،  جات مردمنبرای  ساری روبرو بودند.

عصری وکشسیدن کانالهسای زیسر با سیستم  ی افتاد کهجدید یشهرفکر احداث 

انسواع باشسندگان مجهسز باشسد تسا بسدین وسسیله جلسو مسدفوع زمینی  غر  دفن 

 . ناشی از کثافات وبدر رفتها گرفته شودمریضی های 

تسسا امکانسسات احسسداث شسسهر مهندسسسانی را موظسسم سسساخت شسساه امسسان هللا  

پایتخت شاه آرزو داشت  جدید را مطالعه کنندو نتیجه را با او درمیان گذارند.

دور نباشسد  خیلسیاز ارگ موجوده به یک محل خسوش آب وهسوا کسه از کابسل 

بعد از سروی ومطالعات سساحه هسای مختلسم از مهندسان مجرب  .نتقال یابدا

را بسا شساه  درمیسان گذاشستند. شساه  جمله منطقه شسیرپور،باغ بساال  وچهساردهی

ره دیسدن ذکتصمیم گرفت خود از ساحات متبعد از شنیدن نظریات مهندسان، 

کند، پس یسک روز بسا مهندسسین وکارشناسسان بسه سسواری اسسپ تمسام محسالت 

گسردش کسرد واز نزدیسک مطرح شده بشمول  چهاردهی تسا تپسۀ تساج بیسک را 

ز آنجسسا دورنمسسای شسسهر کابسسل را تسسا وسسسرانجام  برتپسسۀ تسساج بیسسک ایسسستاد وا دیسسد

را برای اعمسار مرکسز شسهرجدید داراالمان پغمان در نظر آورد وسپس محل 

 کابل انتخاب نمود.

اعلیحضسرت امسان هللا شساه غسازی از » مینویسد:دراین مورد پوپلزائی 

بدوجلوس با استقالل کلیست شسعبات وتفرعسات مسدنی ملست نجیسب وبسا شسهامت 

شورت رجال دولت و وکالی ملت مدنظر گرفت. از افغانستان را بصالح وم

جملۀ مسائل خیلی مهم اولتر حفظ صحت اهالی کابسل مرکسز افغانسستان مسورد 

دقت قرار داده شد. وچنانکسه در مسواقعی کسه اطسالع موالیسد و وفیسات سساکنان 
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شهر کابل را بحضور اعلیحضرت امان هللا شاه بعر  میرسسانیدند، از قلست 

ین میشد واز عدم صحتمندی مردم میدانسست. وهرچنسد در موالید متاثر وغمگ

اصالح شهر قدیم کابل غور فرمسود، چسون کثسرت نفسوس را تبسدیل دادن وهسم 

خانه هسای نشسیمن وبازارهسا وکوچسه هسای سسابق کابسل را یکسدم از بسین بسردن 

ودوباره اعمار نمودن کار سهل وآسان نمی پنداشت وهم نمی خواست که در 

ای قدیم وضع اولین شهر کابل را تغییر بدهسد وروزی در صورت انهدام بناه

 نظر سیاحین وخاصۀً ساکنین کشور محل تیسم قرار گیرد.

تیسسسیس یسسک شسسهر جدیسسد تصسسمیم قطعسسی گرفسست  بسسه  بقسسرار ایسسن تجسسارب

ویگانه آرزوی آن این بود که شهر جدید موافق باصول صحی ومدنی مطابق 

باشد. وقتی این تصویب مهم در  به نقشه های طرز جدید مهندسی امروز دنیا

ش امکانات آن سسنجیده شسد بساز هسم ۱۲۹۹ش بعمل آمد و در سال۱۲۹۸سال 

از عجله کار نگرفته در باب انتخاب محل شهر جدید پایتخت افغانستان مهلت 

فرمسسود تسسا پسسس از اخسسذ مشسسورت از وکسسالی ملسست بسسامر انشسساآت آن وتسسسطیع 

 (۲۵ن هللا شاه واستقالل مجدد افغانستان ،ص)سلطنت اماواحداث جاده  ها اقدام نماید.

بسسرج  ۲۴بتسساریخ چهارشسسنبه ،بسساالخره » کسسه : تذکرمیشسسودپسسوپلزائی م

م[ اولسسین ۱۹۲۳اکتسسوبر ۱۷/ق ۱۳۴۲ربیسسع االول ۶ش ] ۱۳۳۲میسسزان سسسال 

برفسراز تپسۀ تساج بیسگ بدسست بسانی مسدنیت جدیسد  قصرداراالمان سنگ تهداب

زی در حضسسسور جسسسم غفیسسسری از افغانسسسستان اعلیحضسسسرت امسسسان هللا شسسساه غسسسا

ش آغساز ۱۳۰۱مامورین واهالی کابل گذاشته شد. انشاآت از برج حمل سسال 

شده واین تهداب گذاری بناء رسمی آن است که طی مراسم خیلی پرشسکوهی 

ین نمداراالمان نامی است کمه شمورای دولمت بصمورت ذومعآغاز می گردد و 

 گذاشته است.

 ،کسردایسراد هداب قصر تسنگ ذاشتن گام گشاه درنطقی که هن

دربممارۀ تعمیممر ایممن شممهر داراالمممان مجلممس همما کممردم ومشمموره هممای »فسست:گ

مزیدی نممودم کمه از نتیجمۀ هممۀ آنهما تصمویب تأسمیس ایمن شمهر را نمموده 

تعمیر او را ضروری نشان دادند. امروز که روز نهادن سنگ بنیاد آن است 

میخمواهم کمه سمنگ وبهمین واسطه مما وشمما در اینجما اجتمماع ورزیمده ایمم 

بنیاد آنرا بگذاریم وتبریک تأسیس این شهر داراالمان را بعالم اسالم وهممۀ 

 (۲۷-۲۶همان منبع، صپوپلزائی ، )«برادران حاضر ودوستان خود میگویم.
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را کسه ورقسه یسی )فی  محمدخان زکریسا( وزارت معارم سپس وکیل 

نوشسته ن ورقسه ، قرائت کسرد. درایسشوددر زیرسنگ تهداب گذاشته قرار بود 

 ه بود: شد

 نوشته شده بود: قصرداراالمان  چهبنای در ورق زیر
 

"از آنجا که من خادم دین وملت اسالم امیر امان هللا ابمن اعلیحضمرت 

امیر حبیب هللا خان شهید نواسۀ امیرعبمدالرحمن خمان مرحموم افغمان درانمی 

متی خیلمی محمدزائی وطن عزیز خود را به آثار مدنیه ولوازم اساسیۀ حکو

محتاج میدیدم، خواستم شهریکه در این عصر ترقی ومدنیت بطمرز واصمول 

فن تعمیر موافق باشمد بمه اسمم داراالممان بنما کمنم وبماین وسمیله ملمت نجیمب 

خود را از تکالیف صحت فرسای طمرز بودوبماش قمدیم کمه عبمارت از حیمات 

را بسر کردن بود در بیوت وعماراتیکمه اصمول محافظمۀ صمحت واحتیاجمات 

دارا نبودند وارهانم، وتا بتوانم شهر باصفائی که خدای قادر توانما در قمرآن 

عظیم خود اوصاف آنچنان امصار را به آیۀ کریمۀ ]بلدة طیبمة ورب غفمور[ 

فرموده انشا  کنم. چون محل وموضع چهاردهی را از روی تحقیق وتدقیق 

نستان اقمدام علم مهندسی موزون یافتم، نخستین بتأسیس بیت الحکومۀ افغا

کردم وسنگ بنیاد این شهر شهیر سعادت تخمیمر را بمه ادارۀ ع، ج محممود 

 خممان یمماور حضممورم و مهندسممی هروالترهممارتن آلمممانی داکتممر د پلومممه سممر

بمممه نقشمممۀ موسمممیوکودار  مهنمممدس شمممهر موصممموف و بنمممای ایمممن عممممارت را

هجمری قممری مطمابق  ۱۳۴۲( ربیمع االول  ۶فرانسوی بتاریخ چهارشنبه )

در سمال پمنجم  یسویع ۱۹۲۳اکتوبر ( ۱۷و ) یشمس ۱۳۰۲ زانیم( ۲۴)

ام گذاشمتم  هیمدولمت عل نیبدست خود وحضور اراکم شیخو یجلوس پادشاه

 هیمآت ۀازمنم یهما میمموز ۀو اسمتفاد هیمخیمعلومات تار یسطور را برا نیو ا

سممعادت  یبنمما نیمممتعممال خواسممتگارم کممه حممال و مممال ا زدیممنوشممتم، ازدرگمماه ا

ملت محبوب من مصمئون و  یروزیرا به سعادت و ف یافغان یمسالا یاحتوا

 (۲۹مأمون دارد برب العباد".)همان، ص

ممممذکور،  ۀبعممد از خمممتم قرائممت الئحمم» کممه: دهمممدیگممزارش م یپمموپلزائ

سمنگ تهمداب راکمه  شیخمو سیبه نفمس نفم یامان هللا شاه غاز حضرتیاعل

ود. بمه سماعت نهماده شمده بم  یخیتار ا یفوق با بعض اش ۀدر داخل آن الئح

ملت نهماد. در روز  ۀدولت و اعز نیسلطنت واراک انیچهارعصر باتفاق  اع
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 یظهممر ادارات دولتمم( ۱۲و از سمماعت ) افممتیانعقمماد  یعممموم المممذکور احتفمم

دول  نممدگانیو سممفرا  ونما یو افسممران لشممکر یکشممور نیو مممامور لیممتعط

 ی. ورودعوت شده بودند یشهر و اطراف کابل و چهارده یخارجیه و اهال

 زهایم یها  ورو زیها و م یچوک د،یگرد یم ریکه دارالحکومت تعم ییتپه 

حضمار  یشده بود، بعد از گمذاردن سمنگ  تهمداب، عمموم دهها نها ینیریوش

 ینیریو شمم یهما نشسممته مشمغول صمحبت و صمرف چما یچموک یآزادانمه بماال

 بطمرف نیامان هللا شاه و ممدعو حضرتیو به ساعت پنج عصر اعل دندیگرد

 یمراسمم تهمداب گمذار نیاولم نیمعودت نمودند. و درا یشهرکابل و چهارده

 نی. و ادندیگرد میها سه تیازهمه طبقات و مل وکابل عموم مردم  دیشهرجد

 (۳۰همان منبع،ص«)قرار دادند. ریبنا  پرشکوه را از هر نگاه مورد تقد

 

 

 شاه امان هللا در موقع حضرتیاعل نطق

 داراالمانقصرسنگ تهداب  نیگذاشتن اول
 

 ۱۳۳۲سسال  زانیسبسرج م ۲۴چهارشسنبه  خی،بتساریبنابر ضسبط پوپلزائ 

سسسسسسنگ تهسسسسسداب  نیم[ اولسسسسس۱۹۲۳اکتسسسسسوبر ۱۷ق/ ۱۳۴۲االول  عیسسسسسرب۶ش ]

افغانسسستان  دیسسجد تیمسسدن یبدسسست بسسان گیسستسساج ب ۀقصسسرداراالمان برفسسراز تپسس

 یواهال نیاز مامور یریدر حضور جم غف یامان هللا شاه غاز حضرتیاعل

ش آغاز شده واین ۱۳۰۱گذاشته شد. انشاآت از برج حمل سال  کابل

تهداب گذاری بناء رسمی آن است که طی مراسم خیلی پرشکوهی آغاز می 

ین گذاشته نگردد و داراالمان نامی است که شورای دولت بصورت ذومع

 است.

اعلیحضرت امان هللا شاه غازی بتاریخ »مینویسد:در ادامه ی ئلزاپوپ 

ضر عموم رجال رسمی اعم از نظامی وملکی واهالی کابل مذکور در مح

ونمایندگان خارجی نطقی نمود وعین متن گفتار پادشاه بنیان گذار شهر جدید 

 کابل موسوم به داراالمان ازینقرار است:

 "عزیزان من ! همۀ شما خوش آمدید! 

  )کرم نما وفرود آ که خانه خانۀ تست(
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غان وحکومت افغانستان است، نسبت جای وخانه از خود شما واز ملت اف

باینکه آیا کدام چیز موجب این تفکرم گردید که در اینجا شهری تیسیس کنم 

 بع  تشریحات برای تان می کنم.

همۀ شما بخوبی میدانید که هیچ یک مملکت ترقی نمی کند تا که نفوس 

واهالی آن زیاده نشود، ودر صورتیکه نفوس وسکنۀ یک مملکت روبزیادت 

ً آن دولت ومملکت مترقیست. موجبات وافزونی اهالی و وسیلۀ باش د یقینا

تکثر نفوس را هم میدانید که چیست؟ رعایت اصول وموجبات حفظ الصحه 

است که رکن اعظم آن زندگانی د رخانه های گشاده وآب و هوای صام می 

 باشد.

 ببارگاه خداوندی  بار بار شکرگذارم که سرزمین افغانستان را موقعیت

خوبی بخشیده ودر یک چنان جای بلند آفریده است که روشنی وپرورش آفتاب 

 دران نسبت بهمه جاها بیشتر وآب وهوای آن خوبتر است.

اگرچه در شهرها ودهات افغانستان مراعات اصول حفظ الصحه کمتر 

است اما از تفضالت ایزدی تابش آفتاب برما باندازه یی است که تمام 

ا فراهم آورده جبران خرابی های موجوده را نموده موجبات حفظ الصحه ر

است. با این هم اگر ما دارای یک شهریکه باصول فنی تعمیر ومراعات 

قوانین حفظ الصحه تماماً در ان کرده شود بوده باشیم، محقق است که نفوس 

ما ترقی واهالی مملکت عزیز ما رخ به افزونی می گذارد )ان شاءهللا تعالی( 

یک سبب دیگر هم برای تیسیس این شهر جدید بوده است که  عالوه ازین

سابق ازین افغانستان محدود بود، وسوای خود دیگری را نمی شناخت، اما 

اکنون اعزش روی زمین جهان درخطۀ افغانستان موجود ونمایندگان اقوام 

. )(ودول عظام در ان اقامت گزین واشخاص بزرگ خارجی رفت وآمد دارند

ا با تمام دنیا معامالت داریم و در صدد تحکیم مناسبات با پس وقتی که م

همی و روابط دوستی شان هستیم الزم آمد که ما یک شهری داشته باشیم که 

در نظر این مردم موز ونیت داشته باشد که پایتخت افغانستان گفته شود، 

 زیرا که گفته اند:

 یا م===کن باپیل بانان دوس======تی        

 کن خانه یی در خورد پیلیا بناء  



 .... گسترهای  کار بزرگ با مایزع

 

247 

حضرات خواهد گذشت که دولت ما در ساختن این شهر  یبه خیال بعض

وتعمیرات آن متحمل بار گرانی خواهد گردید  واخراجات دولت افزون 

خواهد شد، حقیقةً چیزی مخارج تا یک حدی افزون میشود. لیکن ما باین 

ر کم بود وامروز خرج کردن مجبوریم، چرا که سابق برین دوائر دولت بسیا

هلل الحمد وزارت ها و دوائر وماموریت ها زیاد داریم و روز بروز زیاد 

میشود، وساختن اداره ها برای آن دوائر دولتی در کابل ضرور بود، ما 

بجائیکه ادارات الزمه را در کابل تعمیر میکردیم خواهشمندیم که در این 

ب باصول فنی بنام موقع محبوب، همان تعمیرات مطلوب را بطرز مرغو

 داراالمان تعمیر کنیم.

بع  اشخاص تصور خواهند کرد که برای ملت افغانستان وعالقمندان با 

دوائر دولتی از ساختن تعمیرات جدید به داراالمان چقدر مشکالت بوجود 

خواهد آمد. من برای عموم تان اطمینان و خاطر جمعی میدهم که برای 

ی نیست، چونکه تعمیر در این منطقه احدی در باب تعمیر جدید تکلیف

مجبوری نیست، البته اینقدر گفته می توانم کسی که خواهش وتمنای تعمیر 

را در این منطقه داشته باشد. برایش زحمت زیاد وتکلیفی بسیار عائد نخواهد 

گشت، چونکه در این باب دولت موجبات تسهیل را از هرجهت فراهم آورده 

موفق می گردد، واز همین جهت که برای  وبزودی بساختن عمارت خود

مردم در تعمیر منازل در این منطقه ورفت وآمد از شهر قدیم باینجا تکلیم 

نشود ما نخواستیم که این شهر را بیک مقام دورتری از کابل تیسیس 

میکردیم. بلکه داراالمان را در چنین موضعی بنا نهادم که اهالی کابل 

ند. ومامورین دولت بدون زحمت صبح بسهولت رفت وآمد کرده بتوان

وعصر بخدمات محوله ومنازل خود رجعت ومعاودت کرده بتوانند. بع  

افراد توهم خواهند کرد که دولت مادر خریداری اینقدر قطعات وسیع 

واراضی بسیار چهاردهی جهت ساختن شهر داراالمان وملحقات آن خسارش 

شما را آگاه میسازم که دولت  بسیار ونقصان بیشماری کرده خواهد بود. لهذا

شما در خریداری اینقدر اراضی که گرداگرد ما را باین طول وعر  خود 

احاطه نموده است صرم دوازده هزار رپیه بصرم رسانیده است. البته 

عقل گاهی باور نمی کند که زیاده تر از دوهزار جریب زمین های اعلی را 
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ه است. حقیقت این است که دولت چطور باین قدر مبلغ کم خریداری کرد

دولت آن زمین های خود را که قطعه قطعه وبهرجا متفرق بود وبرای ادارش 

آن عامل ها وضابط ها مقرر بود، با صاحبان اراضی مبادله کرده است، 

واز یک حیث به بیت المال فائده هم رسیده است که از تکلیم تنخواه عاملین 

یدن این جمله بعضی را بخاطر این اراضی سبکدوش گردیده است. از شن

خواهد گذشت که برای اهالی اینجا در این معاوضه زحمت رسیده ومتحمل 

گاهی نمی خواهم که  –نی  –خساره گشته اند ویا دربدر وپریشان شده اند 

خود را آرام ودیگران را پریشان کنم. زیرا کسی که خواهشمند آرامی 

وآسودگی وآرامی دیگران  وآسودگی خود باشد حتمی است در پی رفاهیت

برآید. لهذا کوشش کردم وتمام موجبات آرامی وخوشنودی اهالی اینجا را 

حسب خاطر خواه شان بدست آوردم. هیچ کدام شان را نگذاشتم که به تکلیم 

باشد واز حاالت وگذران شان سراً وعلناً معلومات گرفتم که آنها نسبت باینجا 

ان مبادله کرده است آرامتر وآسوده تر وذی در مقاماتیکه فعالً دولت با اوش

منفعت میباشند زیرا که بزمین های شان دوچند از طرم دولت برای شان 

خداوند را شاکرم که دولت ما را آنقدر همت  اعطاء وموهبت شده است.

وثروتی عط====ا وعنایت فرموده است که بخوبی از تعمیر این شهر حسب 

طرم دیگر مسرورم که برای اشخاصی که از دلخواه برآمده می تواند، واز 

علوم وفنون وصنایع بهره ور نمی باشند کار اینجا باعث وسعت معیشت 

 وموجب مزید منفعت آنها گردیده است.

دربارۀ تعمیر این شهر داراالمان مجلس ها کردم ومشوره های مزیدی 

او را نمودم که از نتیجۀ همۀ آنها تصویب تأسیس این شهر را نموده تعمیر 

ضروری نشان دادند. امروز که روز نهادن سنگ بنیاد آن است وبهمین 

واسطه ما وشما در اینجا اجتماع ورزیده ایم میخواهم که سنگ بنیاد آنرا 

بگذاریم وتبریک تأسیس این شهر داراالمان را بعالم اسالم وهمۀ برادران 

 (۲۹-۲۶ص،منبع )همان «حاضر ودوستان خود میگویم.

 دورۀ تاریخی عظمت با و مدرن آبدۀ یگانه این داراالمان، رشکوهپقصر 
 های ماه نخستین در نداشتیم، افغانستان گوشۀ هیچ در آنرا نظیر که امانی
 میان ای توپخانه وحمالت پرانی راکت در 1992 مجاهدین درسال  تسلط
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 پاکستان نظامی مطابق پالن استخبارات حکمتیار وگلبدین مسعود احمدشاه
(ISI )گردید یرانو . 

 

 این چنین ویران گردید 1992قصرداراالمان در عهد  ربانی در 

 

-۱۹۹۲ سالهای) کابل شدید های جنگ دوران داراالمان،در قصر

 گلبدین پناهگاه نه و بود ربانی الدین برهان دریار محل نه ،(۱۹۹۳

  واقع پایتخت از  افتاده دور گوشه یک در  که قصر این چرا ولی حکمتیار،

 و توپ باری گلوله و بمباردمان هدم  عمده، رقیب دو  طرم از بود،

  کامالً  تا و  قرارگرفت مخرب های وتوپ و ثقیل سالحهای انواع و  راکت

 .نخورد تغییر سو آن از نیز جنگ میدان نگردید، ویران

 این( آی اس آی) پالن مطابق جنگ طرم دو هر که بود این علت

  تباه و دادند قرار خود  توپ و راکت هزاران پرتاب ضربات مورد را قصر

را  دوست وطن انسان هر قلب قصر، این های مخروبه تماشای  . ساختند

تا آنکه  .فرستادند می ابدی نفرین آن گران ویران وبر میساخت دار جریحه

نوبت حکومت به داکتراشرم غنی رسید وایشان با کمال وطندوستی به 

ست وامید است تا ختم دوره ریاست جمهوری بازسازی مجدد آن کمر همت ب

 ایشان کار اعمار مجدد این قصر نیز به اتمام برسد.
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 : دارد ادامهبدستوراشرف غنی كاربازسازي قصر داراالمان 
 

درمقاله ای تحت عنوان عنوان تیورسنی که اری نیام میظراستاد 

 میخواهد فصل ناتمام امان هللا خان را تکمیل نماید، مینویسد:

 یافغانستان به الگو ینخبه ها تیاکثر یهللا خان برا امان»

مبدل شده است. امان هللا خان  یو وطن دوست یروشنگر ته،یمدرن

و محصل استرداد استقالل  یو روشنگر تهیمدرن ادگذاریبن

سوادي و  یب ،یافغانستان بود که در زمان خود با جهل، نادان

مؤفق را در  لعادهادوره فوق  کیمبارزه کرد و  یعناصر خارج

کردن  یافغانستان از خود بجا گذاشت. او هرچند در امر عمل خیتار

و  تهیمدرن ادیخود بصورت کامل موفق نشد اما بن یاهایرو

 نکهیکرد. ا نهیرا در افغانستان نهاد یطلب یو آزاد یروشنفکر

شکست تکامل جامعه  نیفصل امان هللا خان ناتمام ماند بزرگتر

 زم،یحرم از اصالحات، مدرن یهمواره وقت کنی. لافغانستان بود

افغانستان از امان  د،زمامدارانیآ یم انیبه م یطلب یو آزاد یترق

افغانستان  ورسنیت ادیز یکنند. امروز بعد از سالها یم ادیهللا خان 

 نیبرخودار است و همچنان لقب دوم یکه در غرب از شهرت کاف

فصل ناتمام امان هللا  هداخو یمتفکر جهان را کسب کرده است؛ م

از امان هللا خان  شتریآن ب یاما چالشها فرارو دینما لیخان را تکم

 «است. 

قبل از بقدرت رسیدن در یک مقاله فشرده دورش  یداکتر اشرم غن

ده ساله امان هللا خان را فصل ناتمام تاریخ افغانستان نامیده بود،  

کردن  لیتکم یبرا یخاص یعالقمند وآن مقاله نشان میدهد که او

. اولین نشانه شاه امان هللا وداودخان دارد یفصل ناتمام برنامه ها

اعمار مجدد قصر عالقمندی او به برنامه های عمرانی عهدامانی 

است که درعهد نامیمون ربانی درجنگهای میان تنظیمی داراالمان 
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بدستور استخبارات پاکستان ویران شده بود ونمونه یی از طرز 

ت اسالمی جهادیون قدرت طلب و ویرانگردرکشور بود، حکوم

دالر اختصاص  داد  ونیلیم 16درحدود  جهیدوسال قبل بود

محول  یماهر افغان رانیانجنبه واعمار مجدد  قصر  یوکاربازساز

به  یکار آن در رسانه ها کدام گزارش شرفتی. مگر از پگردید

 نکی، اما اکه کار آن معطل شده باشد رفتیوگمان م رسدینظرنم

 یجمهور استیر یمعاون سخنگو یمرتضو نیشاه حس یآقا

سالگرد استرداد  نیم 99اگست بمناسبت  19 روزیافغانستان  د

از  یخود خبرخوش ومسرت بار سبوکیاستقالل افغانستان  در ف

به نشر سپرده   یریقصرداراالمان را با تصاو یبازساز کارادامه 

 رنظریمطابق پالن ز یخیتار قصر نیا یبازساز شودیم دهیکه، د

که رونق وشکوه از  رودیم دیافغان روبه اقبال است وام رانیانجن

 دست رفته خود را دوباره بدست آورد. 

 

 

 قصر داراالمان درحال بازسازی
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 شاهانه عهد امانی در پغمان قصرهای یکی دیگراز

 

 درباره قصر داراالمان بیشتر بدانید:
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  در نداراالما شکوش با و بزرگ قصر»وبالگ رنگارنگ مینویسد:

 بزرگ بخش ساختمان کار و گردیده گذاری تهداب هللا امان شاه سلطنت عهد

 بسود نظر در زمان آن در. رسید اکمال پایۀ به دوره همان در نیز عمارت آن

 اساسسی پسالن یک مطابق جدید شهر یک احداث با کشور پایتخت و مرکز که

 .یابد تنظیم میگردد، یاد داراالمان نام به فعالا  که چهاردهی جنوب در

 از تسن یسک طسرم از کسه امانیسه دورش پایتخست و کابسل جدید شهر نقشۀ

ا  بسسود شسسده طسسرح( گسسودار) نسسام بسسه فرانسسسوی مهندسسسان  هسسا صسسد از بسسیش تخمینسسا

ا  را زمین جریب  .کرد می احتوا اداری مرکز ساحۀ در صرفا

 کاران کسبه و معماران( هارتن والتر) آلمانی سرمهندس سفارش بنابر

 عین در. شدند گماشته ساختمانی های کار به گردیده آوری جمع فغانیا ماهر

 در شایسسته و مطلوب نحو به جدید شهر ساختمانی های کار انجام برای حال

 هسسای رشسسته در دوره آن شسسش صسسنم التحصسسیالن فسسارغ از نفسسر ۷۰۰ حسسدود

 و( هسارتن والتسر) آقسای توصسیۀ بسه ماه شش مدت برای ساختمانی و معماری

 آمسوزش نظسری و عملسی شسکل بسه آلمسانی متخصصین سایر و وی رنظ تحت

 کار پیشبرد برای تحصیل ماه شش از پس نفری ۷۰۰ گروپ این بعداا . دیدند

 .گردیدند آماده مدرن ساختمانی مختلم های

 نگسسساش از آن زمسسسین مطالعسسسۀ و داراالمسسسان قصسسسر نقشسسسۀ تکمیسسسل از پسسسس

 زمسان آن معمسول ایهس آزمسایش طبسق آن خساک مقاومت همچنان و جیولوژی

 بسسا عمسسالا  داراالمسسان قصسسر سسساختمان کسسار بسسود، علمسسی اساسسسات بسسه متکسسی کسسه

 خسارج از کسه تعمیراتسی مسواد و افغانسستان پیسداوار سساختمانی مواد از استفاده

 سسسنگ نجسساران، معمسساران، ریسسزی عسسرق و کشسسی زحمسست بسسا تسسوام میشسسد وارد

( هسارتن) آقسای هنماییر تحت افغانی کارگران و کاران کسبه سایر و تراشان

 و منزلسه سسه شسکل به مربع متر ۵۴۰۰ ساحۀ در آلمانی متخصصین سایر و

 تسا یعنسی ۱۳۰۶ سسال تسا زمان، آن نوین معماری سبک به متر ۲۳ ارتفاع به

 تکمیسل فیصسد صسد تعمیسر هنسوز و داشست جریسان همچنسان امانیسه، دورش پایان

 .بود نشده

 سسنگی، های تهداب از ومعم صورت به آن در که قصر این ساختمان

 شسده ساخته ریگ و چونه سمنت، مصالح از که خشتیی های پایه و ها دیوار

 گچسی، هسای پلسستر هسا، کنگسره در چهلسستون کسار قلسم سسنگ رویکسش با بود،
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 کسه تزئینساتی سسایر و مرمر سنگ فرش دستک، چوب های برنده و ها سقم

 چیسره نمایسانگر مسهه بسود، گرفتسه صسورت زیساد مهسارت و ظرافت نفاست، با

 زمسان آن در افغسانی کساران کسسبه و نجساران معمساران، هنسر پختگسی و دسستی

ا . بود  بیضسوی بسزرگ اتاق تزئیناتی کاری پلستر و چوبکاری امور خصوصا

 نظر در کشور پارلمان مقر برای و داشت وجود قصر این سوم منزل در که

 شسرق در آن نظیسر کسه بسود شسده کار ماهرانه و عالی حدی به بود شده گرفته

 .میشد دیده کمتر

 مرکسز سیسستم آن در که است کشور در تعمیر نخستین داراالمان قصر

 گرفتسسه کسسار آن از قصسسر تسسسخین در ذغسسال از اسسستفاده بسسا و شسسده تعبیسسه گرمسسی

 در( چهلسسستون سسسنگ) رویکسسش از اسسستفاده بسسار اولسسین بسسرای همچنسسان. میشسسد

 بسه اسستفاده آن از نیسز هسا تعمیسر سسایر در بعداا  که گرفت صورت قصر همین

 سسنگ نقسل و حمسل غسر  نخست بار برای که آوریست یاد شایان. آمد عمل

 آن های واگون با آهن خط داراالمان، یعنی جدید، شهر به ستون چهل کوش از

 .شد انداخته کار به

 بسه آن آبرسانی سیستم که بود عصریی ساختمان اولین داراالمان قصر

 چشسسمۀ از نسسل توسسسط آن ضسسرورت مسسورد آب و دیسسدهگر ترتیسسب مسسدرن شسسکل

. میشسد داده انتقسال مسذکور قصسر بسه میباشسد واقسع قاضی قلعۀ در که( چونغر)

 تمسام اسستفاده بسرای کوچسک و بسزرگ اتاق پنجاه و صد یک دارای قصر این

. بسود زمان همان شرایط داشت نظر در با امانیه، دورش دولتی دستگاش اراکین

 اختصساص شساش کار دفتر به بود عمومی سرک به رممش که قصر اول برج

 جسسا سسسلطنتی دربسسار وزارت و شسساهی دارالتحریسسر آن اطسسرام در و شسسده داده

 داده تخصیص دولتی دوایر دیگر به ساختمان این طبقات سایر. بود شده داده

 .بود شده

 و عمرانسسی هسسای کسسار کسسه بسسود زمسسان همسسین در کسسه شسسد آور یسساد بایسسد

 تعسسداد یسسک و گرفسست اوج کابسسل در آن مسسدرن و صسسریع شسسکل بسسه سسساختمانی

 قومنسدانی تعمیسر هسارتن، پُسل ماننسد دیگسر عظمست بسا و بسزرگ هسای ساختمان

 سساختمان عسده یک و خانه پُسته کابل، موزیم بیک، تاج تپۀ واقع مرکز قوای

 و حفسسظ در کسسه آن وصسسم بسسا و ایسسام گذشسست بسساوجود کسسه دیگسسر زیسسادی هسسای

 حسال بسه هسم بساز نگرفتسه، صسورت الزم توجه تمد این طی در آن نگهداشت
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 شمشسیره دو شساش السی داراالمسان اساسسی سرک همچنان. است مانده باقی خود

 .شد ساخته و طرح آلمانی متخصصین نظر تحت فرصت همین در نیز

 شسهری پسالن تطبیسق کار پیشبرد برای که بود هنگام همین در همچنان

 و حجاری های رشته در مجهز باتشع و ها دستگاه ساختمانی امور تنظیم و

 .کرد آغاز فعالیت به و تاسیس غیره و عمرانی نجاری،

 و حسساب صسورت داراالمسان قصسر دقیسق مصسارم مسورد در چنسد هسر

 مجلسل قصر این ساختن کار در اغلب گمان به اما نیست دست در دقیق ارقام

 هنسوز که لیدرحا افغانی، میلیون پن  و بیست از بیشتر امانی، دورش پایان تا

 .بود رسیده مصرم به بود، نشده تکمیل فیصد صد

  طب، فاکولتۀ داراالمان قصر در خان نادر محمد سلطنت زمان در

  به قصر این های اتاق از بعداا . شد داده جا آن، لیلیۀ و تدریسی صنوم البته

 .گرفت صورت استفاده نیز کشمش گدام و تحویلخانه حیث

 فوایسسسد وزارت و مالیسسسه وزارت خسسسان دداو محمسسسد صسسسدارت دوران در

 تکمیسل نیسز قصسر ایسن سساختمان کسار متبساقی شده، داده جا قصر این در عامه

 سسساخته وزارت آن بسسرای کسسه جدیسسدی سسساختمان بسسه مالیسسه وزارت بعسسداا . گردیسسد

 قصسسر در کسسار قسسوای عمسسومی قومنسسدانی آن جسسای بسسه و گردیسسد منتقسسل بسسود شسسده

 دوم و بیسسست مسسورخ پنجشسسنبه ظهسسر از بعسسد در امسسا. گردیسسد جابجسسا داراالمسسان

 آنجسسا در مالیسسه وزارت هنسسوز کسسه زمسسانی همسسان در یعنسسی ۱۳۴۷ سسسال قسسوس

 آتسش ایسن اثسر در. داد ُرخ داراالمسان قصسر در مدهشسی حریق داشت، فعالیت

 ماننسسد قصسسر تخنیکسسی وسسسایل و دیسسد صسسدمه شسسدیداا  قصسسر سسسوم منسسزل سسسوزی

 ها قندیل برق، سیتسم ها، تشناب آبرسانی، لوازم و ها گرمی مرکز تجهیزات

 فوایسد وزارت شسعبات کسه جسایی آن از همچنان. گردید مند خساره شدیداا ..  و

 حریسسق ایسسن بابسست از نیسسز مسسذکور وزارت داشسست قسسرار طبقسسه همسسین در عامسسه

 .شد هنگفتی خسارات متحمل

 محکمسسه سسستره دوایسسر اسسستفاده بسسرای داراالمسسان قصسسر ۱۳۵۰ سسسال در

 زمسسان، ایجابسسات و شسسرایط داشسست نظسسر در بسسا ارگسسان آن و شسسد داده تخصسیص

( بنسایی سساختمانی موسسسۀ) توسسط نیسز را قصسر اصسالحاتی و ترمیمساتی کار

 بازسسازی تساریخی قصسر ایسن باالخره. گرفت دست روی عامه فواید وزارت

 یسسا چایخانسسه یسسک بسسزرگ، کتابخانسسۀ یسسک بسسزرگ، سسسالون ۴۸ آن در و گردیسسده
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 عصسسسری تشسسسناب ۲۲ و دفسسساتر بسسسرای اتسسساق ۸۰ بسسسزرگ، و مجهسسسز تریسسساییکف

 .بود شده گنجانیده

 وزارت اسستفادش مورد ۱۳۵۳ سال جوزای پانزدهم تاریخ به قصر این

 یا و تخریب داراالمان قصر که نبود باری آخرین این اما. گرفت قرار عدلیه

 سسال طی در حوادث سلسله یک جریان در تاریخی بنای این. میگردید ترمیم

سسرخ  یقوا ۀبار در هنگام حمل کی. دیگرد یو بازساز بیتخر زیبعد ن یها

قصر داراالمان  - یشهنواز تن یدر هنگام کودتا ۱۳۶۸به کابل، بار دوم در 

ا تخر  ۀقدرت طلبانس یجنگ ها انیشد. اما در جر یو دوباره بازساز بیقسما

 دوکسسه شسسهر و شسسهروندان کابسسل هسسر  یزمسسان ،یالدیمسس ۹۰ ۀدر دهسس یمسسیتنظ

داراالمسان نخسست  یبسایقدرت بودنسد قصسر ز نیغاضب یها ییورگوز یقربان

آن شکوه  گرید ،یخیو تار بایز یبنا نی. امروز ادیگرد بیتاراج و بعداا تخر

و  تیکه حکا ۀخراب کیخرابه مبدل شده است.  کیو جاللش را ندارد و به 

 یها و برباد یها، قدرت طلب یها، غارتگر یرانگریاز جنگ ها، و تیشکا

 .«کندیمها 
وبمممممممممالگ )http://ranga-rang.blogspot.com/2015/05/blog-post.html منمممممممممع: 
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 مچهاربیست ومقاله 

 است!ترسنگ درجای خودش سنگین 

 را بدستور رئیس جمهور غنی خبر ترمیم مقبرش شاه امان هللا غازی،

موضوع از هموطنان ی به حواله روزنامۀ  تاند  شنیدیم وبه دنبال آن برخ

انتقال عظام رمیم آن شاه وطندوست را از جالل اباد به کابل مطرح کردند 

وآنرا یکی از اقدامات نیک دولت اشرم غنی به حساب آوردند .در تائید این 

هاشمیان وآقایان دیگری ابراز نظرکرده اند و  داکتر سید خلیل هللاپیشنهاد 

رابا ملحقات عالی به «  تاج محل آرامگاهی در سطح»بینانه  برخی خوش

درحال که من امکان عملی شدن آن را  ه انددولت اشرم غنی پیشنهاد کرد

 می بینم. بعید از توان دولت  حاضر 

بنابر سیاست انگلیس واقدامات منفی ایکه در طول دورش سلطنت 

مردم ما  کمترنادرشاه وظاهرشاه درحق شاه امان هللا صورت گرفته است، 

م واالی محصل استقالل کشور خود پی می برند. اگر به غرور خشک به مقا

ما برنخورد، هنوزقدر ومنزلت کسی را که برای شان استقالل وآزادی 
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با تجلیل از استقالل برخی وسربلندی کسب کرده است، نمیدانند. هنوز 

 سازگاری ندارند.  اسد سر 28در

رمت گزاری به تربیت عمومی خود و سطح فرهنگ حُ  کمیبهتراست 

به شخصیت های ملی جامعه  خود بیندیشیم، وبعد تصمیم بگیریم. زیرا هنوز 

مردم ما از فرهنگ قدر دانی از شخصیت های بزرگ ملی  که باید مثل 

 عزت وشرم خود از آن صیانت کنند، خیلی زیاد فاصله دارند. 

گیریم که باالخره براثر فشار افکار ارادتمندان آن شاه تجدد طلب 

زادی دوست، استخوانهای آن شاه مرحوم را بردارند و در کابل برطبق وآ

وصیت خودش،در یک گوشۀ پارک زرنگار بخاک بسپارند،آیا فکر کرده اید 

که بعد از دوره اشرم غنی ، با آمدن یک رئیس جمهور دیگر]احیاناً رئیس 

ز جمهورمورد توجه وحمایت انگلیس[، وضعیت مقبرش امان هللا، خیلی بدتر ا

وضعیت زار مقبرش امیر عبدالرحمن خان، خواهد شد؟ مقبرش امیرعبدالرحمن 

درعهد سلطنت ظاهرشاهی، با وجود یک مسجد در داخل گنبد آن، به بیت 

الخالء عمومی شهریان کابل مبدل شده بود که گذشتن از کنار آن ، انسان را 

خان دچار تهوع وسرگیچه میکرد. این درحالی بود که امیرعبدالرحمن 

ازتبار وقماش ظاهرشاه بود. چه تضمینی وجود دارد که اگر مقبرش شاه امان 

هللا، از محل کنونی آن  به کابل آورده شود و در جوار مقبرش پدرکالنش 

 بخاک سپرده شود، فردا  حالت یک بیت الخالء ثانی را بخود نگیرد ؟؟!

به نظربنده، سنگ درجایش سنگین تراست. نشود که این سنگ 

انبها را از جایش بکنیم و بعد به زمین اندازیم وبشکنیم؟ یعنی نتوانیم از گر

آن طور شایسته نگهداری کنیم! بالفر  اگر روزی، برمقبرش آن محصل 

استقالل کشور، کسی عمداً نجاست وفضلۀ انسانی بپاشد، چگونه مانع چنین 

چهار کارها خواهیم شد؟ و جزای چنین کسی چی خواهد بود؟ متاسفانه  در

دهه اخیر، براثر مداخالت خارجیها و رونق اجنتوری، نفاق وشقاق و 

تبارگرائی و بنیادگرائی بیش از هروقت دیگری درافغانستان قوت گرفته 

 است وهیچ تضمینی برای حفاظتش وجود ندارد.
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درترکیه، سزای کسی که به نام یا مقبرش کمال اتاترک بی حرمتی کند، 

مقام محصل استقالل کشور پائین تر،از مقام  مرگ است! اما درکشور ما،

یک قوماندان تنظیمی است. همین حاال هم درپارلمان وهم در میان علمای 

دینی )مالها(، وکیالن ومالنماهایی هستند که شاه امان هللا را به چشم نفرت 

وکافرمی بینند، وبه او دشنام وناسزا میگویند، ولی مرجعی که چنین افراد 

ورد باز خواست قرار بدهد، وبا جزاهای جریمه وتادیب  واشخاص را م

مجازات شان کند، وجود ندارد. پس از کودتای ثور، هرقوم وهر حزب وهر 

تنظیم، برای خود بت رهبری ساختند و به پیروی از آن پرداختند . امروز 

هم به آن رهبر قومی و حزبی خود اعتنا واحترام می کنند، نه بکسی که 

دم این کشور خدمت کرده و استقالل وآزادی بدست آورده برای تمام مر

 است.

با درنظرداشت، این همه حقایق، من در اوضاع کنونی، طرفدار انتقال 

جسد آن شاه مترقی که روز تاروز درمیان نسل جوان ما شناخته تر و 

محبوب تر میشود، نیستم. و بودنش را درجالل اباد درکنار مرقد پدرش 

ا مناسب ترمیدانم .البته هر وقتی که یک حکومت ملی و وهمسرش ملکه ثری

یک ملت یک پارچه در افغانستان فراهم آید، آن وقت ابتدا اعمار مقبرش آن 

شاه را شبیه مقبرش سید جمالدین افغان، در نزدیک طاق ظفرپفمان و یا در 

که شاه اولین نطق خود را آنجا ایراد جای میدان مرادخانی)روبروی ارگ( 

بود و به مردم افغانستان وعدش استرداد استقالل را داد، و سپس انتقال کرده 

 عظام رمیم آن شاه بزرگ را به نسل های آگاه آن زمان پیشنهادمیکنم. 

 ترمیم مقبره شاه امان هللا در جالل آباد

 بیانگرقدردانی  اشرف غنی از استقالل است:

 برایشرم غنی، اعالم ترمیم مقبرش شاه امان هللا  به هدایت شخص ا

یک اقدام مردم قندهار  ارادتمندان آن شاه غازی وبخصوصجلب حسن نظر

، داشترئیس جمهور به آن شهر ی که، زیرا در سفرخیلی بجا وموثر است

مردم در سخنرانی از وی چندان استقبال نکردند وبنابرگزارش های رسانه 

ز سخنرانی به ها، جلسه ایکه اقای اشرم غنی در آن سخنی رانی کرد بعد ا
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جنگ لفظی وتشن  کشیده شد. پس از بازگشت از این سفر بود که موضوع 

ترمیم مقبره مرحوم شاه امان هللا، که در اوضاع کنونی خیلی بهتر از مقبرش 

پدر کالنش امیر عبدالرحمن خان، مورد احترام وتکریم مردم شریم جالل 

در مورد اشرم غنی  اقدامات عملیآباد وننگرهار  قرار دارد، مطرح شد. 

ترمیم مقبره شاه امان هللا واحیاء مجدد قصر داراالمان بیانگر ارادت رئیس 

 جمهور غنی به محصل استقالل کشوراست. 

خدمات رئیس جمهور اشرم غنی خیلی بیشتر وبهتر از حامدکرزی، 

قابل لمس است. او بمناسبت های مختلفی از شخصیت  ملی وبرنامه های 

ان هللا تقدیر کرده است وآن را فصل ناتمام برنامه های آن انکشافی شاه ام

 ومیخواهد درمقایسه با دیگر رهبران کشور ازاو شاه ترقیخواه خوانده است.

اسد، بعد  ۲۸مین سالگرد تجلیل از۹۹شود چناکه در ریقدتبطور شایسته ای 

از گل گذاری در پای منار استقالل در صحن وزارت دفاع، مراسم تجلیل از 

اسد را در قصر داراالمان )که تحت باز سازی است(، برگزار  ۲۸وز ر

نمود و در آن از استقالل تحت زعامت  امان هللا خان به عنوان  بزرگترین 

استقالل را اساس تمام کارهای اقتصادی  ملی یاد آورشد و دست آورد

 وفرهنگی وسیاسی و سرفرازی اجتماعی خواند.

E 

 بادجالل آه شاه امان هللا خان در مقبر ازقدرشناسی مردم ننګرهار
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 آباد وگل گذاری اشرف غنی آرامگاه اعلیحضرت امان هللا خان در جالل

با  ( 01.08.2017) بعد از ظهر روز یجمهورغن سیرئ کیگزارش اسپوتن به

که در  دارید نیا درکرد. داریامان هللا خان د یدختر غاز ،یهشاهدخت هند

 یکیو غمشر تیمراتب تسل گرید کباری یور غنجمه سیارگ انجام شد رئ

احسان  ریبخاطر وفات برادرش شهزاده انجن ایرا به شاهدخت هند شیخو

 هللا، ابراز نموده، به روح مرحوم اتحام دعا کرد.

 لیسفام کیسامان هللا خسان ، بسه عنسوان  یغاز شجمهور از خانواد سیرئ

کسرده، گفست  ادیساده اسست، را به افغانستان انجام د یانیبرجسته که خدمات شا

 خاص دارد. تیو محبوب گاهیبزرگ نزد مردم افغانستان جا شخانواد نیکه ا

 ۀامان هللا خان گفت که ارگ خان یدختر غاز ایمقابل شاهدخت هند در

 نکسهیجمهسور بخساطر ا سیاز رئس یوخسود آمسده ام. ۀهمه ماست و مسن بسه خانس

 سسسپسکرد. یدارد، تشسسکر امسسان هللا خسسان و افکسسارش یبسسه غسساز ژهیسساحتسسرام و

جمهسسور  سیامسسان هللا خسسان کسسه اکنسسون رئسس یغسساز یدر کرسسس ایشسساهدخت هنسسد

 یکسار زیسنشسست و بسه م یچنسد لحظسه ا یکنسد، بسرا یکشور از آن اسستفاده مس

 (          01.08.2017سپوتنیک افغانستان )پدرش، بوسه زد.

 پایان
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 مپنجبیست ومقاله 

 

  اکترسید عبدهللا کاظمتوضیحات دتبصره من بر

 "حزب سری دربار"ودنبد وبودر هاتردید وشک و 

 

نکاتی ) که تحت عنوان درمقاله ایسید خلیل هللا هاشمیان،داکتر مرحوم 
( درپورتال افغان جرمن آنالین، به نشر خانهللا پیرامون شهادت امیرحبیب 

امیر  سپرده ،ودر بخش هشتم کتاب داکترصاحب کاظم )اسرار نهفته شهادت
تحقیقات مفصل داکترکاظم  حبیب هللا ...( ضمیمه شده است،  در آن از

ونتایجی که ازاین تحقیقات گرفته شده ونتیجتاً  قتل امیر حبیب هللا را توسط 
یک اجنت انگلیسی بنام مصطفی صغیر قرین به حقیقت دانسته است، چندان 

 راضی به نظرنمیرسد واز قول پدر خود میگوید : 

خان  هللادرم میگفت که نادرخان وبرادرانش با علیا حضرت وامان پ...  »
مناسبات نزدیک داشته و درتفاهم بودند، اما کرنیل شاه علیرضاه قاتل امیر 
شهید نبوده، بلکه قتل توسط شجاع الدوله خان صورت گرفته است، زیرا او 
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یمه ها ازتمام اسرارداخل خیمه ها وارتباطات بین خیمه ها باخبربود واین خ
 من با نظرآقای فوادارسال .را خودش به ترتیبی که میخواست افراشته بود

ن شده بوده، ولی توسط موافقم که این قتل یک قتل مسلکی وتخصصی وپال
 .شخصی ازقبیل مصطفی ساغرکه از بیرون آمده باشد، امکان ندارد

مهٔ را بخی تیرشده وخود  مصطفی ساغر ازکجا امده و چطور ازخیمه گاه ها
امیر رسانده و باز چطور فرارکرده که هیچکس اورا ندیده است؟ بهرحال از 

 جمع آوری کرده دربارۀ هویت مصطفی ساغر که آقای فوادارسال اسنادی
ت البیشتر آشنا خواهیم شد .تحلیل وتبصره های جناب داکتر کاظم همه احتما

الدوله خان قتل را دربرگرفته وپانگ ترازو بطرم ملزم قرارگرفتن شجاع 
خان  هللاپدرم از یک قران مجید که در آن علیاحضرت وامان  .تمایل دارد

 خان و دو سه نفردیگر امضاء کرده بودند، چندبار هللاونایب السلطنه نصر
خان خوب  هللاتذکر میداد ومیگفت که نایب السلطنه با معین السلطنه عنایت 

امیرشهید با علیا حضرت  نبود و بعداز واقعهٔ باغ چهل ستون که مناسبات
ق خان بپای برادرخود افتاده و از طال هللاخراب شده بود ونایب السلطنه نصر

خان  هللاخان ومادرش هردو بیشتر با نصر هللاجلوگیری کرده بود، امان 
منظور ازآن تعهد واتفاق،  نزدیک شده وآن قران را امضاء کرده بودند ، اما

خان بود که بعد از  رهللاوحمایت از نص قتل امیر نبود، بلکه خوش ساختن
 «.وفات امیر به او بیعت خواهند کرد

سوال من از هردو استاد محترم،  »دراخیرداکتر هاشمیان پرسیده است: 
سیستانی صاحب وکاظم صاحب اینست که آیا نامنویس کرنیل شاه 

شد  خان درکابل رسانیده هللاعلیرضاخان از قاتلین امیرشهید بتوجه امیرامان 
یل الزام کرنیل علیرضاخان الیا خیر؟ و چرا مورد توجه قرارنگرفت ؟ ود

یا این روایت درست است که مرحوم امیر آبحیث قاتل امیر ازچه قراربود؟ 
کرنیل علیرضا را بشمشیرخودش بحیث قاتل پدرش  –خان گردنهللا امان 

 «جدا ساخت ؟

 :توضیحات داکتر سید عبدهللا کاظم 

م  در پاسخ به نوشته داکتر سید خلیل هللا هاشمیان دالیل داکترصاحب  کاظ
 :ابراز کرده استشش فقره چنین در خود را 

وه اینکه اینکه قاتل امیر، شجاع الدوله خان خواهد بود، برعال....  -1»
خودش به قول پسرش آنرا رد کرده است، نتیجه تحلیل اینجانب نیز نشان 

یباشد، چون چهار اطرام امیر را در میدهد که این احتمال بسیار ضعیم م
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آنشب بیشتر اعضای خانواده مصاحبان حلقه کرده بودند که آنها با شجاع 
الدوله خان در یک حلقه قرار نداشتند و اگر شجاع الدوله را بالفعل یا هنگام 
خروج از خوابگاه امیر دستگیر میکردند، بطور قطع او را بازداشت و 

او  ریلت و کوب وتحق لیبه دل شجاع الدوله خانتهام برا  .افشاء میکردند
 بود چنان عام شده ریام نکاریا رایز ست،ین یقو اریبس لیدل کی ریتوسط ام
 کی ر،یتحق لیکه به دل ستیهم ن یاز آن در امان نبود. منطق چکسیکه ه

سرزبانها افتاد  یوقت شتریافواه ب نی. اردیپادشاه بگ کی به قتل میشخص تصم
 کردیجرأت نم یکس یسقاو سقوط کرده بود و بعد دوره یناما میکه رژ

 تیرمسئولیو نا گز دیم بکشاالحلقه مربوطه آن زبان به ک ای ریدرباره قاتل ام
 که او فاقد قدرت و خارج از افغانستان بود و دادندیحواله م یبه کس شتریرا ب
ً دست  یم مظنون حلقه زین شاه خواست که با اتهام بر شجاع الدوله اساسا

احمد شاه  ازخان  هللا نصر ریام کهیدرحالسازند. لیدخ هیرا در قضهللا امان 
قاتل  ثیدر حضور عساکر علناً به حخان ر محمد نادرخان پسرعم سپهساال

از قول برادرخود بنابر اظهارات  زیخان ن راحمدینام برد و سردار ش ریام
 کرده است. انیموضوع را ب نیا عساکر

خان رابطه مؤدت  هللا خان و سردار نصرهللا شهزاده امان  نکهیـ درباره ا 2
درست باشد، چنانکه  دیامضا کرده باشند، شا میکر قرآن هیخود را درحاش
خود آورده است و شما  کتاب در جلد اول یآنرا از قول کس زیمرحوم غبار ن
 سردار حضرت و ایعل یکیبا نزد دانمی. نمدیکرده ا انیب اتیآنرا با ذکر جزئ

بود  یخان با عمش چه ضرورت هللاروابط دوستانه امان  زیخان و ن هللانصر
 گریکدیآنها بر  ای. آندینما دیمجهللا م کال هیدرج در حاش را که آنها تعهد خود

 هللاشده و آن نزد نصر دیمج قرآن درج یمانیپ نیاعتماد بودند؟ اگر چن یب
 یبرا سند کی ثیرا به حخان آنهللا ل آباد بوده باشد، چرا نصرخان در جال

 دیو آنرا موئ دیخان به رخ او نکش هللاقبول امارت خود از طرف امان 
 خان بر امارت او نکرد؟ هللا امانی قبل عتیب یادعا

است،  گریافواه د کی زین ریـ دست داشتن مشروطه خواهان در قتل ام 3
ده را کر ریعزم قتل ام خواهان که قبالً  مشروطه از گروپ کیچیچون ه

 ینبودند. اگر آنها م آبادالل در ج ریان امهو همرا کیبودند، شامل حلقه نزد
 ریقتل ام یبرا چگاهینفوذ کنند، ه ریام انیتوانستند در حلقه خاص اطراف

گرفتند. بعد از سوء قصد  ینم نیدر راه عام کم ریدر"سربام" و معبر ام
 ه  دوم حلق و افواه سوء قصد دیگرد تری جد ریاول، حلقه محافظت ام

شب  همان در ریام مهیدر اطراف خ کهیتر ساخت، طور یرا قو نیمحافظ
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و درون  رونیدر حدود سه هزار عسکر موجود بود و چند حلقه محافظ در ب
و  رمشکلیرا در خوابگاه ام ریاشخاص غ دنیبودند که رس دار فهیوظ مهیخ
 کیق محافظان و آنهم برطب نیهم کمک ساخت، مگر به یناممکن م یحت
 .ین قبلپال

صاحب درباره مصطفی  صغیر  یا  ساغر  نوشته  آنچه محترم ارسال ـ 4
لوئیس دوپره در کتاب  افغانستان  نوشته و اینجانب آنرا با ذکر  اند، قباًل 

میخذ بیان داشته و نیز مرحوم فرهنگ از آن در کتاب خود یاد کرده و 
یشتر به همین راستا است احتمال قتل بدست او را رد کرده است. گمان من ب

ئلی که در نوشته خود به آن اشاره کرده ام، طرحی بوده که قتل امیر به دال
از جانب انگلیسها و طوریکه خود مصطفی صغیر اعترام کرده و گفته 

را به قتل رسانیده است، بیشتر به واقعیت قرین هللا است که او امیر حبیب 
ت زمینه سازی شده، واضح است اینکه چگونه برای ورود این ایجناست. 

که همچو عملیات بوسیله یک دولت مجرب در این کارها بعید از امکان 
محافظان برای فراهم سازی  بوده نمیتواند و این خود میرساند که قبالً 

به قول  زمینه تماس با اشخاصی نزدیک به حلقه خاص برقرار گردیده بود.
کرد درحضور شاه علیرضا  مرحوم غبار : وقتی عسکر قاتل را دستگیر

لی محکم یرتبه فوری پیدا شد و به روی عسکر س خان صاحب منصب باال
زد و آن شخص را از نزد عسکر رها کرد و گفت که خاموش باشید امیر 

رتبه کی بوده میتوانست، به  صاحب خواب استند. این صاحب منصب باال
وق همه قوای جز یک شخصی که قوماندان عمومی قوای عسکری و آمر ماف

 .محافظ امیر بود

ً یخان مستق رضایبراتهام قتل بدست شخص شاه عل یمبن ییبا آنکه ادعاـ  5  ما
به گمان اغلب به چند  د،یمحکوم به اعدام گرد چرااو نکهیوارد نشده ، اما ا

محافظ گرفتار  عسکر لهیقاتل به وس یوقت نکهیا یکی: تواندیبوده م لیدل
رها کرد، از دو حالت را تر او حب منصب باالو در همان لحظه صا دیگرد
 یشناخت، اما هرگز در شورا یم رااو رضایشاه عل نکهیا ای: نبودی خال
شناخت و به امر صاحب  یاو را نم نکهیا گرینکرد و د یاو را معرف قیتحق

صاحب  نیا شود. او چرا دیتر او را گذاشت تا برود و ناپدمنصب باال
بود و  یاو سخن نگفت که ک ە  نکرد و دربار یرتبه را معرف منصب باال

به  تواندیم زیخان ن هللابا سردار نصر رضایشاه عل یهمکار همچنان صورت
محاکمه  انیاز جر یسند چیه متأسفانهاو اثر داشته باشد. یموضوع جزا

ی که او قربان یبه احتمال قو]رک:تکمله[  .ستیموصوف در دست ن
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رتبه شده  صاحب منصب باال یمعرف ای قاتل و یو کتمان از معرف یخاموش
و گردن او را بزند،  ردیدر دست گ ریشمشهللا  امان شخصاً شاه نکهیباشد. ا

 کیقرار دهد و آنهم  یموقف نیکه پادشاه خود را درچن باشدیقبول م رقابلیغ
 طبع که در خصلت او چنان شدت عمل وجود میرؤف و مال اریپادشاه بس
 .نداشت

پوپلزائی از قول پدرخود نظام الدین خان که شخص  :5]تکمله توضیح 
بسیارمورد اعتماد شاه امان هللا خان بود،درمورد استنظاق از شاه علرضا 

( برج حوت که عموم مامورین ملکی ونظامی 9( و)8بروزهای )  مینویسد:
وسپاهیان از جالل آباد بکابل تحت الحفظ آورده شدند، چون قبالً میرزا 

شاه علی رضاء  –توفی گفته بود: قاتل امیرصاحب شهید محمدحسین خان مس
است ویا خود شریک قاتل است، نفری جالل آباد که درهمان شب واقعه در 
خیمه گاه کله گوش حاضر بودند، گفتند: نوبت پهره ومحافظت خیمه های 
قرارگاه شاهی از احمدشاه خان ولد سردارمحمدآصم خان وشاه علی رضاء 

ود، وچون ترتیب نوبت به نظامیان معلوم است از اوشان ولد سید شاه خان ب
تحقیق شود. وگفتند: چون اهالی کابل ما عملۀ دربار را قاتلین پادشاه میدانند 
وبروی های ما آب دهن خود را پرتاب نموده دشنام ها دادند، وبرای ما هم 
ن الزم است که عامل این واقعه را دریافت نمائیم و اول باید هییت محافظی

تحت تحقیق گرفته شوند. شاه علی رضاء کرنیل واحمدشاه خان بن 
محمدآصم خان مورد اشارت قرار گرفتند وگفته شد که دونفر صاحب 

 منصب دسته های محافظ خیمه گاه امیر ومصاحبین مقرر بودند.

که از جالل آباد تا کابل عهدش محافظت محبوسین خاندان  شاه علی رضاء
بهمراه احمدشاه خان بن سردار محمدآصم خان  مصاحبان خاص را داشت،

 تحت محاکمه قرار داده شدند. 

از حضور اعلیحضرت امان هللا شاه چهار نفر از محررین دارالتحریر 
ودونفر کرنیل نظامی و هم عده یی از اهل دربار که علمأ حضور نیز 

 اشتراک داشتند، بجهت استنطاق مقرر شدند.

رت امان هللا شاه به نظام الدین خان ناظم در خالل آن ایام اعلیحض....
چون من پادشاه ودر مقابل امر پروردگار  ]پیشخدمت باشی حضور[ گفت:

از باعث حقوق هر فرد بندگان او مسؤلیت های نهایت بزرگ دارم ونشود 
که هیأت استنطاق بزور شالق وقمچین از کسی اقرار بگیرد ویا از کسی 

ف من وظیفه دارید که در تمام این بروی اغراض مراعات کند، از طر
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جریان سری وعلنی وارد بوده ورقه های سوال وجواب را بدقت مالحظه 
 [سیستانی]  (151-149) پوپلزلئی، سلطنت امان هللا شاه، ص  «نمائید. 

زائی در لدهم یعنی روایتی از پوپسیزبقیه جریان محاکمه را در مقاله 
 کتاب بخوانید. اکمه شاه علیرضا خان در همینحمورد م

 ینبوده، بلکه از سو یانفراد میتصم کی ریقتل ام»: دیفرموده ا نکهیـ ا 6
رجال مؤثر دربار، بشمول نائب السلطنه  مشورت دربار با یحزب سر
و برادرانش و  محمدنادرخانر و سپه ساال ریالدوله پسر ام نیع ر،یبرادر ام
 شده قیطرح و تطب یو شجاع الدوله خان غوربند یدرواز خانیمحمد ول
که قتل  ستیشک ن یجا صورت گرفته و اما کنفریولو قتل بدست  «است...

ساز  نهیزم گرید یعقب آن دست ها درو شده بود نپال توطئه قباًل  کی ریام
 مجموع بیترک همه اشخاص فوق را در یکه پا یزیچعمل بوده اند.  نیا

اگر  رای، زال استاندازه قابل سؤ کیکشاند،  یدربار" م یبنام "حزب سر
ً یعم شود دست کم سه جناح در آن  دهید یاز نظر ارتباط و همفکر آنها قا

با  تیمحافظه کارنه و ضد افکار خان باهللا نصر یکی: شودیمطرح م
سوم  و سیو ضد انگل یو گروپ جوانان مترقهللا شاه امان  گرید س،یانگل

 یچنانکه وقت س،یبه انگل لیاما قلباً متما یر محمد نادر با افکار مترقسپهساال
م کرد، محمد نادرخان افغانستان را در جنگ اعال یطرفیب خانهللا  بیرحبیام

 نیابراز نمود. ا ریام نظر خود را از تیخود حما یبرعکس نظر اول
 قیتفر نیمحمد کاتب تذکر داده است. لذا با ا ضیمه فموضوع را عال

شدن آنها  یو متفق الرأ گروپ اشخاص فوق الذکر همکار نینظر ب تفاوتو
اسرارنهفته شهادت ) «.شودیباور معلوم م رقابلیغ مشکل و ریقتل ام یدراجرا

  (۱۳۰-۱۳۲امیر حبیب هللا خان .... ص 

 تبصره من برتوضیحات استاد کاظم:       

که به محتوای گزارش است داکتر سید عبدهللا کاظم  به نظرم، اولین محققی 
 حزب سری دربار  شک وتردید نشان داده وقتل  و نحوش قتل امیر از سوی

امیر حبیب هللا را نقشه وپالن انگلیس درهمدستی باعناصر مورد اعتماد 
آنکشور در دستگاه امیر حبیب هللا خان دانسته، شایعات و برداشتهای را که 
درآن دست امان هللا وشجاع الدوله را دخیل میداند، با دالیل وبراهین منطقی 

 رد میکند.

درفقره اول توضیحات داکترصاحب  کاظم ، قتل امیر توسط شجاع الدوله 
خان غوربندی، به شهادت پسرسش از قول پدرش مردود پنداشته شده 
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است.داکتر کاظم این راویت را یک شایعه برای بدنام کردن شاه امان هللا 
درزمانی میداند که دیگراو قدرتی نداشت ودرخارج ازکشور بود وکسانی 

 غانستان برسرقدرت بودند که خود مظنون قتل بودند.دراف

باریک بینی با فقره دوم،  اتتوضیحکاظم دررداکتعالوه برنکته مهم فوق ، 
و دوراندیشی استدالل میکند که اگردر میان امان هللا خان ونصرهللا خان 
دوستی واعتماد موجود بود ، چه لزومی به سوگند درحاشیه قرآن دیده میشد؟ 

اناً چنین تعهدی صورت گرفته باشد، درحالت عهد شکنی  از سوی واگراحی
یکی، دیگری میتواند آن عهد وسوگند را به رخ عهد شکن بکشد. چرا 
امیرنصرهللا خان آن تعهد را در روز امارت خود ویا هنگامی که امان هللا 
خان دست به قیام علیه او زده بود، علنی نساخت؟ به این صورت داکتر 

دیگردرحاشیه نفر ۱۰-۱۲ستان تعهد امان هللا خان را با امضای صاحب  دا
 قرآن را زیرسوال می برد. 

شک کردن به کاظم، دربند ششم ، صاحبسومین نکته مهم دراستدالل داکتر
شهزاده امان هللا  اشخاصی چوناز ی حزب سری دربار  با ترکیببودن 

جاع الدوله ،سردار نصرهللا خان، نادرخان ،محمدولی خان دروازی وش
این یکجا شدن  داکتر صاحب کاظم وسردار عبدالقدوس خان وغیره است.

غیرممکن تشخیص داده میگوید سیاسی را با سه گونه افکار وتمایالت  افراد
ممکن نبود آنها در یک موضوع کالن سیاسی با هم همفکر وهمنظروهم 

ی داستان وجود حزب سر کاظمبه این صورت داکتر صاحب  عمل باشند.
 دربار را نیز زیرسوال می برد.

 

 منشا  غلط فهمی ها :       

به نظرمیرسد همه کسانی که تاریخ غبار وحکایت  حزب سری        

دربار  را خوانده اند، بدون شک بدان باورکرده ودر نوشته های خویش به 

آن استناد جسته اند، زیرا غبار درتاریخ خود همواره از امان هللا خان با 

ید وتکریم یاد کرده است  وبه همین خاطر خواننده خوش گمان سخن تمج

غبار را در مورد آن شاه مترقی ومحصل استقالل افغانسان بدون تیمل  

باورمیکند و به استثنای داکتر صاحب کاظم،کم وبیش به نتایجی میرسند که 

 یک زمانی من رسیده بودم.
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یخ( از  حزب سری غبار، در تاریخ معروم خود )افغانستان مسیرتار

دربار  وتصامیم آنها یاد می کند ومینویسد:  هستۀ تحول درنفس در بار نیز 

نشو ونما میکرد. اصالح طلبان لیبرال درباری از روش امیرحبیب هللا 

دور یکی ازاعضای  منزجربودند. چون خود قدرت حرکتی نداشتند، باید  در

خان نبود، زیرا او با خاندان شاهی جمع شوند. این شخص سردارنصرهللا 

آنکه مرد ضد استعمار وخواهان استقالل کشور بود، در ادارش دولت دلبسته 

گی به نظام قرون وسطایی وسلطنت مطلق العنان شخصی داشت.... پس 

یگانه شخصی که در آن خانواده مورد توجه لیبرالهای در بار قرارگرفت، 

ی خواه زحمتکش عین الدوله امان هللا خان جوان صاحب نظر و ترق

ومتواضع بود که به زودی در رأس یک حلقۀ متجدد در بار قرار گرفت و 

او توانست نایب السلطنه را به حیث رئیس این انجمن سری شامل نقشۀ 

کودتای نماید، که درنظر بود امیر در جالل آباد توسط عسکراز بین برده 

برای تحصیل  شده وجایش به نایب السلطنه داده شود. نایب السلطنه هم

استقالل واصالح اداره داخلی مجاهدت نماید. نایب السلطنه که از دولت 

انگلیس متنفر وازادارش برادر نارا  بود، پذیرفت. ده دوازه نفر از اعضای 

 جمعیت سری عهد نامه یی  درقرآن تحریر وامضاء نموده به سردار

 (۷۲۵،ص۱)غبار، ج  سپردند.

عهدنامه را نمی برد ولی از کسانی که در غبار نام امضا کنندگان این ت

در دربار :»دربار هوا خواه شهزاده   امان هللا خان بودند، اینطورنام می برد

اشخاصی چون محمدولی خان وشجاع الدوله خان وغیره، در اردو افسران 

بزرگی)ظاهراً سپهساالر نادرخان وبرادرانش( ودر خارج هردو رجالی 

شمس المشایخ(، سردار عبدالقدوس خان  چون فضل محمدمجددی)بعدها

اعتماد الدوله ویک عده دیگرهمه طرفدار عین الدوله امان هللا خان بودند. 

لطنت مردم کابل وقسماً اطرام او را می شناختند مخصوصاً درایام وکالت س

ود، بازرسی او را به امورمردم واستغاثه ب که سال دوماه در پایتخت  می

ده و به او حسن نظر داشتند. کسیکه او را جداً مراقبت کنندگان ومحبوسین دی

وتعقیب میکرد،میرزا محمدحسین خان مستوفی الممالک بود که هر حرکتی 

را درکابل اعم از نشرات مخفی ویا فیر برامیر وغیره را به گردن عین 
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الدوله بارمیکرد، درحالی که چنین نبود وعین الدوله وحلقۀ دربار چون هدم 

ر پیش داشتند،ابداً دست به کارهای بیدارکننده وتهدید آمیز نمی عمده یی د

زدند. معهذا امیر]بنابر راپورهای مستوفی الممالک[برعین الدوله ظنین شد و 

او  ومادرش را مورد تهدید حبس و طالق قرار داد. مگر این هردو براثر 

 (۷۲۶، ص۱غبار، در مسیرتاریخ، ج وساطت نائب السلطنه نجات یافتند.)

نتیجه : یکی از » نتیجه ایکه من ازاین روایت غبار گرفته ام چنین است:

اهدام نخستین مشروطه خواهان دوم ]که رهبر واقعی آن محمودطرزی 

بود، ولی در ظاهرا نصرهللا خان برادر امیر، ودرواقع شهزادۀ جوان امان 

از هللا خان داماد محمود طرزی قرارداشت[،  حصول استقالل افغانستان 

انگلیسها بود. باتوجه به اهدام جنبش مشروطیت ، تصمیم قتل امیر از سوی 

اعضای جنبش گرفته شده بود و بعداز امضاء درحاشیهٔ قران به سردار 

نصرهللا خان سپرده شد وچون عمل سوء قصد برجان امیر در 

شوربازارکابل توسط عبدالرحمن لودین، خطر جدی را متوجه جنبش کرده 

دادن سزا به اعضای جنبش را به باز گشت خود ازلغمان موکول بود وامیر 

نموده بود، بنابرین اشخاص موظم برای نجات اعضای جنبش پیش دستی 

 )«.از مرگ نجات دادند تمام کردند وگروه خود را نمودند وکار امیر را

بدون تردید این نتیجه گیری ناشی از خوش گمانی ام به  ( ۷۲۶،۷۴۱غبار،ص

 غبار بوده است.نوشته های 

 

قتل امیر را از سوی خوشبختانه داکتر کاظم نخستین محققی است که      

آنها برای  روایت حزب سری دربار وپالنندانسته وواردمشروطه خواهان 

کاظم آقای استاد وبرآن شک نموده است. ریسته گنرا با دید انتقادی  قتل امیر

دی از سوی امان نوشتن تعه با داشتن شم قوی سیاسی خود دریافته است که،

هللا خان با امضای ده دوازه  نفردیگراعضای حزب سری وسپردن آن به 

سردار نصرهللا خان،دور از عقل ومنطق سالم است. واگر چنین سندی 

درمیان می بود، امان هللا خان هرگز در برابر کاکایش دست به قیام وطغیان 

او را بمیان خواهدکشید  نمیزد، زیرامیدانست که عمویش سوگند وامضای
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وآنگاه در جامعه مسلمان افغانستان صدمه بزرگی به حیثیت واعتبار او وارد 

 خواهد شد. پس  چنین سندی در حاشیه کتاب مقدسی هرگز نبوده ونیست.

کتاب  سلطنت  ،تقویت میکندکه این نظر داکتر صاحب کاظم را ری گچیزدی

آخرین تیلیم عزیزالدین پوپلزائی امان هللا شاه واستقالل مجدد افغانستان 

پوپلزائی  درکندهار به چاپ رسیده است. م۲۰۱۷ /۱۳۹۶است که در سال

از کتاب خود از در هیچ جایی 

 حزب سری دربار   نام نبرده 

 است. 

 

پدر پوپلزائی نظام الدین خان 

منشی دفتر عین الدوله و 

محمدابراهیم خان سرپروانه 

و  ازوابستگان مادری عین الدوله

ازاشخاص بسیار نزدیک ومورد 

اعتماد عین الدوله بودند، 

وبرحسب سنن قومی و پیوند 

خاندانی، می باید قبل از هرکسی 

دیگر این اشخاص شامل چنین 

پارتی می بودند، اما آنها از وجود 

ط شاه هم از آن اسم وچنین پارتی یا حزب سری اطالعی ندارند و بعد از سق

ً درهیچ صفحه ای ازتعهد کتنبی شهزاده  عین الدوله آنهم  نبرده اند.عالوتا

درحاشیه قرآن وسپردن آن به عمویش سردار نصرهللا خان ذکری دیده 

 نمیشود. 

عالوتاً، نکته دیگری که انسان را به موجودیت چنین حزبی دچارتردید     

میکند، حضور همیشگی جواسیس مستوفی الممالک محمدحسین خان برای 

ز حرکات وسکنات عین الدوله ومادرش علیاحضرت حتی تعقیب وگزارش ا

در داخل حرم شاهی بود. اگر چنین حزبی وجود میداشت آیا میتوانست از 
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چشم جواسیس وگماشتگان خاص مستوفی الممالک پنهان بماند. منبع روایت 

غبارمعلوم نیست، وتا کنون هرکس که این گزارش را در تاریخ غبار خوانده 

ذشته سیاسی او مبنی برمخالفت با سلطنت وسیاست خانواده است، به اعتبارگ

  نادرشاه  آنرا باور کرده است.

در کتاب  جنبش مشروطیت  نیز مؤلم آن مرحوم عالمه حبیبی  در بارش  

روایت  حزب سری دربار  شک وتردید  خود را ابراز داشته است. حبیبی 

وشته در کتاب جنبش مشروطیت  زیرعنوان  حزب سری دربار  ن

درباره این مطلب نویسنده این سطور از اشخاصیکه در آنوقت  " میکند:

جوان و دخیل حلقه های روشنفکران بودند]منظورعبدالرحمن لودین 

 پچا۱۳۵وعبدالهادی داوی میباشند[، بدین تفصیل چیزی نشنیده ام )ص 

سپس آنچه را غباردرمورد حزب سری دربار بیان کرده، نقل میکند  (جدید

یعنگ  العهدة علی الراوی  "اه با آن این نکته را متذکر میشود که: وهمر

)صحت وسقم مسئاله بدوش روای است(.قید چنین سخنی دریک نقل قول 

 .اظهار شک وتردید  است، نه تائید نقل قول

یک روایت از  فی  محمدکاتب، نیز تائید میکند که امان هللا خان در 

آنجاکه ازحکایت مال غالم محمدخان از قتل پدرش نقشی  نداشته است،کاتب 

حالت کابل نزد نصرهللا خان یاد میکند، میگوید که امیر نصرهللا خان او را 

بحضور پذیرفت واوضاع کابل را از زبان او صادقانه جویا شد، مال غالم 

شاهی]ارگ[ شرفیاب حضورش گشتم و پیشتر از من لخانه درگمن »گفت:

محمود بیگ طرزی و محمود سامی حاضر صالح محمد خان نائب ساالر و 

آمده موجود بودند و آدم فرستاده اعتماد الدوله و بابا محمدسرور خان و 

قاضی القضاة و غیره اعیان بار و اهل کار را امر احضار فرموده، آدم ها 

فرستاده بود و من از جمال و ناصیهٔ حالش درک کردم که مصیبت بزرگی 

زیرا که هرچند خود داری می نمود خویش  به روی روز آمده خواهد بود،

را ضبط نتوانسته اشک 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 

حضرت سراج الملة والدین پدر تاجورم را در کله خانهٔ ما خراب گردیده اعلی
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واعتماد الدوله نامه .....گوش شهید کردند و این را گفته زار زار بگریست

 [ ۶۷۱، قسمت سوم، ص۴]سراج التواریخ، ج«را از زیر میزبرداشته به خواندن شد.

کاتب هزاره عالوه میکند که پس از اتمام فرمان امیرنصرهللا خان،        

هللا خان به سخنرانی پرداخت وعلل بدگمانی وتردید های خود را نسبت  امان

به کاکایش برشمرد ودر آخر شمشیراز نیام کشید واز شدت غیظ غالم 

شمشیررا درهم شکست و گفت تا انتقام خون پدرم رانگیرم، این شمشیررا 

دوباره درغالم نخواهم گذاشت. و اشک دوباره از چشمانش جاری شد 

ری از مردم برخاست و همه حضار همدلی خود را با فداکردن وغریو وزا

جان ومال خود به آو ابراز داشتند وازوی خواستند تا امرامارت را قبول 

کند. امان هللا خان برای قبول امارت خود دوشرط پیش کرد: یکی گرفتن 

حضار  بخون پدر ودوم تحصیل استقالل کامل کشور. که هردو از جان

 استقبال گردید.

این روایت مال غالم محمد نیز میرساند که شاه امان هللا در توطئه قتل  

پدرش دست نداشته است،وانگلیس را مسبب این قتل میدانسته است وخوداگر 

دست می داشت،ممکن نبود که از اعماق وجودش برای پدر اشک بریزد، 

مثیل کند  زیرا او هنرمند تیاتر یا سینما نبود که  اکت وادای پدرمرده ها رات

 ودرسوگ پدر اشک تمساح  بریزد.

 آیا غبار ازرفقای محمداختر بود؟

روایت میکند که غبار از جمله رفقای محمداخترخان پسرناظر پوپلزائی 

محمدصفرخان ]امین اطالعات امیرنصرهللا خان[ بود.محمداخترخان همان 

ه بود ولی ئه قتل شاه امان هللا را در بند قرغه سازمان دادتوطکسی است که 

توطئه قبل از موفقیت خنثی گردید.درهرحال غباربه اتهام همین قضیه مورد 

سوء ظن  وتحت نظارت قوماندان امنیه  شجاع الدوله خان قرارگرفت. پس 

با هیئات ناقلین به  منهاج الدین شینواریاز آنکه مدیر جریده ستاره افغان 

بحیث مدیر جریده ستاره  قطغن فرستاده شد ، غبار با ضمانت شجاع الدوله ،

افغان مقررگردید وهنگامی که شجاع الدوله بحیث والی هرات تبدیل گردید، 

 غبار را با خود به هرات برد.
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مالمنهاج الدین شینواری درسال  »روایت پوپلزائی دراین زمینه چنین است:

ش مدیر جریده مذکور)ستاره افغان( مقررگردید.در برج جوزای  ۱۲۹۹

قتی مهاجرین هندی وارد کابل واز اول سرطان بطرم قطغن سال مذکور و

نقل داده شدند، مال منهاج الدین از طرم مجلس مهاجرین درجمله هیئات 

موظفین ناقلین بهمراه محمدامان خان حاکم مهاجرین فرستاده شد.وبعو  او 

میرغالم محمدحسینی )غبار( مدیر جریده ستاره افغان مقررشد.وسبب 

بود که مذکوررفیق  اخترمحمد پسرناظرمحمد صفرخان  مقرری غبار این

بقید نظرشجاع الدوله  -بود وبعد از واقعه قرغه]توطئه ترورشاه امان هللا[

خان وزیرامینه سپرده شده بود وبقرارمعرفی وزیر امنیه به نگارندگی جریده 

مذکوروبه تضمین خود او فرستاده شد. ووقتیکه وزیرامنیه بحیث 

ات عزیمت نمود، غبار را درجمله هیئات معیتی خود وزیرتنظیمیه هر

 (۱۲۶)پوپلزائی، سلطنت شاه امان هللا ، ص« بهرات برد.

اولین باری است که با چاپ کتاب پوپلزائی مطلع میشویم که غبار  این       

در قضیه محمداختر مورد سوء ظن قرارگرفته وتحت نظارت قوماندانی 

خود دراین مورد چیزی ننوشته است، ولی  امنیه وقت قرار گرفته است.غبار

اگربه  اتهام توطئه ترور شاه ، تحت نظر قرارگرفته باشد،خود بهتر درک 

میکرده است که همراه شدن با شجاع الدوله غوربندی رئیس تنظیمیه هرات  

ظاهراً به عنوان همکارنزدیک رئیس تنظیمیه، ودراصل  تحت نظرگرفتن 

ن تاثیرات بد چنین حالتی را بر روان غبار  اواست. درچنین صورتی میتوا

 که خود را یکی از مشروطه خوهان رادیکان به حساب می آورد،

تصورکرد. آیا ممکن نیست این سوء ظن او را واداشته باشد تا انتقام این 

وبرنامه « حزب سری دربار»اتهام را بوسیله ثبت روایت بدون منبع وسند

حزب ، به شیوه ای بگیرد که تا امروزهرکه قتل امیر حبیب هللا بوسیله آن 

آنرا میخواند فکرمیکند، امان هللا قاتل پدرش بوده است.واین منبع مهم غلط 

 فهمی وسوء برداشت  برای اکثریت خوانند گان شده است! 

آنچه میتواند این طرز تلقی را بیش از پیش تقویت کند، تذکرمکرر          

ان به همان نسخه قرآنی است که گویا به نایب غبار ازپریشانی  امان هللا خ

، میگوید ۱۹۲۱السلطنه سپرده باشد.غباراز قول شجاع الدوله درهرات در
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که شجاع الدوله بدستور شاه به مالقات نائب السلطنه در زندان ارگ بعد از 

خنثی شدن توطئه محمداختر رفته بود و از قول شاه  امان هللا از نایب 

ونائب « همان قرآنی که نوشته ما درآنست کجاست ؟»بودالسلطنه  پرسیده 

[ بدنبال این ۷۴۶السلطنه جواب داده که من اطالعی ندارم کجاست.]ص

حکایت غبار تبصره میکند که شاه از ناحیه قرآنی که به نائب السلطنه تسلیم 

این سخن غبار، تائید همان ادعای  تکرار (.همانجاداده بود، اندیشه مند بود)

ه گویا امان هللا خان سندی خطرناکی به عمویش داده باشد،درحالی که کست ا

اگرچنین سندی درمیان می بود، قبل از هرکسی دیگر خود نائب السلطنه 

آنرا برخ امان هللا خان می کشید ویا توسط هوادارانش آن را برمال میکرد. 

وهفته  وبازاگر امان هللا خان ازاین ناحیه تشویشی میداشت، چرا در روزها

ماه ۱۴های اول زندانی ساختن عمویش جویای چنین قرآنی نشد؟ وچرا 

انتظار بکشد تا شجاع الدوله از هرات بکابل بیاید وبعد او را برای پرسیدن 

 همان قران   نزد نائب السلطنه بفرستد؟ این نوع تکرارتذکر انسان را 

 نسبت به حقیقت روایت دچار شک وتردید میکند. 

 نتیجه:    

خوشبختانه دانشمند دراک وحقیقت جوی افغان داکترصاحب کاظم با 

روایات مختلف خویش در این وتجزیه وتحلیل همه جانبه تحقیقات وسیع و 

زمینه ، به این  نتیجه  دست یافته است که اتهامات برخاسته از داستان 

حزب سری دربارو نشان دادن شجاع الدوله غوربندی، به حیث قاتل امیر 

 کردن شخص شاه امان هللا ،نام هللا خان، بجز یک شایعه برای بد حبیب 

چیز دیگری نبوده است، و روایت "حزب سری دربار" وتبعات آن بشمول 

دادن تعهد کتبی  با متنی آنچنانی با امضای ده دوازده نفراعضای آن حزب 

در حاشیه قرآن وسپردن آن توسط امان هللا خان به عمویش، این همه 

و زمینه سازی ها  برای بکرسی نشاندن این هدف بوده است تا روایات 

 قاتلدرحالی که  خان را هم قاتل پدر وهم عهد شکن معرفی کند. هللا امان 

ضغیر یک اجنت انگلیس بوده مصطفی شخصی بنام امیر حبیب هللا خان 

است که با پالن از قبل آماده شده انگلیس درهمدستی با عناصرپرنفوذ  
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امیرصورت گرفته است و بعد،درترکیه  قبل از انجام ترور اتا دراطراف  

ترک ، دستگیر و در حاشیه  استنطاق خود به قتل امیر حبیب هللا اعتراف 

 کرده است . 

از دانشمند بزرگ  وصاحب نظر داکترسید عبدهللا کاظم سپاسگزارم که با 

رای توضحیات همه جانبه وعالمانه خود، حقیقت را برمال ساختند و ب

خواننده این درس مهم را دادند تا مسایل تاریخی را با دید انتقادی و دور 

 اندیشی ارزیابی کنیم  و به ادبیات زیبای راویان تاریخ فریفته نشویم .      

 پایان

 

 

 

 

 مششبیست ومقاله 

                                                       

 به افغانستان یادی از خدمات ماندگار داودخان
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 در هنگام  ریاست جمهوری اش داودخان  شهید

 ، موسسسسس جمهوریسسست ونخسسسستین رئسسسیس جمهورافغانسسسستان، داؤدخسسسان          

کشسورش آبسادی وترقسی بزرگتسرین آرزوی او وطن دوست بود که  شخصیتی

 بسسود. احسسداث شسساهراه هسسای اسسسفالت شسسده،اعمار بنسسدهای آب بمننظورآبیسساری

نسسسرژی ، تاسسسسیس مراکسسسز صسسسحی وشسسسفاخانه هسسسا، اعمسسسار اتولیسسسد و اراضسسسی 

پوهنتونهسسا وپسسولی تخنیکهسسای عصری،سسساختن میسسدان هسسای هسسوائی بسسین المللسسی 

درکابل و قندهار وشیندند هرات، اعمار بنسدهای بسرق نغلسو و مساهی پسر وبنسد 

درونته در ننگرهار واحداث پروژه های انکشافی زراعت و آبیساری در هسده 

هلمنسسد و سسسرده غزنسسی، پسسروان وخسسان آبسساد وکوکچسسه،  وغسسازی آبسساد ننگرهسسار،

تاسیس شرکت قند بغالن وفابریکه روغن سپین زر درکنسدز ونسساجی گلبهسار 

و بگرامی و کارخانه کود و برق مزارشریم، فابریکه های پروسس میوه و 

پشسسیمینه بسسافی کنسسدهار وتاسسسیس فابریکسسه نسسان پسسزی سسسیلوی مرکسسزی در کابسسل 

خانسسسه سسسسازی درکابسسل و کارخانسسسه سسسسنگ رخسسسام در  وقنسسدهار، اعمارفابریکسسسه

 18منزله پامیر و 14، اعمار ساختمانهای بلند منزله از جمله تعمیرلشکرگاه 

سساختن دسستگاه ومنزله وزارت مخابرات و راه اندازتلویزیون ملی افغانستان 



 .... گسترهای  کار بزرگ با مایزع

 

278 

از همسه مهمتسر تقویست اردوی ملسی وتسامین امنیست پخش آن از کسوه آسسمائی،و

، از جمله کارهای ماندگار حکومت این مرد وطن پرست سرتاسری درکشور

اسسست کسسه همگسسی در دوره رژیسسم حسسزب دموکراتیسسک خلسسق توسسسط مجاهسسدین 

( از ISIوقوماندانان جهادی وبه دستور سازمان استخبارات نظسامی پاکسستان)

بسسه  نآالت آن هسسا  توسسسط مجاهسسدی بسسیخ وبنیسساد منفجسسر سسساخته شسسدند وسسسامان

 خ کاه فروخته شد.پاکستان برده شد وبه نر

چند روز قبل مصاحبۀ مستند و پرمحتوای دانشمند واقتصاد دان نامدار 

را در یوتیوب شنیدم ونیت داشتم تا در یک  [1]افغان آقای عزیز فروغ 

فرصت مناسب این مصاحبه مفید وجامع وقابل اعتماد را برون نویس نمایم 

مصاحبه را نشنیده اند، واما ودر پیشگاه خوانندگانی قرار بدهم که احیاناً این 

را از قلم خانم با بصیرت مصاحبه  متن تسوید شدش آنقبل از اقدام من، ا

وآگاه وطن، نصیبه اکرم حیدری در پورتال افغان جرمن آنالین دیدم که با 

انکشام »حوصله مندی آن را برون نویس کرده وضمن مقاله ای زیرنام 

 بازتاب داده اند.« خاناقتصادی افغانستان در دورش شهید داود

                                                           

نگذاری در افغانستان آقای فروغ یکی از نخبگان امور پال»بقول  داکترسید عبدهللا کاظم:  - 1

پس از فراغت از شعبه اقتصادی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی  1340بوده و از سال 

پوهنتون کابل )پوهنځی اقتصاد سال بعد تأسیس گردید(، در وزارت پالن شامل خدمت شدند. از 

ردند. در همین وزارت بالترتیب به مقامهای باالتر ارتقا ک 1358آنوقت تا هنگام مهاجرت یعنی 

موصوف در مراقبت از تطبیق پالن پنجساله دوم و نیز در طرح و دیزاین پالن پنجساله سوم 

نقش بسیار مؤثر داشتند. به جرأت میتوانم بگویم که طرح پالن هفت ساله در زمان جمهوری 

شهید محمد داؤد خان که به تنهائی توسط خود افغانها صورت گرفت و کمتر خارجی در آن 

ت، بیشتر محصول اندوخته ها و تجارب دیرینۀآقای فروغ در این زمینه بوده است. اشتراک داش

او در چند مقام مسلکی وزارت پالن قبل از آنکه معین آن وزارت و بعد از شهادت مرحوم خرم 

به حیث سرپرست آن وزارت شوند، خدمات بسیار ارزنده و شایان را انجام داده اند.آقای فروغ 

، پاک، صادق به وطن و مردم ویک مسلمان واقعی بوده، چندی بعد از یک شخصیت دانشمند

حادثه کودتای ثور به پشاور مهاجر شده و بعد از چند سال به امریکا مهاجر شده و اکنون در 

 «ایالت ویرجنیا ـ ایاالت متحده زندگی میکند.
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مطالعۀ این مقاله  یک بار دیگر باورم را نسبت به خدمات وطن 

پرستانۀ داودخان وشخصیت ممتاز و بی همتای او بیش از پیش تقویت 

 بخشید.

ً یکی از شخصیت های دانشمند وبا اعتبارملی است  آقای فروغ واقعا

و هرچه شنیده ام که من در عمرم مذمت او را از زبان هیچکسی نشنیده ام 

از دانش وصداقت وپاک نفسی وکاردانی وی شنیده ام وبه این دلیل من 

سخنرانی او را در مورد شناخت از داودخان ونیات و آرزومندی ها 

وپالنهای اقتصادی واجتماعی وی برای ترقی وتعالی افغانستان ، بسیار قابل 

 باور واعتماد ارزیابی میکنم.

شنی ودرستی برمی آید که، داؤدخان از سخنان آقای فروغ برو

شخصیتی وطن دوست بود که آبادی وترقی افغانستان بزرگترین آرزوی او 

بود. هرخشتی که درگوشه یی از کشورمیگذاشت، برای عمران وآبادی خانه 

مشترک افغانها می گذاشت. احداث شاهراه های اسفالت شده،اعمار بندهای 

یس مراکز صحی وشفاخانه ها، اعمار آب بمننظورآبیاری وانرژی برق، تاس

پوهنتونها وپولی تخنیکهای عصری،ساختن میدان های هوائی بین المللی 

درکابل و قندهار وشیندند هرات، اعمار بندهای برق نغلو و ماهی پر وبند 

درونته در ننگرهار واحداث پروژه های انکشافی زراعت و آبیاری در هده 

رده غزنی، پروان وخان آباد وکوکچه، وغازی آباد ننگرهار، هلمند و س

تاسیس شرکت قند بغالن وفابریکه روغن سپین زر درکندز ونساجی گلبهار 

و بگرامی و کارخانه کود و برق مزارشریم، فابریکه های پروسس میوه و 

پشیمینه بافی کندهار وتاسیس فابریکه نان پزی سیلوی مرکزی در کابل 

درکابل و کارخانه سنگ رخام در  وقندهار، اعمارفابریکه خانه سازی

لشکرگاه واز همه مهمتر تقویت اردوی ملی وتامین امنیت سرتاسری 

درکشور، از جمله کارهای ماندگار حکومت این مرد وطن پرست است که 

همگی در دوره رژیم حزب دموکراتیک خلق توسط مجاهدین وقوماندانان 

( از بیخ وبنیاد ISIن)جهادی وبه دستور سازمان استخبارات نظامی پاکستا
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منفجر ساخته شدند وسامان آالت آن ها  توسط مجاهدین صاحبان به پاکستان 

 برده شد وبه نرخ کاه فروخته شد.

در عهد حاکمیت داودخان با وجودکاستی های اجتماعی، همه  مردم 

از امنیت جانی ومالی برخورداربودند. عزت وشرم شان از تعر  

زورمندان قرار نمیگرفت.  شان مورد تجاوز مصئون بود. ناموس وحیثیت

خانه وملکیت های شخصی مردم در امان بود. کسی اگر میخواست هروقت 

شب میتوانست به تنهائی با پشتاره ای از پول ازکابل تا مزارشریم ویا 

هرات وقندهار وجالل آباد مسافرت کند، کسی نبود که راهش را میگرفت و 

میکند ؟ خالصه مردم اگر هیچ نداشتند،  یامی پرسید که چه باخود حمل

امنیت داشتند وامنیت مهمترین وبا ارزش ترین ارمغان دولت در یک 

کشوراست. متاسفانه با کودتای ثور مردم این با ارزش ترین نعمت زندگی 

 یعنی امنیت خود را از دست دادند.

قبالً نوشته بودم وبازهم مینویسم که  داودخان از جمله آن شخصیت 

ای شجاع و وطن پرست افغان است که می باید وی را از لحاظ ه

دوراندیشی سیاسی با احمدشاه درانی ، از لحاظ شهامت وپایداری در برابر 

دشمن، با وزیرفتح خان و وزیراکبرخان واز لحاظ وطن دوستی با 

 اعلیحضرت امان هللا خان همطراز دانست. 

ی کشور چه در دوره تالش های  وطن پرستانه وی برای اعتال وترق

 صدارتش وچه در عهدجمهوریتش ،مشعل پرفروغی است که سیاستمدار سر

افرازی چون عبدالرحمن پژواک و دانشمندانی چون آقای عزیز فروغ 

وداکتر سید عبدهللا کاظم  ونویسندگان بیطرم وبیغر  دیگر برآن گواهی 

ن اعالم آزادی زنان داده و میدهند. یکی از اقدامات مدبرانه وانقالبی  داودخا

،می باشد که  زنان حق شناس کشور ۱۹۵۹افغانستان از زندان چادری در

بیش از هرکس دیگری ازاو ممنون ومشکوراند واو را حامی حقوق وآزادی 

 های مدنی  خود  میدانند.
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آنانی که با لجاجت میخواهند با طرح مسائل فرعی وغیر اساسی، 

واقع میخواهند در پشت سراین یا آن  شخصیت داودخان را تخریب کنند، در

شخصیت اداری یا سیاسی عهد داودخان، قد کشک نمایند تا مردم بسوی آنها 

نیز نظری عنایت کنند، درحالی که خود بهتر میدانند که: آنها کجا وشخصیت 

داودخان کجاست؟  الزم است تا از روی انصام سطور ذیل را از  زبان 

بند که آن مرد بزرگ چی کارهای بزرگی برای آقای فروغ بخوانند تا در یا

این وطن انجام داده است واگر مجال می یافت چه کار های مفید دیگری 

 برای این وطن نمیکرد؟

انجام   ځالبا تلوزیون  چند سال قبل درمصاحبه ای که آقای فروغ، 

خانم نصیبه اکرم حیدری آن مصاحبه رااز ویدیو بروی کاغذ ثبت داده و 

 میگوید: ، نموده

گردید. تولید برق  در افغانستان سمنت تولید نمی ۱۳۵۳در سال »

هزار تن بود. تعداد  ۲۹میلیون کیلو وات ساعت بود. تولید زغال ۳۵مح  

عراده بود.  سرک قیر پخته و سرک  ۵۳۵۰عراده جات در کل مملکت 

 کانکریت وجود نداشت. حتی یک وجب هم  موجود نبود. 

نفر بودند و  ۱۴۹عاون داکتران در تمام مملکت تعداد داکتران و م 

هزار طفل به مکتب میرفت. اگر چه در قسمت زرع لبلبو و  ۱۲۶صرم 

پخته در ساحۀ زراعت تغییرات آمد و بخش خصوصی کارهای کرد، اما در 

واقع در سیستم آبیاری افغانستان که برای زراعت مفید است وسایر قسمت 

سعی دولت منحصر به پروژه هلمند بود،   های زراعت هیچکاری نشد. تمام

هر چند زیربناها ساخته شد؛  بند کجکی، ارغنداب و کانال بغرا، اما این 

زیربناها بنا بر اینکه سرمایه گذاری های بسیاری کار داشت و سایر تالش 

های دیگر باید صورت میگرفت، در حیات مردم کدام تاثیری نداشت. این 

احساسات عامه و طبقات روشنفکر افغانستان را  اوضاع نابسامان اقتصادی

بر انگیخت. حلقۀ دربار نیز به این اعتقاد گرائیدند که دولت باید برای بهبود 

شرایط زنده گی مردم اقدام کند و مسوؤلیت انکشام اقتصادی را به عهده 
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بگیرد. انتصاب محمد داود خان به حیث صدراعظم در این مقطع تاریخ در 

بود، به این خواست ها و تمنیات. و هم سردار موصوم از واقع پاسخی 

صفات وطن دوستی، پاک نفسی، سخت کوشی و مدیریت، مدیریت سالم  و 

مؤثر برخوردار بود. و ظرفیت این را داشت که  در انکشام افغانستان نقش 

 مثبت ایفا کند.

محمد داودخان به منظور بهبود اوضاع و شرایط اقتصادی و  

غانستان در ابتدا اقتصاد رهنمائی شده را اعالن کرد و بعداً اجتماعی اف

خواست که این اصول را در چوکات پالن های پن  ساله هم تطبیق کند. 

انگیزه ها برای پالن پن  ساله از نگاه بین المللی هم موجود بود. کشورهای 

که بعد از استعمار و بعد از جنگ دوم به آزادی رسیده بودند و آزادی 

سی خود را کسب کرده بودند ، میخواستند آزادی اقتصادی هم پیدا کنند. سیا

آزادی اقتصادی از راه انکشام صنایع مخصوصاً میسر بود و انکشام پول 

و سرمایه کار داشت  و اعتقاد عمومی بر این بود که بخش خصوصی فاقد 

نند سرمایه است، و فاقد دانش تخنیکی است و بنا بر آن فقط دولت ها میتوا

که سرمایه الزم و دانش الزم را داشته باشند و وظیفه انکشام را به دوش 

بگیرند. بنا برآن داود خان هم از این شرایط بین المللی، و از این اعتقاد بین 

المللی، متآثر شده بود. بعضی مردم البته اشتباه میکنند که میگویند:    داود 

]ه بود[ ،  در حالیکه علما خان این مودل را از اتحاد شوروی قر  کرد

دیگر قبالً تیسس ها و بیاناتی داشته اند و ذهنیت بین المللی بر همین گرائیده 

بود که وظیفه دولت ها است که انکشام]کشور[ را باید تیمین کنند. بنا بران 

پالن یک وسیله بود برای این کار. محمد داود خان پالن اول اقتصادی را 

د. در حالیکه اساسی برای پالن وجود نداشت. تطبیق کر ۱۳۳۵در سال 

احصائیه نبود، وحتی از پوهنحی انجینری و زراعت فارغ التحصیلی وجود 

نداشت، درحالی این پوهنحی ها  در وقت صدارت وی تاسیس شده بودند 

ولی هنوز حاصلی از انها گرفته نشده بود، مگر او با جرئتی که داشت و 

شت این کار را شروع کرد.  و به اعمار اعتقادی که برای پیشرفت دا

زیربنای اقتصادی قدامت]اولویت[ داد، زیرا ضرورت به تاسیس زیربنای 
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اقتصادی  سالها احساس میشد و انکشام زیربنای اقتصادی   ومنابع انرژی 

ً بخش های صنعتی و  برای انکشام سایر بخش های اقتصادی مخصوصا

آن وقت که جنگ سرد بین بالک زراعتی ضرور بود. و از طرم دیگر در 

بشدت جریان داشت،دریافت کمک برای پروژه های زیربنائی  شرق و غرب

آسان تر بود، زیرا که هرکدام ازاین بالکها میخواستند به ترتیبی کمک کنند 

که کمک شان نمایان بوده وهرکس آن را ببیند. پس به این ترتیب  پالن اول 

افغانی سرمایه گذاری شد و یک زیربنائی میلیارد  10.6تطبیق شد و در آن 

نسبتاً وسیع بنیان گذاری شد. پروژه های بسیار اساسی روی دست گرفته شد 

 وتطبیق شد و]پالن دوم[ روی دست گرفته شد. 

زیر قیادت و رهنمائی سردار محمد داود  ۱۳۴۱پالن دوم هم در سال 

یلیارد افغانی م   36. 6ع  خان ترتیب شده بود. در هر دو پالن در واق

میلیون دالر. و پروژه های بسیار اساسی بوجود  525مصرم شد به شمول 

آمد. من یک لست اندکش را دارم، که ببینید شما که این شاخص ها چطور 

 حرکت کرده اند: 

 45,000به   5,000سال از   10تعداد عراده جات در طول همین 

د،  دستگاه سمنت جبل کیلومترسرک قیر و کانکریت اعمار ش 1886رسید، 

السراج و غوری تکمیل شد و تولید سمنت در سال اخیر پالن دوم به 

تن رسید. ظرفیت های برق با احداث نغلو و ماهیپر و غوری  177,000

[ 2]1335میلیون کیلووات ساعت در سال  36توسعه یافت و تولید برق از 

تولید زغال   ساعت در اخیر پالن دوم رسید.  میلیون کیلو وات 302به 

هزار تن که پیشتر عر  کردم در سال اخیر پالن دوم به  29سنگ از  

هزار تن افزایش یافت. به این ترتیب محمد داود خان بدون شک با  162

تطبیق پالن ها با طرح پالن ها و با مدیریت بسیار خوب توانست نقش خود 

ا می بینیم که در را در تاریخ اقتصادی افغانستان بگذارد. و ما وشما این ر

افغانستان چقدر فساد است. اگر شخصیت محمد داود خان نمی بود، بسیار 

امکان داشت که همان پالن ها هم تطبیق نشود، ولی پاکی و صفائی او در 
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واقع یگانه تضمین تطبیق همین پالن ها بود که  همین پروژه های اساسی به 

 میان آمد. 

وم به قدرت رسید بازهم بعضی در زمانی که محمد داود خان بار د

شرایط خاص در کشور حاکم بود و انکشام اقتصادی متاسفانه با رکود 

مواجه بود، از نگاه سیاسی دیموکراسی پارلمانی شگوفان نشد، قانون  

احزاب، قانون شوراهای والیتی و قانون انتخابات بلدیه ها توشیح نگردید و  

همان دوره که باید میشد؛ معطل شد. باالخره در وقت مرحوم شفیق انتخابات 

قوای ثالثه ازهم ]تفکیک[ نشدند و احزاب بدون قانون در حقیقت فعال بودند.  

در ساحه های اقتصادی پالن پن  ساله سوم با مشکالت زیادی مواجه شد، 

اول کشورهای غربی و امریکا که سنگ دیموکراسی را بر سینه میزدند در 

فتند. پالن مورد تجدید نظر قرار گرفت و از تمویل پالن سهم اساسی نگر

کاسته شد و باالخره سطح سرمایه  13سطح سرمایه گذاری پالن سوم % 

 کمتر بود.  18گذاری ها در پالن سوم نسبت به پالن دوم %

در پالن چهارم که در زمان سلطنت طرح شد، اعترام شده است، که 

حالیکه رشد نفوس %  بود، در 1.5رشد اقتصادی در پالن سوم ساالنه %

بود. و بنا بران سویه زنده گی در پالن سوم پایان آمد، عاید فی نفر کم  2.3

( نیم  میلیون نفر 1351و 1350سال) 2شد و در اثر قحطی های متواتر 

نوشته ، کسر کشت گندم در آخر   UNICEFتلم شد. مطابق راپوری که  

ک سروی ایکه در پالن سوم پالن سوم به نیم میلیون  تن رسید.  و مطابق ی

ظرفیت های صنعتی و انرژی عاطل بود و  47صورت گرفت تخمیناً %

باالخره پاکستان نوت های صد روپیه گی و پنجاه روپیه گی را در موقع 

جنگ بنگله دیش از چلند کشید و این حادثه بعضی از تجار و قسمتی از 

 مردم را صدمه زد.

ها بعضی کار های کرد که مفید آقای شفیق در مورد اقتصاد و این 

بود، مثالً بودیجه در وقتش تصویب شد،]معاهدش[ آب هلمند تصویب شد، 

صادرات بهبود یافت، قرو   خارجی که در شورا معطل بود؛ تصویب 
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شد. اما این در شرایط همان روز مردم را قانع نمی ساخت،و لذا میتوان 

انگیزه برای ظهور مجدد گفت که وضع دشواری همان دوره عالج ندارد که 

داود خان و کودتای او نباشد. اگر چه از نگاه خود من، کودتا  یک عمل 

قانونی نمیباشد. و بسیار ایده آل می بود اگرمناقشات خاندان سلطنتی از 

طرق تفاهم و  با در نظر داشت منافع مردم حل میشد.   اما تحمل شرایط 

که محمد داود خان را از  قانون اساسی ۲۴فوق  مخصوصا تطبیق ماده 

فعالیت باز میداشت، سبب ]کودتا[ ومسائل بغرن  گردید. به هر صورت 

کودتای صورت گرفت، نظام سلطنتی به نظام جمهوری تبدیل شد. 

خوشبختانه که کودتاه سفید بود و خون هموطنان ما خوشبختانه  نریخت. اما 

و برای رفع معضالت  وسیله و ابزاری که محمد داود خان برای تغییر نظام

مورد استفاده قرار داد، مساعد نبود. استفاده از کمونست ها مشکالتی ]را[ 

 ایجاد کرد که تا امروز این مشکالت ادامه دارد......

ساله و دوره سلطنت یعنی در  7در همین دوره انتقال در بین پالن  

 6.1از  می رسید، عواید دولت ساله او 7همین طول مدت انتقال که پالن 

زیاد  1355میلیارد افغانی، در سال 13.9به  1351میلیارد افغانی در سال 

میلیون افغانی به  462شد. مازًد بودیجه عادی به مقصد تمویل اقتصادی  از 

میلیون دالر در سال  124میلیارد افغانی بلند رفت. صادرات از  2.8

 55.7مملکت از میلیون دالرافزایش یافت. ذخایر  اسعاری  310به  1351

میلیون دالر در چهار سال آینده یا در  215به  1351میلیون دالر در سال 

 315ذخایر اسعاری به  1976رسید. و باالخره در پایان  1355سال 

میلیون دالر باال رفت. ظرفیت های اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت، در 

ایش قابل مالحظه تولید برق، شکر، نساجی، زغال، سمنت و سایر مواد افز

 50دالر به کمتر از  1افغانی در برابر  80رویداد.  نرخ تبادله اسعاری از 

میلیارد افغانی  4.9دالر ترقی کرد. مصارم انکشافی از  1افغانی در برابر 

زیاد شد. در تطبیق پروژه ها  1355میلیارد افغانی در 8.4به  1351در 

ه های مهم از قبیل برق سرعت به خرج داده شد. کار بعضی از پروژ

گردیز تکمیل شد، تلویزیون موفقانه تاسیس شد، بس  -کجکی، شهراه کابل
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های برقی که یک پدیده نو بود که تطبیق شد. بهبود شرایط اقتصادی در 

وضع را برای طرح پالن های هفتم  77و  1976تا  1973دوره انتقال 

اهدافی بود که در بسیار مساعد ساخت. اهدام پالن هفت ساله متکی به 

بیانیه خطاب به مردم سردار شهید محمد داود خان منعکس شده بود  که به 

 الفاظی که من بگویم؛ رشد اقتصادی و کاهش فقر بود.

یکی از اهدام پالن، استفاده از آب و خاک افغانستان بود. تاسیس  

صنایع اساسی و کلیدی بود، توسعه امواج و نقاط انکشام در سطح کشور 

ود. توزیع بهتر عایدات ملی وتامین نسبی عدالت دراین قسمت نیز از جمله ب

 اهدام پالن بود....

میلیارد افغانی بود که به  174ساله[ 7حجم سرمایه گذاری پالن]

 ً برابر یا  3مقایسه هر چهار پالنیکه در افغانستان تطبیق شده بود، تقریبا

ه اهمیت استراتیژیک زیادتر بود.  در این پالن یک پروژه خط آهن ک

میلیارد  40داشت، و این باالتر از طرز تفکر پالن گذارها بود، خط آهن  

افغانی پیش بینی شده بود، در پالن هفت ساله که با طرح کردن از این مبلغ 

بسیار کمی باقی ماند. به این ترتیب خط آهن بسیار ضرور بود برای 

فغانستان، ایران و حتی کواپریشن و براي همكاري هاي اقتصادی بین ا

پاکستان و این همکاری ها میتوانست سبب استقرار اوضاع در هر سه 

به دو مملکت شود.  قرو  و امدادی که برای پالن هفت ساله داده شد 

میرسید و اکثراً منابع آن تثبیت بود.  میلیارد پن  صد وسی و سه میلیون دالر

عودی، ایران، اینها همه اتحاد شوروی، امریکا تا یک حدی، عربستان س

مبالغ هنگفتی  بر پالن هفت ساله دادند. و این  خود مشروعیت رژیم محمد 

داود خان را به اثبات میرساند که در سطح بین المللی اینقدر شناخته شده بود 

که هر مملکت از عراق تا کویت، ابوظبی، دیگر مملکت های عربی و اتحاد 

 همه کس در این سهمگیری کردند. شوروی، امریکا، جاپان و چین و 

با تطبیق این پالن تحول اساسی در زنده گی ایجاد میگردید و البته  

 6.3اگر پالن تطبیق میشد، رشد اقتصادی در پالن به صورت اوسط %
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بوده باشد، و رشد  5,000تخمین شده بود، اگر عاید فی نفر در شروع پالن 

سال  18توانست در طول مدت ذکر شود، عاید  فی نفر می 2.3نفوس هم %

سال از دو برابر زیادتر شود. و به این ترتیب امکان داشت که از فقر  19تا 

      1 «تا یک حدی کاسته شود....

رشد عواید ملی درنخستین پالن هفت ساله نظام جمهوری چنین پیش 

فیصد، رشد  144.6رشد عواید ملی، رشد عواید داخلی »بینی شده بود:

 1.6فیصد و رشد مصارم عادی به اندازه  497یه گذاری مصارم سرما

فیصد تخمین شده است که این امر منت  به تشکیل بیشتر سرمایه جهت 

فیصد  73.8تمویل مصارم انکشافی می ګردد. ارزش صادرات به اندازه 

 .فیصد پیش بینی شده است 55ازدیاد، و ارزش واردات در حدود 

میلیارد  10.20میلیارد به  5.56ارزش خالص تولیدات صنعتی از 

فیصد را احتوا می کند.ارزش  83.20افغانی افزایش می یابد که رشد 

 37میلیارد افغانی یا  73.9میلیارد افغانی به  53.8تولیدات زراعتی از 

میلیون  700فیصد افزایش خواهد یافت. تولید مجموعی انرژی برق از 

عت بلند خواهد رفت، میلیون، کیلووات سا 1600کیلوواټ ساعت به 

فیصدوضع آبیاری زمین های فاقد آب کافی ساحه  128.6یعنی.

 جریب زمین، و زمین های بایر که جدیداّ تحت آبیاری می 1675000

 .هزار جریب زمین خواهد بود 310ند، عبارت از آمد

 11006کیلومتر به  9200طول مجموعی سرک های موتر رو، از 

نجمله فیصد افزای 19.6کیلومتر یا  ش خواهد یافت.طی پالن هفت ساله م 

 1186(کیلومتر خط اهن 1810طول مجموعی یک هزار هشتصد و ده )

 .کیلومتر آن تحت ساختمان ګرفته خواهد شد

 4700کیلو متر به  2700طول عمومی لین های چنل سییتم از 

هزار  40هزار پایه به  21فیصد و تعداد تیلیفون از  73.1کیلومتر یعنی 

                                                           

 ن آنالین، منتشره پورتال افغان جرمبرگرفته از مقالۀ خانم نصیبه اکرم حیدری  - 1
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فیصد، و سیستم مایکروویو به ظرفیت  90.5افزایش می یابد، یعنی  پایه

 .کانال مخابره تیلیفونی و تلویزیونی تکمیل خواهد گردید 300

باب وئ تعداد  2355باب به  1345تعداد مکاتب ابتدای اساسی از 

فیصد به  75باب ،یعنی باالترتیب از  84باب به  29مکاتب مسلکی از 

د شد. فیصدی جذب شاګردان دارای سن شمول به فیصد افزون خواه 128

فیصد بلند خواهد رفت و تعداد شاګردان  70فیصد به بیش از  44مکتب از 

 64.6هزار به یک میلیون سه صد هزار نفر یا به  710دوره ابتدایی از 

 .فیصد، در اخیر پالن خواهد رسید

ی بستر یعن 5200به  3600تعداد بستر در شفاخانه های ملکی از 

%  89فیصد افزون خواهد ګردید و در اخیر پالن به تعداد داکتر  58

 .افزایش به عمل خواهد امد

در نتیجه این همه تحوالت در ساحات اقتصادی و اجتماعی اوسط 

فیصد ارتقاع ، و  6.3فیصد به  2.4رشد ساالنه عاید غیر خالص ملی از 

فیصد به  0.01ه از سال ۷همچنان رشد وسطی ساالنه عاید فی نفر در پالن 

با تطبیق پروګرام های .فییصد نسبت به سال ګذشته بلند برده خواهد شد 4

انکشافی و توسعه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و اداری در پالن هفت 

هزار نفر به سویه عالی ، متوسط و کارګر ماهر زمینه  208ساله برای 

قاالت محترمه نصیبه )رجوع شود به آرشیم م «.استخدام فراهم خواهد شد

 اکرم حیدری در پورتال افغان جرمن آنالین(

باید دانست که تطبیق اهدام فوق و تامین :» آقای فروغ می افزاید 

انکشام اقتصادی تنها و تنها وابسته به حجم سرمایه ګذاری و منابع مالی 

نبوده، ایجاب میکند همزمان قدم های استواری در راه ایجاد یک اداره سالم 

 .اقتصادی ، طرح اساسات قانونی و تربیه کدر های فنی برداشته شود

ذاری بصورت منسجم ادامه یابد، دولت به گبرای انکه عملیه پالن 

طرح پالن های طویل المدت در بعضی سکتورهای مهم اقدام خواهد نمود و 

واحد های پالن گذاری و تطبیق پالن را در ترتیب تمام سطوح تقویه خواهد 
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انکشام سالم اقتصادی بدون تردید ایجاب میکند تا اصول اداری کشور نمود.

با نیاز مندی ها هماهنګ ګردد. در پالن هفت ساله دولت جمهوری سعی 

خواهد نمود بعد ازتشخیص پرابلم ها، روش های اداری را مرحله به مرحله 

طی مدت .اصالح و تشکیالت الزمه برای تطبیق ریفورم اداری ایجاد کند

سال ممکن در بعضی از پیش بینی ها تغییراتی وارد ګردد و نوسانات  هفت

اقتصادی بین المللی مخصوصاً اهدام پالن را متآثر سازد. بنابران تحوالت 

ناشی از تحوالت اقتصادی و اجتماعی در چوکات پالن های ساالنه رعایت 

در پورتال ) منبع قبل الذکردرآرشیف مقاالت محترمه نصیبه اکرم حیدری «گردد. 

(افغان جرمن آنالین
 1   

                                                           

درمصاحبۀ »( ابراز نظرکرده که: 12/2/2016انجنیرنجیب داوری) دردریچۀ نظریات بروز - 1

ذکر شده  فی ساعت ملیون کیلووات ۳۵مقدار  ۱۳۳۵آقای فروع برق تولیدی افغانستان درسال 

است، که این رقم باید به مقدار حدود ده هزار کیلو وات فی ساعت درسراسر افغانستان اصالح 

هزار کیلوات،  ۲۲دد. در وقت صدارت داوود خان فابریکه تولید برق سروبی با ظرفیت گر

هزار کیلو وات و فابریکه تولید برق درونته با ظرفیت  ۶۶فابریکه تولید برق ماهیپر با ظرفیت 

میگاوات فی ساعت به تولید آغاز نمودند.  ۱۰۴هزار کیلووات یا  ۱۰۴هزار کیلووات جمعاً  ۱۶

  «بسیار بزرگ اند. -میلون کیلووات رقم های بسیار ۳۰۲لیون کیلووات و م ۳۵زیرا 

 :جواب آقای فروغ به انجنیرداوری

میلیون کیلوات فی ساعت ذکر شده است که این رقم باید به  35مقدار1335افغانستان درسال 

ر درسراسر افغانستان اصالح گردد." آقای فروغ د فی ساعتمقدار حدود ده هزار کیلو وات 

با استفاده ازموقع خدمت انجنیر صاحب عرض میکنم که منظور من در واقع » ادامه مینویسد:

ملیون کیلووات ساعت بوده ولفظ )فی( در جملۀ فوق زائد است که باید حذف شود. طوری  35

که میدانیم درافغانستان وسایر کشور وموسسات بین المللی تولید برق به کیلووات ساعت 

کیلو وات یا میگاوات ارائه میگردد. اینجانب درمصاحبۀ خویش که بخشی از وظرفیت برق به 

درافغانستان صحبت کرده ام   آن درکتاب استاد سیستانی نقل شده، صرف راجع به تولید برق

ودرمورد ظرفیت های برق حتی یک جمله هم نگفته ام. بنابرین یک بار دیگر با اطمینان کامل ومتکی 

میلیون کیلوات ساعت برق  35درافغانستان در حدود  1335اظهارمینمایم که درسال  برمنابع قابل اعتبار

 (...« 16ص ،1974، تولید شده بود.)ماکسویل جی،فرای، اقتصاد افغانستان

آقای فروغ می افزاید که:درپالنهای اول ودوم ظرفیت برق توسعه یافت،پروژۀ برق پلخمری 

هزارکیلووات، دستگاه ماهی پر به  11، 5برق درونته بظرفیت هزار کیلووات، دستگاه  9دوم به ظرفیت 

هزارکیلووات تکمیل گردید که درنتیجۀ این  88هزارکیلوات وفابریکه برق نغلو به ظرفیت  66ظرفی 
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ارقام و احصائیه های فوق ازسوی یک مقام بلندپایه ویک شخص 

مسلکی درپالنگذاری ارائه شده که بسیارمهم و قابل باور است، زیرا وی 

چهل سال بعد ازحیات داودخان ،ازهزاران کیلومتر دورتر -سی  این ارقام را

ان خود ارائه میکند که دیگر چشم از میهن از سرزمین امریکا برای هموطن

 گرفتن پاداش ومقامی را از کسی  ندارد.

یکی از سیاست د که بوداودخان متوجه  درعرصه سیاست خارجی، 

( سازماندهی عملیات ISIهای تبهکارانه استخبارات نظامی پاکستان )

آشکارا گردید که خوبتراین حقیقت زمانی  تخریب کارانه درافغانستان است.

ت خرابکارانه استخبارات نظامی پاکستان  بوسیله گروه اخوانی عملیا

حکمتیار وربانی ومسعود،مولوی محمدی و مولوی خالص وغیره  در 

پنجشیر ولغمان وپکتیا وبدخشان صورت گرفت که بالدرنگ  توسط 

مجبور به فرار به پاکستان تخریبکاران نیروهای امنیتی کشور سرکوب و

 گردیدند. 

 

[کشم گردید که از سوی 1خریبکاریها چند شبکه کودتا]بدنبال این ت

علی عالوتاً حادثه  ترور  سازمان استخبارات پاکستان طراحی واعمال میشد.

وزیر پالن جمهوری در روز روشن توسط حزب اسالمی  احمدخرم

توسط  ۱۹۷۵ونیز تحریب پایه برق در شب های جشن استقالل حکمتیار،

که پافشاری حقیقت روبرو کرد به این  را گروه ربانی وحکمتیار،داؤدخان
                                                                                                                                        

کیلوات  302تولید مجموعی برق به  1345انکشاف،تولید برق بطور بی سابقه افزایش یافت ودرسال 

(. طوریکه خوانندگان 75،ص1346تحلیل پالن اوضاع اقتصادی سال ساعت بلند رفت)سروی پیشرفت و

مرتکب هیچگونه  1345و 1335محترم مالحظه مینمایند،نگارنده در مورد سطح تولید برق درسالهای 

 رجوع شود به یاداشت شان در لینک ذیل:«)اشتباهی نشده ام که نیازی به اصالح وتصحیح داشته باشد.

http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/forogh_to_sistani.pdf 

،کتابی بنام )کودتای پنجم، سرخ یا سیاه؟...( نوشته است.منظور 2017درسال داکتر حسن شرق  - 1

جمله   ازی دیگر چهار کودتاازکتاب درمتن سرخ یا سیاه،کودتای ثور است. -نویسنده از کودتای پنجم

رواه اخوانی گکودتای  قوماندان هوائی ، کودتای جنرال میراحمد ،فیضانیکودتای موالنا ،میوندوالُ کودتای 

 .نام می برد که همه  خنثی گردیدند بربد رژیم جمهوری 1975در شبهای جشن حکمتیار وربانی 
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برمعضله خط دیورند وپناه دادن به ناراضیان بلوچ در افغانستان، سبب شده 

سوء  ان اخوانیتا پاکستان نیز برضد جمهوری نوپای افغانستان از ناراضی

این وارد نماید.  رژیم اومتقابل را بر ضربات استفاده کند و ازاین طریق 

اش تجدید نظر  را وادار ساخت تا بر سیاست خارجی  داودخانیش آمدها 

نماید و روابطش را با همسایگان خود یعنی ایران و پاکستان بهبود 

افغانستان را با همسایگانش روابط مسکو بهبود اما متاسفانه که ببخشد،

با هم حزب دموکراتیک خلق هدایت داد تا سران نمیخواست وبنابرین به 

که با کودتای هفت  کنندسرنگون را ن متحد شده رژیم داودخا

و داودخان با هفده تن  (این خواست ماسکو عملی گردید۱۹۷۸اپریل۲۷ثور)

 از اعضای خاناده خد در راه وطن خویش شهیدگردید.

جایگاه داودخان » در مورد داودخان به کتاب برای اطالع بیشتر 

 . رجوع شود چاپ انتشارات دانش درکابلاز من «درتاریخ نوین افغانستان 

 ۷/۲۰۱۶/ ۱۷پایان 
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 داودخان ، دولتمداری قاطع و با وقار افغانستان
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 شهید داودخان، مؤسس جمهوریت درافغانستان
 

 

         فـدای همت مردی کـه تن به نـنگ نداد

 بـروز جنگ گریبان خـود به چنگ نداد

         جـهـان شرافت آن مرد را  کــند تصدیق

 که جان بداد به دشمن سالح جنگ نداد

 

هیچ یکی از رهبران سیاسی افغانستان در سه دهۀ اخیر به این پایه 

ازعزت وافتخار ومناعت نفس درمیان جامعه تحصیل کرده افغانستان روبرو 

جاذبۀ شخصیت مرحوم  نشده بود، چنانکه داودخان با آن روبرو گردید.
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 ن افغان،چنان بود که وقتی مصاحبه داکترداود،درمیان روشنفکرا داودخان

جنبش  با زهره نعیم،خانم برادر داؤودخان، شاهدعینی ماجرای قتل وحشیانه 

،در بی بی سی انتشاریافت، ۱۳۵۷ثور ۷داودخان وخانواده اش درشب 

 ۲۴ بالفاصله داکتر سیاه سنگ را برآن داشت تا درجستجوی آن بیفتد که 

 ۲۴  چگونه گذشته است؟ وسواس بازشناسی خانساعت واپسین زندگی داود

ساعت واپسین زندگی رئیس جمهورداودخان ، داکتر سیاه سنگ را واداشت 

وآن گلوله »تا دراین زمینه یک پژوهش بی  نظیرتاریخی  را زیر نام  

به هموطنان ما عرضه کند،وبا این کارخود، دوست « باران بامداد بهار

ت هرچه بیشتر بخوانند و دیدگاه های خود را  ودشمن را واداشت آن را با دق

ابراز کنند. داکترسیاه سنگ، با توجه به  همه عکس العمل ها، کارش را 

بطور استوار وخلل ناپذیری ادامه داد و درپایان حتی از آنهایی که برکار او 

خرده گرفته بودند و اتهاماتی هم بر او وارد کرده بودند، نیز باسپاسگزاری 

نمود و افزود که اگر انتقادات این هموطنان نمی بود، شهرت  یاد آوری

 کتابش به شش گوشه جهان نمی رسید. زهی براین سعه صدر!

 البته قبل از داکتر سیاه سنگ، از سوی دانشمندان وقلم بدستان دیگر

 افغانی از قبیل:انجنیر عبدالکریم عطائی، داکتر محمدحسن شرق، عبدالصمد

واشخاص دیگر در مورد شخصیت وکاردانی  غوث،داکتر عاصم اکرم

وتالش های داودخان  برای ترقی وتعالی افغانستان کتابهای مستقلی نوشته 

تحلیلی از جانب نویسندگان سرشناسی چون  -شده اند ونیز ده ها مقاله سیاسی

داکترسید عبدهللا کاظم ،عبدالجمیل جلیلی، انجنیر نجیب داوری،محترمه 

رخی از مشاوران شوروی عهد حکومت داودخان نصیبه اکرم حیدری وب

وغیره در رسانه های جمعی افغانی تا کنون به نشر رسیده اند که هریکی 

ازپالنهای پن  سالۀ انکشافی واقتصادی افغانستان در عهد او شرح مبسوطی 

داده اند و  بر وطن پرستی وپاک نفسی وپاک دامنی داودخان مهرتائید زده 

مورد سیاستمداران معاصرش بشمول ظاهرشاه و اند، اما برعکس در 

کارکردهای چهل سال سلطنت وی ، ما شاهد آثار مستقل اندکی هستیم که 
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« دهه دموکراسی»شاید از یکی دو رساله تجاوز نکند ومهمترین آن رسالۀ 

 از صباح الدین کشککی باشد.

درمود  مقاالت محققانه و روشنگرانه استاد داکتر سید عبدهللا کاظم

بخصوص تحقیق جالب ایشان درتشریح اوضاع  کارنامه های داودخان،

و نتیجه گری عالمانه وی از  ۱۳۵۷ثور  ۸ -۴خونبارکابل در روز های 

رخدادهای غم انگیز این روزها، بدون تردید برای بسیاری از عالقمندان 

تاریخ کشور خواندنی و آموزنده اند ومیتواند بحیث ماخذ قابل اعتمادی برای 

این تحقیقات همه ازحققان جوان کشورمورد استفاده  قرار گیرد. امیدوارم م

جانبه و پرثمر شان، استادان تاریخ کشور وشاگردان ومحصالن پوهنتونهای 

 جزئی از نصاب تعلیمی کشور قرار بگیرد. روزیافغانستان بهره ببرند و 

جناب  میدانم تا از دیپلومات سابقه دار وکهن سال کشورالزم همچنان  

جمیلی صاحب اظهار سپاس نمایم. موضعگیری عدالت پسندانه این دو 

دانشمند وطن، در دفاع از حیثیت وشخصیت بزرگ ملی وتاریخی وطن 

شهید داودخان، بدون تردید ناشی ازتربیت ذاتی و حق شناسی ایشان 

میگردد، وخوشا بحال کسانی که بعد از مرگ خود دوستان و ارادتمندانی 

 ق گویی چون ایشان داشته باشد.حق بین وح

من میدانم که اینها از لحاظ تباری واتنیکی، هیچ پیوندی با شهید 

داودخان ندارند وآنچه که  در تردید شایعات دشمنان داودخان مینگارند، بیان 

آن حقایقی میباشد که  بچشم خود از آن مرد بزرگ وخدمتگار ملت افغان 

                دیده اند.                      
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درمیان کارمندان عالی رتبه دولتی در عهد سلطنت ظاهرشاه و 

جمهوریت داودخان،مرحوم عبدالرحمن پژواک قسمت بیشترعمرماموریت 

خود را در کرسیهای بلند دیپلوماتیک به عنوان سفیرکبیر ونماینده فوق العاده 

ن شخصیت ظاهرشاه ویا دولت جمهوری  افغانستان سپری کرده بود. وچو

دانشمند،پاک نفس وصاحب مناعت نفس بود، همیشه مورد احترام وقدر دانی 

بزرگان دین ودولت )ظاهرشاه و سردارداودخان( قرار داشت. تا آنجا که من 

از البالی خاطرات 

واشعاراو، و نوشته های 

همکاران  او فهمیده ام،  

اوهرگز زبان به توصیم 

ومدح مقام های قدرتمند تر 

از قبیل ظاهرشاه یا  از خود،

کاکای شاه وصدراعظمها، 

نکشوده وکالمی نگفته که از 

آن بوی تملق وخوش خدمتی 

                  . استشمام شود

                    عبدالرحمن پژواک،سفیرکبیرونماینده فوق العاده  .                              

 خود درخاطراتش مینویسد:  

ۀ ناز وخوشی من آنست که هیچ تن تواناتر از من به بزرگترین مای»

خاطرات  ۲۱۶)ص« یاد ندارد که نزد او چاپلوسی کرده ویا دروغ گفته باشم.

  یک مهاجر افغان(

درپن  دهه اخیر درمیان سیاستمداران ودولت مردانی که برخی از آنها 

ر تا مقام صدارات هم باال رفتند، من کسی را سراغ ندارم که  در براب

صدراعظمان افغانستان بی پرواتر وشجاعانه تراز پژواک سخن زده باشد 

واز نظر ودیدگاه خود درمجالس رسمی دفاع کرده باشد .به مقاله 

 داکترهاشمیان در بارش پژواک رجوع شود.          

او با آنکه بارها با ظاهرشاه مالقات کرده بود وبنابدعوت شاه برای 

فته بود، اما بخشش شاه را نپذیرفت. درحالیکه تفریح به بیرون از شهر ر
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ازخود کدام پول  وسرمایه ای نداشت تا یک خانه رهایشی درکابل داشته 

پژواک مطلع شد ومیخواست آنرا  رفع کند،   باشد. داودخان از این مشکل

خود خواست و بعد از تعارفات رسمی ، کلید یک منزل رهایشی وی را نزد 

ود، ولی پژواک آن بخشش رئیس جمهورداودخان را را به پژواک تعارم نم

نپذیرفت و بعد ازتشکر به رئیس جمهور گفت: از سوی من پذیرفته بدانید 

ولی من خود را بحیث یکی از هزاران کارمند  بیخانه این وطن می شمارم 

و از پذیرفتن چنین خانه ای معذرت میخواهم.داودخان هم از آن جواب 

حسن نظر واعتمادش برپژواک بیشتر از پیش  پژواک ناراحت نشد بلکه

 گردید.        

هدم من از بیان این نکات در بارش پژواک ، اینست تا بزرگی 

وعظمت وعلو همت پژواک را نشان داده باشم. آن بزرگرمرد وطن، بخاطر 

بدست آوردن مقام وجاه وجالل شخصی ، نمیخواست به هیچ قدرت  باالتر 

غرور خود ومناعتش را زیر پا نماید. او از قماش  از خود سر فرود آورد و

 وتبار سیاستمداران چاپلوس وشاعران متملق روزگار خود ،نبود! 

حال ببینید که همین مرد بزرگ در مورد داودخان چی میگوید؟ او 

قبل ازاینکه من به شهید داؤد خان ارتباط داشته باشم که  :»مینویسد

نیده بودم که وی عصبی مزاج، چگونه شخصیت است، از زبان مردم ش

خودخواه و خود رأی است. روزی برای اجرای کاری با ایشان مالقات 

نمودم. هنگام مالقات و صحبت های کاری او را برخالف تصورات قبلی 

خود یافتم؛ یعنی آدم خیلی مؤدب، باحوصله و آگاه از اوضاع و احوال 

استدالل های منطقی  کشور و یک صحبت کنندۀ با منطق و انعطاف پذیر در

بودند. برایم گفتند که ازین دیدار با شما و صحبت های علمی و منطقی شما 

ممنونم، اگر در کنفرانس های بین المللی در وقت ترجمه در بیانیه های من 

نواقص می بینید، خیلی خوش میشوم با جرأت آنرا اصالح و برایم خاطر 

کار رسمی مرا ببینید که باهم نشان سازید. ازین به بعد میتوانید بدون 

مالقات داشته باشیم. او همچنان مرا به حیث نماینده مخصوص خویش در 

کنفرانس های معتبر بین المللی می فرستادند. باید صادقانه اعتراف نمایم 

که درعمرم چنین شخصیت ملی ومهربان به مردم را بعد از وزیراکبرخان 

دادهای مهم کابل از چهارم تا هشتم ویر) داکتر کاظم، «.درتاریخ سراغ ندارم
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ثور،قسمت دوازدهم ،بحوالۀ  رساله "دوران طالئی پنج ساله جمهوریت"، به اهتمام 

 (۳، صفحه۲۰۱۵عبدهللا نوابی، کابل، 

سیاستمدار آگاه وشجاعی  چون مرحوم عبدالرحمن یک آیا کسی را که 

شد که  توصیم  کرده باشد، شخصی پیدا خواهدبرحق پژواک تایید  و

بگوید: پژواک بزرگ ، آن سخنان را درحق داودخان، مبالغه کرده  وگزافه 

گفته است؟ من فکر میکنم که تا هنوز درمیان سیاستمداران ونویسندگان 

افغانستان چنین کسی پیدا نشده است که شانه بشانه پژواک بزند، وبگوید او 

و را رد کند، می متملق ومداهنه گو بوده است ؟ اگر کسی بخواهد سخنان ا

باید به اندازه خود پژواک بزرگ باشد، دانش وتجربه، شهرت وخرد سیاسی 

 .وادبی واحتماعی داشته باشد

هیچ یکی از رهبران سیاسی افغانستان در سه دهۀ اخیر به این پایه 

ازعزت وافتخار ومناعت نفس درمیان جامعه تحصیل کرده افغانستان روبرو 

جاذبۀ شخصیت مرحوم  ان با آن روبرو گردید.نشده بود، چنانکه داودخ

 ،درمیان روشنفکران افغان،چنان بود که وقتی مصاحبه داکترداود داودخان

جنبش  با زهره نعیم،خانم برادر داؤودخان، شاهدعینی ماجرای قتل وحشیانه 

،در بی بی سی انتشاریافت، ۱۳۵۷ثور ۷داودخان وخانواده اش درشب 

 ۲۴ را برآن داشت تا درجستجوی آن بیفتد که  بالفاصله داکتر سیاه سنگ

 ۲۴  چگونه گذشته است؟ وسواس بازشناسی ساعت واپسین زندگی داودخان

ساعت واپسین زندگی رئیس جمهورداودخان ، داکتر سیاه سنگ را واداشت 

وآن گلوله »تا دراین زمینه یک پژوهش بی  نظیرتاریخی  را زیر نام  

نان ما عرضه کند،وبا این کارخود، دوست به هموط« باران بامداد بهار

ودشمن را واداشت آن را با دقت هرچه بیشتر بخوانند و دیدگاه های خود را  

ابراز کنند. داکترسیاه سنگ، با توجه به  همه عکس العمل ها، کارش را 

بطور استوار وخلل ناپذیری ادامه داد و درپایان حتی از آنهایی که برکار او 

ند و اتهاماتی هم بر او وارد کرده بودند، نیز باسپاسگزاری خرده گرفته بود

یاد آوری نمود و افزود که اگر انتقادات این هموطنان نمی بود، شهرت 

 کتابش به شش گوشه جهان نمی رسید. زهی براین سعه صدر!



 .... گسترهای  کار بزرگ با مایزع

 

298 

 البته قبل از داکتر سیاه سنگ، از سوی دانشمندان وقلم بدستان دیگر

 عبدالکریم عطائی، داکتر محمدحسن شرق، عبدالصمدافغانی از قبیل:انجنیر 

غوث،داکتر عاصم اکرم واشخاص دیگر در مورد شخصیت وکاردانی 

وتالش های داودخان  برای ترقی وتعالی افغانستان کتابهای مستقلی نوشته 

تحلیلی از جانب نویسندگان سرشناسی چون  -شده اند ونیز ده ها مقاله سیاسی

م ،عبدالجمیل جلیلی، انجنیر نجیب داوری،محترمه داکترسید عبدهللا کاظ

نصیبه اکرم حیدری وبرخی از مشاوران شوروی عهد حکومت داودخان 

وغیره در رسانه های جمعی افغانی تا کنون به نشر رسیده اند که هریکی 

ازپالنهای پن  سالۀ انکشافی واقتصادی افغانستان در عهد او شرح مبسوطی 

ستی وپاک نفسی وپاک دامنی داودخان مهرتائید زده داده اند و  بر وطن پر

اند، اما برعکس در مورد سیاستمداران معاصرش بشمول ظاهرشاه و 

کارکردهای چهل سال سلطنت وی ، ما شاهد آثار مستقل اندکی هستیم که 

« دهه دموکراسی»شاید از یکی دو رساله تجاوز نکند ومهمترین آن رسالۀ 

 .از صباح الدین کشککی باشد

بنابرین میتوان گفت که هیچ یک از شخصیت های سیاسی معاصر  

داودخان وبعد از او تا امروز نمیتوانند با داودخان قابل مقایسه باشند.  

استقامت و پایداری داودخان در برابر بمباردمان وحشیانه کودتاچیان درهفتم 

عاً وشهامت تسلیم ناپذیر وی به دژخیمان فاجعه هفتم ثور،واق ۱۳۵۷ثور

درتاریخ افغانستان بی نظیراست ومیتوان گفت داود خان نخستین شهید سر 

به کم افغان است که تا لحظۀ مرگ حاضر نشد  سرتسلیم به  دشمنان خود 

فرود آورد و مرگ مردانه وشرافتمندانه را برتسلیم شدن وبه  اسارت 

ذیرفت و درآمدن درچنگال ذلت رهبران وابسته به بیگانه، با گردن افراخته پ

 نام خود وخانواده خود را در صم  دلیرمردان کم نظیر تاریخ ثبت کرد.

بنابر آنچه گفته آمدم، با قبول این سخن که هیچ انسانی خالی از 

سهو و اشتباه نیست،و شهید داودخان هم از این قاعده مستثنی بوده 

شود،  داودخان شمرده نمی اتاشتباهاز اما چیزی که هرگز ، نمیتوانست

برای انکشاف وتوسعه صادقانه او ت اخدم پاک نفسی وافغانستان دوستی و
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است. هیچ انسان باوجدانی نمیتواند منکرپاک نفسی و وطن دوستی  کشور

و صداقت داودخان نسبت به وطن باشد. هیچ آدم سالمی نمیتواند منکر 

شجاعت وپایمردی خارق العاده داودخان در برابر بمباردمان کودتاچیان 

ثور و عزم راسخش مبنی بر تسلیم نشدن بدشمن باشد. بنابرین  7ب درش

اتهامات وبرچسپ های میان تهی آدم های که به نحوی از انحا  منافع 

شخصی ویا فامیلی ویا گروهی خود را با روی کارآمدن دوباره  داود خان 

در صحنه قدرت از دست داده اند، نه میتواند ذره ای از عظمت وبزرگی 

 .ت آن مرد دلیر وشخصیت  شجاع ملی بکاهدومحبوبی

این را همه میدانند که داودخان بجزاعتالی وطن ونجات مردم از فقر 

و بیسوادی ونادانی و بیماری وهمگام شدن با تمدن معاصر آرزوی دیگری 

نداشت، همان آرزوی که غازی امان هللا خان آن را در دل می پرورانید و 

ودخان مثل امان هللا خان تفریح واستراحت را به برآوردن آن موفق نشد. دا

ساعت کارمیکردند، بدون  18تا  16نمی شناخت . هردو آنها روزانه از

آنکه معاشی از دولت بگیرند. آرمانها داود خان برای اعتال وترقی کشور 

شبیه آرمانهای غازی امان هللا خان بود و طرز حکومتش شبیه حکومت 

جمهوریت داودخان میخواست افغانستان به کمال اتاترک بود. در دورۀ 

حیث یک کشور غیر منسلک وغیر وابسته به اتحاد شوروی بزندگی 

وحرکت وتحول خود ادامه دهد، مگر متاسفانه که با توطئه های همسایه ها 

بخصوص ابرقدرت شوروی روبرو شد و در کودتای خونین هفتم  

تن از اعضای 17ا بعد از یک مقاومت حماسه آفرین ،خودش ب 1357ثور

خانواده اش قربانی خواسته های نا روای شوروی وایادی آن گردید و به 

 شهادت رسیدند.

عطائی یکی از همکاران نزدیک داودخان، بنابر کریم آقای انجینر 

شهیدداودخان، آنقدربه  »شناخت دیرینه ای که ازداودخان داشت، میگوید:

نمی کرد یک افغان گاهی هم  افغانستان و افغانیت عقیده داشت که تصور

منافع ملی خود را زیرپا گذاشته، درخدمت بیگانه قرار گیرد و به 

وطنفروشی تن دهد. شاید همین حسن نیت او بود که به قیمت جان خودش، 

اوالد و خانواده شان تمام شد. مردان بزرگ مافوق بشر نیستند و چون 

بی جاست اگر بگویم محمد  بشر از اشتباه عاری بوده نمی توانند، لذا توقع
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کابل ) داکترکاظم،رویدادهای مهم «داؤد مرحوم باید مرتکب اشتباه نمی گردید .

 ثور، بخش دوزادهم( 8-4از 

داکترکاظم، درجای دیگر خطاب به داودملکیارمینویسد:  آقای داؤد 

ملکیار! ناگفته نباید گذاشت که حسادت ها، عقده ها و بعضی مؤلفه های 

گردیده تا با شنیدن نام محمد داؤد دچار یک نوع به اصطالح دیگر موجب 

 جن گرفتگی  شوند، حتی بعضی ها موصوم را با بی حرمتی بنام 

 دیکتاتور، ظالم ، خود رأی ، خود خواه، نادان وو... حتی دیوانه  خطاب 

ثور( به همچو اشخاص  7اند. خوب شد که با این حالت خاص)کودتای  کرده

اند. زیرا کسیکه در  ها در این قضاوت خود اشتباه کردثابت شد که آنه

لحظات بین مرگ و زندگی به چنین تصمیمی مردانه مبادرت می ورزد و 

دشمنان خاک و مردم با چنان تحمل و بردباری اجتناب میکند،  از کشتن

شخصیت رؤم، واقع بین ، با  مسلم است که او برعکس نظرآنها دارای

واقعی  مردمی بوده و درعین زمان متانت یک رهبرتحمل و با تفاهم ملی و 

کشور را داشته که در راه خدمت به مردم و وطن از هیچ چیز درطول 

است؛ او حاضر شد مردانه جان دهد و اما خود و  زندگی خود دریغ نکرده

موقفش استوار ماند و تا  کشور را به دشمن تسلیم نکرد. او تا پای مرگ در

د فکر نکرد و به خانواده خود و وزرای خود گفته در آخرین مرحلۀ به خو

شما بروید و خود را نجات دهید، ولی من دراینجا می مانم و امر داد که  که

مدافع گارد، بیرق سفید را بلند کنند و به همه  برای جلوگیری از قتل جوانان

بودند، اجازه داد خود  آنها که تا دم صبگاه در خدمت نظام صادقانه جنگیده

همین شهامت او تسلیم کنند تا از ریختن خون شان جلوگیری شود.  را

او را بیک رادمرد تاریخ وطن مبدل سازد و به افتخار اولین  کافیست که

اینست فرق بین آن  حاصل کند. شهید واقعی جهاد اخیر مردم افغانستان را

گرامی  ملحدان بعدی و این شهید راه حق؛ روحش شاد و یادش برای همیشه

 دا. )داکترکاظم، توضیحی برتبصره داودملکیار(با

من درجواب نوشته های پراز افتراء وتهمت  داودملکیار دراینجا چیز 

واما جواب محکم داکترصاحب کاظم حواله میدهم  نمی نویسم وخواننده را به

در مورد نوشته های توهین آمیز داود مومند نسبت به داودخان که آقای قاسم 

به دو نکته اشاره میکنم: یکی آنکه فقط ا برشمرده است،  مورد آنر ۱۴باز 
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با بی باکی  خوانده است. ودیگری آنکه« عمل بزدالنه»آقای مومند کودتا را 

که دیگران حق  مگر کودتا میراث مادرزاد سردارداود  بود:تکرارمیکند که

 ؟به آن دست بزنندنداشته باشند 

جمیلی شخصیت و  در مورد سخن توهین آمیزداود مومند، آقای

دیپلومات سابقه دار وحق شناس افغان بجواب آقای مومند، مقاله مفصلی 

در آرشیم مقاالت شان در پورتال افغان جرمن قابل دریافت نوشته اند، که 

من در آن مورد نمی پیچم. اما درباره تعریم جدید آقای مومند وهدم است و

دکی مکث میکنم. هدم ، ان«کودتا یک عمل بزدالنه است» آن که میگوید

پنهان آقای مومند ازاین گفته اینست تا بگوید که داودخان آدم بزدلی بود که 

از راه کودتا خود را بقدرت رسانید. حاالنکه برخالم نظر آقای 

قبول مرگ افراد کودتا چی یک عمل جسورانه همراه با » مومند،کودتا 

اه رسیدن به قدرت که در شرایط هرج ومرج سیاسی، کوتاه ترین ر« است 

یا تخت یا » پنداشته میشود. از همین لحاظ است که عوام الناس ما کودتا را

تعبیروتعریم میکنند. همین عبارت ساده بیانگر آنست  که هرکسی « تابوت

که کودتا میکند،با سرخود بازی میکند، زیرا در صورت ناکامی، عاملین 

عدام میشوند وهمانا بجای ا« خیانت ملی»کودتا در محاکم نظامی به جرم 

 تخت، درتابوت  قرارخواهند گرفت.

سرطان  26درمصاحبه ایکه با داکتر حسن شرق در مورد کودتای 

 قبل از آغازصورت گرفته ودر یوتیوب قابل دسترسی میباشد،  داودخان 

کودتا  شخصاً به خانه داکتر حسن شرق رفته بود و از اواکیداً خواهش کرده 

کودتا ، قبل ازاینکه عساکر دولتی غر  ناکامی  در صورت کهبود 

گرفتاری  برخانه او یورش ببرند، بهتراست داکتر شرق او را با تفنگچه از 

سرطان  طوری طرح  26بین ببرد تا وابستگانش صدمه نبینند. اما کودتای 

نی از نظامی تا ملکی توسط کودتا چیان فغاوتطبیق گردید که خون هیچ اشده 

ت. بنابرین میتوان گفت که داودخان به خطر اقدامی که برزمین نریخ

میخواست انجام دهد، پی می برد وبهای  آنرا که جانش بود، برسرآن گذاشته 

 بود. 
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انتقاد کردن از داودخان شاید برای تسکین اعصاب مخالفانش ]ازجمله 

داودملکیار وداود مومند[کار آسانی باشد، اما میخواهم بپرسم که آدم باید 

قدر مرد باشد که وقتی  می بیند فرزندان  وجگرگوشه هایش از خورد تا چ

کالن و از پیرتا جوان، از  برادرتا خواهر،از همسر تا نواسه هایش با 

فیرمرمی های کودتا چیان هریک در خون خویش می تپند و درد  را فریاد 

میکشند  ودشمن در یک قدمی ایستاده باشد که اگر تسلیم شوی،از مرگ 

 جات خواهی یافت، ولی مرد  تسلیم نمیگردد؟ ن

باید اعتراف نمود که هیچ کسی از مخالفان داودخان، در آن لحظات 

پراضطراب که آتش وخون از پنج سمت گلخانه ارگ فوران میکرد، چنین 

محشری را تحمل کرده نمیتوانست وخود را تسلیم میکردند، اما  داودخان 

تا لحظۀ مرگ بر سرپاهایش ایستاده تحمل کرد و قلبش سکته ننمود، و

ماند؛ زیرا او تصمیم گرفته بود که مرگ مردانه را برننگ تسلیم شدن به 

 دشمن ترجیح باید داد.

عنوان « ننگ تاریخ»کاظم این بخش ازمقاله خود را  صاحب داکتر

داده و قلمش حماسه آفریده است. خواندن این بخش قلب انسان را به لرزه 

عکس نویسنده ا درچشمان آدمی جاری میسازد.   سپس می آورد واشک ر

یک های از کشته شدگان و زخمیهای زنده مانده خانواده رئیس جمهور را 

  که لست مطولی را تشکیل داده است. نام می بردبه یک 

 

 

 کودتای  ثور کشته شدند8تعدادی از فامیل خانواده داودخان که در روز 
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 داکترکاظم، رویدادهای مهم کابل )برگرفته از،بخش دهم مقاله 

 ثور، افغان جرمن آنالین( 8 -4از 

از لحاظ شهامت وغرورملی وحفظ شئونات افغانی، هیچ یکی از 

 20رجال سیاسی افغانستان درپنج دهه اخیر، به پایۀ داودخان نمیرسد.  

ساعت استقامت داودخان در برابر بمب افگنی طیارات جنگی کودتا چیان 

ت جمهوری، دل شیرمیخواست تا زهره اش آب نشود و تسلیم  بر ارگ ریاس

 نگردد! 

واقعیت اینست که داودخان آدم ترس نبود، اودولتمرد شجاعی بود که 

تن فرزندان واهل خانواده  17بخاطر حفظ شرف و وقارش از جان خود و

 خود گذشت، اما سرتسلیم به دشمن عزت وشرافت خود خم ننمود؟

ً بجای پم  بهتر از داودخان تصور میکنند تر وآنهایی که خود را بر لطفا

کردن در سرنای خود برتربینی کمی از کارنامه های دوران ماموریت خود 

بنویسند تا دیده شود که آیا مصدر کاربهتری نسبت به داود خان برای وطن 

 ؟      شده اند یا خیر 

 ۲۰۱۷/ ۱۴/۶پایان
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 مشتهبیست ومقاله 

 

 ردم افغانستانپیام داودخان به م

 از زبان داکتر حسن شرق

 

قرن بیسستم( در ۱۹۷۸تا ۱۹۵۳داکترحسن شرق که ربع یک قرن )از 

متن وبطسن رخسدادهای سیاسسی کشسور قسرار داشسته اسست، بسه نظسرمن آنکسسی 

نیست که فرهنگ میخواهد از او یک چهرش کمونست در زیر ریش داودخسان 

 نمایش دهد. 

ق )کودتای پنجم سرخ یا سیاه ( در از نوشته های اخیر داکترحسن شر

افغان جرمن آنالین برمی آید که او نه پرچمی بوده و نه خلقسی ونسه اخسوانی، 

و نسسه بسسه چنسسین چیسسزی خسسودش اعتسسرام یسسا اشسساره ای کسسرده اسسست. ولسسی بسسدون 

تردید رهبران خلق و پرچم و جمعیست هسای اخسوانی را بخسوبی مسی شسناخته، 

ا مسسی دانسسسته اسسست وخسسواهی نخسسواهی، واهسسدام سیاسسسی وایسسدایلوژیک آنهسسا ر

 داودخان را در جریان می گذاشته است. 

همچنان از نوشته های داکترحسن شرق، آرزوهای یک انسان مصیبت 

چشیده که جسز آزادی وعسدالت و دموکراسسی ومحسو فقسر وبیسسوادی درکشسور 

چیز دیگری نمیخواهد، حسس میشسود. وایسن آرزوی هرانسسان وطسن پرسست و 

 ن کشوراست و نباید به معنی چپی وکمونست تعبیر و تیویل شود.ترقیخواه ای

داکتسسر حسسسن شسسرق دشسسمنان ومخالفسسان زیسسادی دارد وایسسن قلسسم در صسسدد 

دفسساع ازوی نیسسست، زیسسرا خسسودش صسساحب قلسسم اسسست وهسسم بهتسسراز هرکسسسی 

دیگرمیتواند ازخود دفاع کند وکتساب اخیسرش سسندگویای چنسین پاسسخی اسست. 
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نسزد انسسان بسا وجسدان از هرمناسسبت دیگسر بسا ارزش امسا دفساع ازحقیقست بایسد 

 ترباشد.

داکترحسن شرق کارخوبی نمود که چشم دیدها و تجربه ها و دانسستنی 

هسسای خسسود را بسسه حیسسث یسسک شسساهد ونسساظر آگسساه  از نظسسام سیاسسسی سسسلطنت 

وچگونگی تعوی  آن به رژیم  جمهوریت در آخرین سالهای زندگی اش در 

 ینده به میراث گذاشت. غربت نوشت و به نسل های آ

من فکر میکنم که او خواسته اسست از تجسارب خسود در حیسات سیاسسی 

اش، بسسرای فرزنسسدان کشسسور درسسسهای خسسوب تسساریخی ارائسسه کنسسد تسسا از آنهسسا 

بیاموزند واز ناکامی های شسان عبسرت بگیرنسد. داکترشسرق درکتساب اخیسرش 

رهبسسری  همانگونسسه کسسه ازاتحسساد ویسسک دلسسی تعسسدادی از افسسسران جسسوان تحسست

داودخسسان وموفقیسست شسسان درتغییسسر رژیسسم سسسلطنتی بحسسث رانسسده اسسست، ازعلسسل 

فروپاشی اولین دولت جمهوری که روزی برای تاسسیس آن بسا هسم متحسد شسده 

بودند، مگر دراثرسوء تفساهم و خسود خسواهی ومخالفست هسای شخصسی ، خسود  

 زمینه سقوط خویش را فراهم ساختند بخوبی سخن رانده است.

رنوشته های داکترشرق آنست که گفته هایش در شرح خصوصیت دیگ

رخداد هسای سیاسسی زمسان داودخسان بسا حقیقست حیسات سیاسسی رئسیس جمهسور 

وفق دارد و از گزافه گوئی و گمانه زنی وتهمت مبرا است. در کنار ایسن دو 

نکته، شرق یک چیز دیگر را هم میخواهد بسه خواننسده بگویسد کسه او یکسی از 

کسسر داودخسان بسسوده اسسست وهرگسسز بسه ولسسی نعمسست خسسود همکساران صسسادق وهمف

خیانت نورزیده وهرنوع اتهام خیانت از جانب او به داودخان، دروغ محس  

است و جزافترا وتهمت از سوی دشمنان او چیزی بسیش نیسست. ازایسن لحساظ 

سسرطان  26نوشته های داکتر شرق در مورد داودخسان و چگسونگی کودتسای 

 اطمینان واعتماد به نظر می آید. و پیامد های آن بیشتر قابل

از آنجسسایی کسسه  داکتسسر حسسسن شسسرق بعسسد از سسسردار نعسسیم خسسان، نزدیسسک 

ترین و با اعتبار ترین همکار شخص داودخان بود، واز آنجاییکسه  داودخسان 
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یسسک شسسخص مسسسلمان ودارای طرزتفکسسر ملسسی بود،نمیتسسوان تصسسور کسسرد کسسه 

افکسسار یسسا تمسسایالت منشسسی یسسا مسسدیر قلسسم مخصسسوص او کسسسی باشسسد کسسه صسساحب 

کمونستی باشد. بنابرین میتوان گفت که داکتر حسن شسرق نیسز مثسل داودخسان 

دارای طرز تفکر روشنفکرانه و روحیۀ وطنخسواهی وملیگرایسی بسوده اسست.  

و این نزاکت اداری را  او بهتر از هرکس دیگری درک میکسرد و میدانسست 

ان عاقبسست و پیامسسد کسسه گرایشسسات غیسسر اسسسالمی  در دسسستگاه حکومسست داود خسس

نساگوار وسسسنگین دارد. بنسسابرین کمونسسست خوانسدن داکتسسر حسسسن شسسرق مثسسل آن 

است که کسی بگوید: داودخسان دارای اندیشسه هسای چپسی یسا کمونیسستی  بسوده 

اسسسست؟  وچنسسسین گفتسسسه یسسسی معلومسسسدارعاری از حقییقسسست اسسسست  و بسسسرای ملسسست 

یتوانسد کمونسست افغانستان وشورویها  درعمل ثابست شسده بسود کسه داودخسان نم

باشد، بنابرین او را با تمام امیال ملی ومسلمانی اش  قبسول کسرده بودنسد تسا بسا 

 تعقیب سیاست بیطرفی  نه غربی باشد و نه شرقی.

 

 پیام داودخان چی بود؟ 

برخسسی بسسا حسسدس وگمسسان میگوینسسد کسسه داودخسسان، داکتسسر حسسسن شسسرق را 

صسدارت دور و بسه  بخاطر تمایالت چپی ووابستگی اش به پرچم، ازمعاونست

 سفارت درجاپان تبعید نمود. اما خود شرق میگوید:

زمانی که در رأس قدرت )کودتاچیان( سوء تفاهم ایجاد می شسود،هم »

مقاومت و هسم پایسداری، و هسم دوری جسستن از قبسول مسسئولیت ) بسه شسهادت 

سرگذشت کودتاها( ایجاد مصیبت می کند.و برای جلوگیری از حوادث شوم، 

یکی از دو نفری که در رأس قدرت قسرار گرفتسه بودنسد، بسرای منسافع بایستی 

ملی ونسق اداری مملکت، عقب نشینی می کرد. و از آنجایی که سسوء تفساهم 

یک جانبه بود، به آسانی می شد طرم معتقد به اصل حاکمیست دسسته جمعسی 

کنار رود.از آنرو بدون فشار احمد و یا محمود، مح  برای فروکش کسردن 

ات جنجسسال برانگیسسز و جلسسوگیری از برخسسورد احتمسسالی کودتاچیسسان بسسا افواهسس
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یکدیگر شان کنار رفتم. ورنه ایجاد خرخشه و تولیسد درد سسر، نسه پسولی کسار 

داشت و نه هم توپ و تفنگی. بناًء اگر با وجود اتهامسات ُدم بسه ُدم و تعقیبسات 

فسر در پیگیر در کابل هم می بودم تنها چیزی که مسی شسد اضسافه شسدن یسک ن

داکتر حسن شرق،کودتای پسنجم «) ثور می بود و باقی هیچ. 7جمع قربانیان 

 (2016، جوالی 12سرخ یا سیاه،قسمت 

شرق دالیل دیگری هسم بسرای دور شسدن خسود از کابسل بیسان کسرده وآن 

افواهسسسات وتقاضسسسای هسسسای پسسسیهم شسسساه و خسسسانوادش شسسساهی بسسسه داودخسسسان بسسسرای 

روزی خود داودخان به شرق شکایت دورکردن شرق ازقدرت بود تا آنجاکه 

میکند ومیگوید که ازین همه شایعات نزدیکان شاه وخسانواده ام در بساره شسما 

خسته شده ام. از اینجاست که داودخان برای قطع این افواهات ورساندن پیام 

خود به مردم توسط شرق، ابتدا سفارت فرانسه و بعدجاپان را بسه او پیشسنهاد 

 رنگ سر اطاعت ورضائیت می جنابند. میکند وشرق هم بال د

چون رفتنی جاپان بودم میسسر نشسد کسه از نتسای  سسفر » شرق مینویسد:

شان ]داودخان[مطلع شوم. ولی به هر صورت همین که میخواستم از اوشسان 

خداحافظی کنم چند لحظه ای به مسن نگریسسته گفست: داکتسر جسان مسی دانسم از 

خوش نیستی، ولی خوشم به اینکه اگر پیش آمدی که به آن رو به رو شده ای 

 یکی از دوستانم ]اشاره به من[ زنده بماند تا به مردم افغانستان بگوید که:

داود شما را دوست می داشت، سوگند به خمدا کمه بماالتر و بیشمتر از  

) داکترشرق، کوتای پنجم سرخ یاسیاه...قسمت دهم، افغان «همه چیز و از همه کس.

 ( 2016جون 21جرمن آنالین 

شسسرق عسسالوه میکنسسد:در حالیکسسه از گفتسسۀ بسسدون مقدمسسه اش دلگیسسر شسسده  

بودم، گفتم: خدا نکند چنسین حادثسۀ شسومی در افغانسستان روی دهسد. گفست: در 

این دنیای پرآشوب همه چیز امکان پذیر است.و سپس برای خسداحافظی مسرا 

وی  بغل گرفت که متوجه شدم اشک در چشمانش حلقه زده بود. عشق آتشین

به مردم و سرزمینش و گرمی آغوش او، چنان مرا بسه جسوش آورده بسود کسه 
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اگر به خیالم نمی گذشت که نکند احساس مرا تلقسی بسه زبسونی از دسست دادن 

مقسسام و قسسدرت کنسسد، بسسه پسساداش یسسک قطسسره هسسزار قطسسره نثسسار پسسایش میکسسردم. 

میدان  روزی که راهی جاپان بودم، محمد نعیم برادر و پسران محمد داود در

طیاره به وداع آمده بودند و هکذا دردهلی تورپیکی دختر بسزرگ محمسد داود 

«) با شوهرش نظام جان که سکرتر سفارت دهلی بود از مسا اسستقبال کردنسد.

 همان منبع(

به نظرمن، برای یک روستازادش پا برهنه،که بجز یک قلب سرشار از 

،واز برکست ذهسن  وفا وصفا و یک مغز دراک، هیچ چیزی در بسساط نداشست

ذهسین ومغزفعسسال وهسوش دراکسسش توانسسسته بسود  خسسود را تسسا مقسام مسسدیریت قلسسم 

مخصوص صدراعظم قدرتمندی چون داودخان برسساند وآنقسدر مسورد اعتمساد 

باشد که تصمیم  برای سرنگونی رژیم شاهی را با او درمیان گذارد وپس از 

افتخاری بساالتر ازآن  پیروزی او را بحیث معاون خود تعیین کند، نمیدانم چه

 خواهد بود؟

داکتر شرق توانسته بود اعتماد صدراعظم وبعد رئیس جمهسور وتمسام  

خانواده اش را چنان بخود جلب کنسد کسه هنگسام وداع ،بسرایش  اشسک بریزنسد 

وبا ریختن این اشکها از وی قدرشناسی  نمایند و بعد او را به حیسث نزدیسک 

رقسه نماینسد ؟ بسه گمسانم کسه اعتمساد پایسدار ترین دوست خود تا میدان هسوائی بد

داودخسسسسان در هسسسسر دو دوره اقتسسسسدارش بسسسسه داکترحسسسسسن شسسسسرق ، بزرگتسسسسرین 

 افتخارمعنوی وسیاسی برای شخص داکتر شرق خواهد بود.

داکتر شرق نیزدر نوشته هسایش همسواره ارادت و اخسالص خسود را بسه 

از آنجسایی » سد:ولی نعمتش داودخان صادقانه ابراز کرده ویکجا چنین مینوی

کسسه پسسس از کشسسته شسسدن نورمحمسسد تسسره کسسی و حفسسیظ هللا امسسین یکسسی بسسه خنجسسر 

شسساگرد و دیگسسری بسسه شمشسسیر اسسستاد)روس هسسا(، در زعامسست ببسسرک کارمسسل 

 ...زمینه آن مساعد گردید تا داستان اینکه چرا سقوط کردیم را دنبال کنم. 
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خانسۀ محمسد  اولتر از همه با شتاب زدگی جهت ادای احترام به دروازش

داود شسستافتم. خانسسه ای کسسه از طفسسل گهسسواره تسسا راد مسسردان هفتسساد سسساله اش بسسه 

دست فرزندان ناخلم و از خدا برگشتۀ وطسن شسهید شسده بودنسد. خانسه ای کسه 

اولین سنگ تهداب جمهوریت برای سسعادت و سسربلندی، برابسری و بسرادری 

ت چنسسد سسسرباز مسسردم افغانسسستان در آن گذاشسسته شسسده بسسود، اکنسسون در حراسسس

شوروی و دو سه بغچسه بسردار وطنسی بسود، کسه بسدون توجسه بسه آنهسا بسه روح 

پسساک محمسسد داود و شسسهدای هسسم رزمسسش از خداونسسد بسسزرگ طلسسب مغفسسرت مسسی 

 کردم که یکی از محافظین خانه به کنایه گفت:

 کاکا جان، اینجا زیارتگاه نیست! 

 گفتم: به شما نه، اما به من هست. 

 ) داکترشرق،قسمت دهم،(« م.و از آنجا دور شد
 

 بذل وبخشش داودخان به مردم وهمکاران محتاج: 

ذکسسسر ایسسسن بخسسسش از خصوصسسسیت زنسسسدگی داودخسسسان بسسسرای مسسسن تسسسازه 

وبسیارجالب است و بجز اقای قاسم باز کسه در مقساالت  خسود بسه ایسن صسفات 

نیک داودخان اشاره کرده، از زبان شخص دیگرنزدیک به داودخان تسا حسال 

 ه است ومن فکرمیکنم برای بسیاری دیگران هم دلچسپ خواهد بود. گفته نشد

محمسد داود شسخص متمسول، و منسسوب بسه یسک »داکتر شرق مینویسد: 

خاندان متمول بود، که از کاکا، پدر و پدرکالنش زمین های زراعتی زیسادی 

به ارث برده بود و هرگاه کسی از همکارانش به مشسکالت مسالی، مسثالً خسود 

منسوبینش به مسر  مسزمن و یسا مشسکالت هماننسد آن گرفتسار مسی  یا یکی از

شد، بدون سر و صدا از دارایی شخصی خویش به وی کمسک مسی کسرد. امسا 

در بخشش از دارایی دولت خیلی ها سسخت گیسر بسود و بسه یساد نسدارم از بیست 

المال به اصطالح از کیسۀ خلیفه بدون استحقاق قانونی حبه و دیناری بخشیده 

 باشد.
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و در زمان صدارت و ریاست جمهوری از معاش دولتی استفاده نمسی ا

کرد و حتسی بسرخالم اعضسای خسانواده اش)خانسدان شساهی( امسالک مسوروثی 

خسسویش را در کارهسسای خیریسسه و بسسه اشسسخاص مسسستحق رایگسسان توزیسسع مسسی 

نمود.چنانچسسه آپارتمسسان هسسا و دکسسان هسسایی را کسسه در سسسرک شسسهرآرا و متصسسل 

د با دو خانسه ای کسه تکمیسل وبسه سسفارت هسای خسارجی برج آن ساخته شده بو

ش بسسه سسسره میاشسست بخشسسید  1331کرایسسه بسسود )متصسسل زایشسسگاه( در سسسال 

.متعاقباً در ساحۀ... جریب شفاخانۀ دوصد بسستری در امسالک شخصسی شسان 

)بسسساغ شسسسهرآرا( از فسسسروش قسسسسمت دیگسسسری از امالکسسسش در آهنگسسسران آبسسساد 

وزارت صسحت عامسه واگذارشسد )سسال  )شفاخانۀ هاشم خان( و سپس آنسرا بسه

 ش(، که اکنون با تغییر نام به زایشگاه ماللی مسمی شده است. 1353

باغ و خانۀ دیگر خویش را در بهتسرین قسسمت شسهر جسالل آبساد )پنجساه 

جریب(  در اختیار والیت ننگرهار گذاشت تا درآن یک شفاخانه و یا قسمتی 

هنتون اعمار نمایند. متباقی زمین های از لیلیۀ طالب و یا خانه به استادان پو

ش ذریعسۀ  1354خویش را در شهرآرا جهت اعمار کتابخانۀ عامسه در سسال 

یادداشتی به وزارت اطالعات و کلتور بخشسیدند. همچنسان از پنجصسد جریسب 

باغ و امالک زراعتی در چهل تن )دوراهی پغمان و کندهار( صد جریب را 

ه دهساقین و اشسخاص مسستحق قریسه مسذکور به اوالدهای خویش و متباقی را ب

ش(  1346)چهل تن(  از دو تا پنچ جریب زمین به هر خانسه وار ]درسسال[)

قبالسسۀ شسسرعی داده بسسود. خانسسه و بسساغ دیگسسرش را )در حسسدود بیسسست جریسسب(در 

ش بسسه دولسست واگسسذار   1353پغمسسان بسسرای سسساختن پسسارک جمهسسوری در سسسال 

 شدند.

یه ای داشت. خانۀ نشیمن وی دارای محمد داود زندگی ساده و بی پیرا

چند اطاق خواب و دو سه تشناب معمولی بود. ولی با وجود آن، چون طسرح 

تغییر نظام شاهی و قوماندش سسقوط سسلطنت، جهست تیسسیس جمهوریست در آن 

خانسسه پسسی ریسسزی شسسده بسسود، لویسسه جرگسسۀ افغانسسستان کسسه بسسرای تصسسویب قسسانون 
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 1355ل جلسسسه داده بود)دلسسو اساسسسی و انتخسساب اولسسین رئسسیس جمهسسور تشسسکی

سسرطان  )روز تیسسیس اولسین  26ش(، جادش خانسۀ مسذکور را بسه نسام جسادش   

جمهوریسست(  نسسام گسسذاری کسسرد.  بسسه آن سسسبب بایسسستی خانسسۀ مسسذکور بسسا جلسسب 

رضایت ورثۀ محمد داود به حیث یک محل تاریخی حفظ می گردید نسه آنکسه 

 ر می داشتند.آنرا از بیخ و بن جهت ساختن آرگاه و بارگاه ب

به هر صورت هدم درین جسا پسا گذاشستن محمسد داود بسر مادیسات نبسود 

ش از  1352بلکسسسه آن بسسسود تسسسا آنسسسانی کسسسه بسسسا یسسسک پیسسسراهن و تنبسسسان ازسسسسال 

افغانستان فراری شده بودند پس از آن کسه زمامسدار و میلیسونر و مجاهسد شسده 

ام آور بازگستند، باید از ساختن خانه هسای پسرزرق و بسرق و مصسارم سرسس

در مقابسسل مسسردم خسسویش احسسساس خجلسست و سسسرافکندگی مسسی کردنسسد، نسسه بلنسسد 

) داکتسسر حسسسن شسسرق، همسسان « پسسروازی و قسسدرت طلبسسی، آنهسسم همیشسسه و پایسسدار.

 کتاب( 11کتاب،قسمت 

 

 مساعدت مالی داودخان با عبدالقادر  واسلم وطنجار :

در تقرر  شرق میگوید: آنچه گفته را به این داستان کشانید، همانا لطم

و کمسسک مسسالی محمسسد داود بسسه عبسسدالقادر و محمسسد اسسسلم وطنجسسار بسسود. زیسسرا 

طوری که گفته شد، او کمک می کرد، اما به کسی که واقعا درمانده می بود 

و شخصا او را می شناخت و یا یکسی از دوسستان نزدیسک و مسورد اعتمسادش 

د اسسسلم محتسساجی را بسسه وی معرفسسی مسسی کسسرد. در حالیکسسه عبسسدالقادر و محمسس

وطنجسسار در تغییسسر نظسسام شسساهی سسسهیم بودنسسد، امسسا محمسسد داود بسسا اولسسی توسسسط 

 4پاچاگل وفادار و با دومی ذریعۀ محمسد سسرور نورسستانی )قومانسدان قسوای 

زرهدار( رابطه داشت، و قبل از موفقیت در تغییر رژیم محمد داود هیچکدام 

) داکتسر حسسن شسناخت. آنها را به رویت ندیده بود و به اصطالح به چهره نمسی 

 کتاب(  11شرق، همان کتاب،قسمت 

 1356زمسانی کسه عبسدالقادر در زمسستان »داکتر شرق اشساره میکنسد:  

مری  می شود، این رئیس جمهور است کسه او را بسه پسول شخصسی خسویش 
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جهت تداوی به هند می فرستد و همچنسان بسرای تکمیسل خانسۀ نسیم کسارش محمسد 

فغسسانی کمسسک مسسالی مسسی کنسسد.آنانی کسسه آرزوی اسسسلم وطنجسسار مبلسسغ صسسدهزار ا

معلومسسسات بیشسسستری را در بسسسارش محبسسست هسسسای رئسسسیس جمهسسسور خصوصسسسا بسسسه 

عبدالقادر داشته باشند، بهتراست بسه کتساب خساطرات خسود عبسدالقادر مراجعسه 

کننسسد تسسا بسسه عمسسق دنائسست و پسسستی چهسسره هسسایی آشسسنا گردنسسد کسسه در یسسک اقسسدام 

جنایت در مقابسل حسسن نیست و خباثست  احمقانه مرتکب جنایت می شوند، آنهم

 کتاب( 11) داکتر حسن شرق، همان کتاب،قسمت  «به پاداش احسان و جوانمردی.

بدینسان ما به ارادت واخالصمندی داکترشرق بسه شسهید داودخسان آشسنا 

میشویم و درمی یابیم که او درمدت همکاری نزدیک خود بسا داودخسان آنقسدر 

را گرفته بود کسه بهتسراز از بسسیاری وزیسران تجربه  ودانش اداره کردن را ف

میتوانست امور یک وزارت را به پیش ببرد، ولی او که نیتسی بسرای رسسیدن 

به مقام وزارت نداشت، هرگز از صدراعظم تقاضای چسوکی وزارت، نکسرد 

و مسسدیریت قلسسم مخصسسوص صسسدارات داودخسسان را بسساالتر و برتسسر از هرمقسسام 

مقسام بسا اعتبسار مسدیریتی  قناعست کسرد کسه دیگری شمرد و تا آخسر  بسه همسان 

داودخان آنرا میخواسست. بگسذریم ازاینکسه او اولسین کسسی بسود کسه حاضسر بسه 

 قربانی خود در راه تغییر نظام شاهی به نظام جمهوریت گردید!

زهی شسهامت ومردانگسی آن شسهید دلیسروطن ومرحبسا بسر روسستا زادش  

 پرست را لبیک گفت!کرباس پوش که با شجاعت پیشنهاد آن مردوطن 

  (2016/ 7/ 12)نشر شده در پورتال افغان جرمن آنالین پایان 
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 بیست ونهممقاله 

 نام کابل مقدس است من نام کابل را »

 )داودخان( «بر نام خود ترجیح میدهم

 (نصیبه اکرم حیدری)

 

به جراًت میتوانم گفت که تاریخ با شیوش مطمسئن و تسازه ای، بسا کساوش 

قیق و همراه با خود آگاهی و دقت، با به سسخن آمسدن شساهدان در کسن  اسناد د

ته و خسساموش بسسرای چهسسار دهسسه در کشسسم حقسسایق و زنسسده سسساختن گذشسسته سسسنش

بسسسوی جسساده ای موفقیسست در حرکسست اسسست و داوریهسسای سسسطحی و مبتنسسی بسسر 

اغرا  افراد را که چسون پسردش ظلمست و ابهسام در پوشسیدن حقسایق در جسد و 

، کنسار میزنسد تسا سستاره هسای درخشسان رفتسه از آسسمان وطسن را جهد بوده انسد

نسل های آنیده در روشنائی حقایق بشناسند و تبصسره هسای آلسوده بسا اغسرا  

که جالیسش آن بسه تیسغ جسالدان میمانسد  بینسائی دیسدگان کاونسدش ایشسانرا از آنسان 

 نگیرند.

 مساه اپریسل محمسد داود نظسام غسازی را از طریسق 27مصاحبه تاریخی 

تلویزیون بهار شنیدم که شنیدنش خسواب و آرام را از انسسان بیگانسه میسسازد.  

تعجب من دریسن بسود کسه داود جسان نظسام غسازی بعسد از چهسل سسال خاموشسی 

مهر سکوت را مسی شسکند و از دردی کسه چنسان در وجسودش نهفتسه بسود وکسه 

فاجعسه حتی در برابر مادری که بار ها تالش نمود تا از زبان فرزنسد از ایسن 

 غم انگیز تاریخ چیزی بشنود، نتوانست فرزندش را به سخن آورد. 

بار ها از مرحومه تورپیکی غازی شنیده ام که میگفت   داود نمیتواند 

در مورد کالمی بر لب آورد، ولی شب ها صدای فریادش وقتی خواب اسست 

وی مرا بیدار میکنید.  میروم تا حالتش را بپرسم، می بینم که عرق وحشت ر

پیشانی اش نشسته و میدانم که کابوس می بیند، کابوس همان شب را....   و 
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من در جریان مصاحبه آن عرق را بر پیشانی اش دیدم که باعث سکتگی در 

 کالمش میگردید و رشتۀ سخن را از وی باز پس میگرفت.

جالب است نوش رهبر کشور، پرورده ای دست بابسا و انسا مثسل هسزاران 

ر میهن با پای پیاده و یا با بایسسکل مکتسب میسرود، دوری اش هزار طفل دیگ

از وطسسن او را بسسه کمبسسود زبسسان ملسسی دچسسار میسسسازد و رهبسسر کشسسور بسسرایش 

هدایت میدهد که دروسی را که تا صنم دهسم بسه اکمسال رسسانیده بسود، مجسددآ 

از صنم ششم آغاز کند و جالب تر از آن این نکته که مثل دیگسران بسا ارگ 

 دارد و درین شب دهشتناک برای اولین باز داخل قصر میشود.آشنایی ن

 .  و گاهیکه از پدر کالنم عاشق افغانستان بودداود غازی میگوید:   

کار بر کنار شد، میخواستند که میسدان هسوائی کابسل را بنسام ایشسان نامگسذاری 

 نماید  میگفت که نام کابل بزرگتر از نام من است .

)دو سال بعد از آغاز صدارت محمسد داود  1335بلی! در اواخر سال 

خان( ریاست هوائی ملکی به عنوان یک موسسه رسمی دولتی تآسیس گردید 

و بعد از تآسیس اولسین قسرار داد هسای هوانسوردی بسین افغانسستان، پاکسستان و 

به میسدان هسوائی  1963ترکیه به امضآ رسید و چمن خواجه رواش در سال 

که نقشه آن بدست شخص شهید داود خان که عشق  کابل مبدل و افتتاح گردید

آتشین وی به وطن وی را به اعمار پروژه ها بدست خودش میکشسانید.  شساه 

بسسه ایشسسان پشسسنهاد نمودنسسد کسسه ایسسن میسسدان را بنسسام میسسدان هسسوائی  محمسسد داود  

نامگذاری نمایند، ولی شهید محمد داود خان درجواب میگویند نسه   نسام کابسل 

 نام زیبای کابل را بر نام خود ترجیع میدهم .مقدس ات، من 

چه خوب است گفت که تاریخ را با نام ها و مجسمه ها نمیتوان ساخت 

و عبرت انگیز از همه اینست کسه تساریخ را بسا کسار روایهسای  گذشستگان بایسد 

مرور کرد، نه با مجسمه های شیادان و خاکفروشان، نه با تبدیل نام شهر هسا 

تاریخی بنام های شرم آور افرادیکسه تساریخ شساهد اعمسال  و عمارات و آبدات

 شوم و فاجعه آمیز این جالدان بوده است.  

ولی می بینیم که این خدایان زمینی ماده پرسست ، بسه رسسم هنسدو هسا و 

یونسسانی هسسای قسسدیم امسسروز در افغانسسستان پرسسستش میشسسوند و ایسسن در حقیقسست 

آنسان اسست کسه خسود خسوب شکست واقعی این رهبران خود پرسست و پیسروان 
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میدانند که آنان مورد نفرت اند، ولی برای دستیابی به قدرت و مادیات رهبر 

پرست شده اند و با مجسمه سسازی هسا کسه جسز روکشسی غسرور شکسست یافتسۀ 

 آنان نیست، سر در گریبان غفلت میزنند. 

حقا ! امروز زمانی فرار رسیده که وقتسی سسوال مالکیست و مادیسات بسه 

 آید، مساوات و سعادت انسانی در جامعه می میرد.پیش می 

ازیسسن واقعیسست نمیتسسوان انکسسار نمسسود کسسه از شسسهید محمسسد داود خسسان ایسسن 

یگانسه غمخسوار ملست، کسه بسا طسسرح و تطبیسق پسالن هسای انکشسافی خسود بسسرای 

اعمسار کشسسور صسسرم بحیسسث خسسدمتگار وطسسن کوشسسید یسساد گسسردد، ولسسی ایشسسانرا 

فاخانه چهارصد بستر شاهد نام ایشان باشد.  هرگز آرزو این نبود که دیوار ش

 نوشتن این نام بزرگ برآن دیوار محقر گناهی بیش نیست.

شسسهید محمسسد داود، ایسسن رهبسسر رفتسسه از ملسست بسسا خسسود پرسسستی آشسسنائی 

نداشسست.  چسسه بسسا همسست قبسسل از شسسهادت،  شسساهد زخسسم برداشسستن و شسسهید شسسدن 

و شسینکی غسازی کسه  فرزندان عزیزش خالد داود، زرلشست داود، عمسر داود،

با تیر جنایتکاران خلقی و پرچمی و روسسی مسورد هسدم قسرار گرفتنسد، بسود،  

 ولی حاضر نشد راه فرار را در پیش گیرد و یا تسلیم خائنین گردد.

دیدن رن  هر انسان بذات خود برای دیگران انسدوهبار اسست و منظسره 

بسساران میشسسود، ای را کسسه فرزنسسدانی در برابسسر چشسسمان پسسدر دانسسه دانسسه مرمسسی 

منظره ای نیست که عواطم و احساسات انسانی را برنینگیسزد.  گمسان نکسنم 

در طول تاریخ هیچ رهبری چنین فاجعه را با مقاومت تحمل کرده باشد و پسا 

به فرار نگذاشسته باشسد، ولسی شسهید محمسد داود خسان از پایگساه خسویش بیسرون 

برایش مقدس و عزیسز  نرفت.  با غرور مقاومت نمود و سر بدامن وطنی که

بود گذاشت. در مقابل سیه کساران خسون آشسام خلقسی و پرچمسی کسه اگسر هسدم 

شان بدست آوردن قدرت بود و کشتن رئیس دولت، در بیرون قصر حتسی بسه 

طفل هم رحم نکردند و داود نظام غسازی را کسه در انوقست طفلسی بسیش نبسود، 

 هدم قرار دادند.

اغسسرا  مسلسسسل و پسسیهم ادعسسا درایسسن چهسسار دهسسه کسسه کجسسروان پسسر از 

میکردنسسد کسسه میسسرویس داود هسسم همسسسر و هسسم فرزنسسدانش را بسسا تفنگسسی کسسه در 

دست داشت کشست و شسهید عمسر داود کسه زخمسی برداشسته بسود از وی تقاضسا 
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مینمود که با فیر مرمی ای به حیاتش خاتمه دهد.  در حالیکه شهید خالد داود 

ز ویسس داود کسه بسرادر دوگانسه که با اصابت اولسین مرمسی زخسم برداشست و ا

اش بود مسلسل درخواست مینمود که  به دردش پایان ببخشد ولی شهید ویس 

داود در جواب میگوید که  من نمیتوانم .... داود نظام غازی وقتی دوباره به 

داخل قصر بر میگردد، زمین ]قصر[ دلکشاه با خون شهدا رنسگ شسده. ملست 

چهار دهۀ غم آلود، دشمنان رنسگ زده و  افغان به قیمت تجارب خونین درین

نقاب بیگانه بر چهره را خوب شناخته اند و آگاهی ملی بر بستر تکامل ذهنی 

شان با عمق آن نقسش گردیسده و ایسن ملست دیسر یسا زود مثسل داود نظسام غسازی 

مهر سکوت را میشکنند و از این سوی مرز هسا و آب هسا صسدای جساودانگی 

  26)آرشممیف مقمماالت نصممیبه  اکممرم حیممدری .    پایسسان ملسست افغسسان شسسنیده خواهسسد شسسد

 ( برای شنیدن این مصاحبه به لینک ذیل مراجعه شود: 05/2017/

https://www.youtube.com/watch?v=fxvVBVK9wRU&sns=fb 

 

 تبصره من بر مقاله خانم نصیبه اکرم حیدری 
 

خسسسانم نصسسسیبه اکسسسرم حیسسسدری، درمقالسسسه کوتسسساه امسسسا اسسسستوارخود یسسسادآور 

)دو سسال بعسد از آغساز صسدارت محمسد داود  1335در اواخر سسال » میشود:

خان( ریاست هوائی ملکی به عنوان یک موسسه رسمی دولتی تآسیس گردید 

و بعد از تآسیس اولسین قسرار داد هسای هوانسوردی بسین افغانسستان، پاکسستان و 

به میسدان هسوائی  1963ترکیه به امضآ رسید و چمن خواجه رواش در سال 

کابل مبدل و افتتاح گردید که نقشه آن بدست شخص شهید داود خان که عشق 

آتشین وی به وطن وی را به اعمار پروژه ها بدست خودش میکشسانید.  شساه 

بسسه ایشسسان پشسسنهاد نمودنسسد کسسه ایسسن میسسدان را بنسسام میسسدان هسسوائی  محمسسد داود  

نمام کابمل    نامگذاری نمایند، ولی شهید محمد داود خان درجواب میگویند نسه

 مقدس است، من نام زیبای کابل را بر نام خود ترجیع میدهم"

با دریغ ودرد بسیار اینک نام  کابل  که برای شهید داودخسان یسک نسام 

مقدسس بود وآنرا برنام خود ترجیح میسداد، امسروز بجسای آن نسام حامسدکرزی 
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سست، روی که با داودخان ونام تاریخی کابل درهیچ زمینه ای قابسل مقایسسه نی

 میدان هوائی بین المللی کابل گذاشته شده است.

خواهرگرامی نصیبه حیدری، دوران عجیبی است.دورانی است که آدم 

کشی را قهرمانی میدانند، جاسوسی به کشورهای بیگانه را سیاست مینامند 

وتجماوز بمه حقموق دیگمران را  فساد وغصب ملکیت های دولتی واختالس و

 رند؟جهاد ومسلمانی میشما

داودخسسان یسسک شخصسسیت  بسسزرگ ملسسی بسسود بسسا خصسسایل وخصوصسسیاتی 

چون: وطن پرسستی،پاک نفسسی، تقسوا، بسا انضسباط  وبادسسپلین، ضسد ارتشساء، 

ضسسدارتجاع ،ضسسد مسسداخالت بیگانسسه در امورکشسسور ، ضسسد اخسستالس و رشسسوه 

ری، ضد دزدان وغاصبان  دارائی های عامه و ملکیت های خصوصی، اخو

وس مردم افغانستان، حافظ امنیت سرتاسسری درکشسور، حافظ جان ومال ونام

حافظ حیثیت و وقار وپرستیژ دولست افغانسستان در برابرجامعسۀ بسین المللسی و 

کشسسورهای همسسسایه بسسود، اورهبسسری بسسود کسسه بعسسد از عهسسد امسسانی هسسیچ زعسسیم 

سیاسی افغانستان چون او در افغانسستان خسدمت نکسرده اسست وبساوی برابسری 

 کرده نمیتواند. 

اودخسسسان بنیانگسسسذار بسسسسیاری از پسسسروژه هسسسای زیربنسسسائی واقتصسسسادی د

وانکشافی وعصری سازی افغانستان وتقویت اردوی ملسی ونیروهسای هسوائی 

کشور برای حفظ تمامیت ارضسی وحسریم هسوائی کشسور، حسامی حقسوق زنسان 

وحق تحصیل وحق انتخاب کردن چادری یا بسی چسادری در بیسرون از منسزل 

 ار مردان برای انکشام وعمران افغانستان بود. وحق کاردرجامعه درکن

سسسناتوران افغانستان،بریاسسست آقسسای مسسسلمیار،درختم دورش دوم ریاسسست 

نمودند تا میسدان هسوائی  جمهوری  حامدکرزی ،به داکتر اشرم غنی پیشنهاد

کابل به اسم اونامگذاری گردد. این سناتوران که اکثریت شان افراد آلسوده بسه 

فاده جسسو هسسستند،خدمت وصسسداقت وتسسالش بسسرای آبسسادی فسسساد واشسسخاص اسسست

وانکشام مملکت نزدشان معنایی ندارد یا زمانی معنا پیدا میکنسد کسه خسود یسا 

وابستگان شان در قدرت باشند و از امکانات دولتسی سوءاسستفاده نماینسد. نسزد 

عناصر آغشته به فسادو جنایت بهترین رهبر وبهتسرین زعسیم کسسی اسست کسه 

ن و دزدان وغاصسبان حقسوق مسردم غسر  نداشسته باشسد ودسست به جنایتکسارا
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همه مقامات دولتی را درحیم ومیل واختالس دارائی های ملی آزاد بگذارد، 

 مانند حامد کرزی ؟ 

 13یکی از سیاست های غیرملی ومصلحت گرایانۀ کرزی در طسول  

سال حکومت وی بخشسش هسای بسی مسورد القساب قهرمسانی ومارشسالی  ورتبسه 

ند دولتی به تبهکاران و دزدان سرمایه های ملی وجواسیس کشورهای های بل

بیگانسسه و افسسراد غیسسر مسسسلکی وکسسم سسسواد بسسوده اسسست، کسسه او را یکسسی از بسسدنام 

سال اخیسر ثبست میکنسد. حامسد کسرزی،  300ترین زعمای افغانستان درتاریخ 

نسسه مبتکسسر کسسدام پسسروژه زیربنسسائی اقتصسسادی درکشوراسسست و نسسه بسسرای کوتسساه 

ن دسسست اختالسسسگران ومجسسرمین جنگسسی از یخسسن مسسردم سسستمدیدش کشسسور کسسرد

اقدامی کرده است. درعین حال، حامسدکرزی بسا وجسود کمسک هسای میلیاردهسا 

دالری جامعه جهانی بسه افغانسستان، فقسر وبیکساری ودزدی وجسرم  و فسساد را 

درکشسسور تعمسسیم داده  و فرصسست هسسای طالئسسی فراوانسسی را در امسسر توسسسعه و 

 ر از دست داده است. انکشام کشو

کرزی تنها بعد از خیمه شب بازی های تدویرلویۀ جرگه برای  امضسا 

ویا عدم امضای پیمان امنیتی با امریکا ،بیش ازشش میلیارد دالرکمسک هسای 

امریکا وجامعه جهانی را برای عمران کشور از دست داد. وگویا  لقمسۀ نسان 

تا نقش یک چهسرش ملسی را  پخته را از گلوی ملت فقیر وگرسنه  خود گرفت،

بازی کرده باشد، اما او فراموش کرده بسود کسه بسا گسرفتن کیسسه هسای پسول از 

یکی از کشورهای همسایه بطسور غیرقسانونی، وقسار وحیثیست تساریخی کشسور 

را  بسسه زمسسین زده ، وخسسود را بحیسسث یسسک چهسسرش فاسسسد وخسساین بسسه ملسست  ثبسست 

 تاریخ افغانستان نموده است.  

ن وزارت مالیه بحران انتخابات سسبب رکسود اقتصسادي به گفته مسؤوال

در کشور شد و نزدیک به پن  میلیارد دالر در بخسش هساي گونساگون فرصست 

هسساي شسسغلگ و سسسرمایه گسسذاري را از افغانسسستان گرفسست و ضسسربه بزرگسسگ بسسه 

 زندگگ مردم عادي وارد کرد.

کرزی دوسیۀ حیم ومیل کردن نهصد میلیون دالر سرمایۀ کابل بانک 

فهیم حفظ کرد و از جیب ملست بهسای قسیم و برادر ش را بخاطر نجات برادر

پای خود حامد کرزی نیسز در ایسن خسورد از کجا که این دزدی را پرداخت و 
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باشسسسسد. بسسسسا در نظرداشسسسست ده هسسسسا جسسسسرم مصسسسسلحت گرائسسسسی نو بردهسسسسا دخیسسسسل 

دیگرکسرزی، حسال آقسای داکتسر اشسرم غنسی، رئسیس جمهسور کسه بسا رویدسسست 

دوسسیۀ کابسسل بانسک آبسسروی از دسست رفتسسۀ افغانسستان را دوبسساره گسرفتن مجسسدد 

احیا کرد و امیسد هسای زیسادی را در دلهسای مسردم زنسده سساخته اسست، چطسور 

آنهمه خطا های سیاسی وغیر سیاسی کرزی را نادیده گرفت و میدان هسوائی 

کابل را بنام او مسمی کرده است؟ حامد کسرزی فقسط مسستحق یسک لقسب اسست 

 میباشد. « در فساد در افغانستانپ»وآن لقب، 

درمیسسان یسسک صسسد اتهسسامی کسسه علیسسه اقسسای کسسرزی ، توسسسط جمالخسسان 

وارد آمسده، ودر پورتسال افغسان جسرمن « عزیزاحمسدعزیزی»بارکزی و آقای 

قبالً به نشر رسیده، تمام آن اتهامات از سوی خوانندگان این پورتال تائید شده 

 کساظم حتسی یسک مسورد خسالم آن را ودانشمند افغسان اقسای داکتسر سسید عبسدهللا

نیافته است تا از دوش حامدکرزی پس کند، بنابرین معلوم میشود کسه کسرزی 

سال حکومت خود بجای کارهای خسوب، کسه امکسان انجسام آن از  13درمدت 

عهسسده اش پسسوره بسسوده ولسسی انجسسام نسسداده اسسست، بایسسد بجسسای مکافسسات، مجسسازات 

 میشد.

نمان بنمام نمامی کابمل بماقی بمانمد واگمر همچ دمیدان هوائی کابل می بایم

د تا آنرا بنام یکی از شخصیت های ملی افغانستان بگذارند، والزم شمرده ش

می باید بنام مؤسس این میدان ، یعنی داودخان شهید که خودش این میمدان 

را طراحی واعمارکرده است ویکی از کارهای عهد صدارتش میباشد،مسمی 

ثممور بجمما  7امت وی در برابممر کودتمماگران گممردد تمما حرمممت جممان بممازی وشممه

 د.وآورده ش

بما خودش  1357آن مرد نیکنام وفرزند صدیق وطن در کودتای ثور 

تن فرزنمدان واعضمای خمانواده اش توسمط کودتاچیمان قربمانی وقتمل عمام  17

 نامش جاوید باد! و روحش شادشدند . 
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 ما یس مقاله

 سردارمحمد داوود خان و دیشه

 افغانستان یهامهارکردن آب 

 (6/6/2016-)قاسم باز

 

پر افتخار خود همت    خیتار یکارهایپ نیکه در سخت تر یملت یا» 
چرا امروز به خود احساس  د،یخود را از دست نداد یو غرور مل یعال

 داودخان(.«)دینمائیم یضغف و ناتوان

 

سسباوون ) دعسوت ( مقالسه جالسب و  نیو وز یمل تیسا بیدر و امروز

در مسورد پسروژه  ار،یسمل یالیتور یام جناب اقا یرامګبقلم هموطن  ارزشمند

افغانسسستان در دوران  یبنسسد بسسرق و انهسسار  و همچنسسان مهسسار کسسردن ابهسسا یهسسا

عالقسه و  اریشده بود به بسس اشتهګمحمد داوود خان، ن دیشه یجمهور استیر

 یعنسیافغانسستان،  یاتیسو ح یمحترم به موضوع  مل سندهیخواندم، نو یدلچسپ

 یو عالمانه از لحاظ  منافع مل انهیعام دیبرق و انهار از د یاب یاعمار بندها

 یهمسسه جانبسسه قسسرار داده، اقسسا یرا بسسه بررسسس هیهمسسسا یافغانسسستان و کشسسورها

 نیچنسس افغانسستاندر بخسش از مقالسه خسسود بسه معضسله  مهسار کسسردن ابهسا  اریسمل

 .اردګنیم

 ېویممن اوبممو مهممارولو لپمماره د کلممه د افغانسممتا ېسممردار محمممد داوود خممان چمم»  

 ډبمم ټممېلپمماره م ولمموتد جو ونمموټکو ناېښممد اوبممو بنممدونو او بر ېلممه مخمم ۍیژټراټسمم ېمنظممم

د داوود خمان د دغمو  هګمرنڅ ېچم تو کم لیمپ ېاو پاکسمتان پمه د رانیمورسمره سمم ا ېوهل

 یاو پاکسمتان نممه شمموا رانیمما ېونممو لممه مخمیقوان والموتید اوبممو ن -يتکم بډپالنونمو مخممه 

او  غممماتيیتبل یممې ېنمممو پممه افغانسممتان کممم ي،تاوبمممه وغمموا ېاتیممز ېحقمماب ېلممه خپلممم ېکممول

او  ۍپمرد وهیافغانان په  ېزیږلس لورڅ ېدېږن یاو دا د لهتته مال وت ګتېاستخباراتي ج

 .يېږسوز ېک هګتج ابتيین
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که څه هم هغه مهال چې ایران د رضا شا له خوا اداره کېده د اوبو ستونزه ورته دومره 
ښکارېده او دواته هېوادونه د هلمند اوبو د ویش په اته یوې هوکتې ته هم ستره نه 

کال کله چې د خمیني مذهبي دولت رامنځ ته شو نو د ایران  ۱۳۵۷ورسېدل خو په 
حکومت ته دغه پرېکته د منلو وت نه وه او دوی غوښتل د هلمند سیند له اوبو تر 

ي هریوا شنې اوبه هم ایران ته خپلې حقابې څو چنده ډېره ګټه واخلي او د تاریخ
کونت سیند په اوږدو کې د بندونو په جوتلو  -وبهیږي.  همدا ډول پاکستان هم د کابل

اندېښمن و او کله چې هغه مهال په کونت کې د اوبو د ستر بند د جوتېدلو لپاره افغان 
حکومت لومتنۍ هلې ځلې پیل کتې نو پاکستان یې د مهارولو لپاره له وخت مخکې 
الس په کار شو هغه مهال یې  د مسعود، رباني او حکمتیار له خوا د ډلګیو رامنځ ته 
کولو ته الره پرانیسته وسلې یې ورکتې او له بله اتخه یې په داوود خان او د هغه 
حکومت پسې داسې تبلیغات پیل کتل چې له مخې یې د ولس په منځ کې د وخت 

س یو ګوډاګی حکومت معرفي کت دغه حکومت یوه خدمتګاره اداره نه بلکې د رو
استخباراتي ګنګوسې په خلکو کې تېت شوې د اخوان المسلمین غتو ته یې د وسلو په 
ورکولو یو ناروا حرکت پیاوتی کت او عمالً تخریبي هڅې پیل شوې د افغانستان اوبو او 
له ډېورنډ لیکې لپاره د افغانستان د حکومت د تکفیر بهانه ښه پیاوتې شوې وه او 

همغه وخته بیا د افغانستان اوبو د مهارولو لپاره افغانستان کومه بریالۍ هڅه ونه شو 
کتای.حتي د دوی تبلیغاتي جګته دومره اغیزمنه وه چې په ځینو افغانانو یې منلې وه 

 «چې ګواکې داوود خان د اوبو بندونو په جوتلو سره ولسونه تر ابو الندې کوي.

پروژه خورد  ۲۹ر، در بخش دیګر مقاله خود به همچنان اقای توریالی ملیا
 و بزرګ نظام جمهوری شهید محمد داوود اشاره  نموده اضافه میکند.

وتو بندونو د سروې، جوتلو او بیا رغولو لپاره هم  ۲۹د دې ترڅنګ ولسمشر د  » 
مټې بډ وهلې دغه واته بندونه په داسې سیمو کې دي چې تر ډېره له ګاونډیو هیوادونو 

ه پکې د ستونزې کوم دلیل او نښه نه لیدل کیږي نو له همدې امله به یې کارونه په سر
چټکۍ پیل او تمه ده چې په خپل وخت بشپت شي، له بله پلوه ولسمشر د کمال خان بند 
د جوتولو)بشپتولو( او لویه کې د هلمند سیند د اوبو مهارولو کلک هوډ څرګند کت او 

پنجشیر، لغمان سیندونو اوبوته د یول لوی بند د جوتولو  همدا ډول په کونت کې د کابل،
هوډ هم لري هغه بند چې څو کاله وتاندې  یې د جوتولو اوازې خپرې شوې خو د 
عملي چارو څرک یې ال نه دی لیدل شوی، له همدې امله هغه اندېښنې چې څلوېښت 

اپیدا شوې ځکه کاله وتاندې د ایران او پاکستان له حکومتونو سره وې یو ځل بیا ر 
ایران کوښښ کوي د افغانستان په لویدیځ او جنوب لویدیځ کې د جګتې سنګر ګرم 
وساتي، طالبان په ډلګیو وویشي دښمنۍ پراخې کتي چې له یواې خوا به پرې د اوبو 
مهارولو پروسه ګډه وډه کتي او له بله پلوه پرې د ټاپې سترې پروژې مخه ډب کتي 

 «د غازو د لېږد ستره اقتصادي پروژه د خپل هېواد کتي. او پاکستان او هند ته به

هموطن محترم اقای توریالی ملیار، در بخش از مقاله خود به مغضله خط 
نام نهاد دیورند بین افغانستان و پاکستان نیز اشارات دارد خاطر نشان 
میسازد می افزاید، معضالت و مشکالت بین افغانستان و پاکستان تنها 
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ورند نبوده بلکه دولت پاکستان از این پا را فراتر نهاده دعوای معضله خط دی
»   ابهای افغانستان را نیز مینماید. وی در این مورد اضافه نموده  مینویسد.

که د اوبو مهارولو دغه سترې پروژې بشپتې شي، ټاپي پروژه بریالۍ شي، کاسا زر 
را ژوندۍ شي، د رېل پټلۍ  سر ته ورسیږي، د ورېښمو صنعتي او سوداګریزه الر بېرته

له پاکستان او ایران د افغانستان پر سینه منځنۍ اسیا او چین ته تېرې شي نو افغانستان 
به د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ هغه پول ] پل [ وي چې بیا به د ګډو ګټو هیوادونه د 

ځوانان چې  خپلو ګټو لپاره د دغه پله د ال پیاوتتیا لپاره کار کوي، هغه مهال به هغه
ټوپک په غاته په بېل او کولنګ ستک او پله ته ماینونه ږدي مال به یې تتلې وي او په 

 خپل کولنګ او چرۍ به خپلې ورانې ویجاتې جوتوي.

د پاکستان لپاره چې له یوې خوا د ډېورنډ کرښې مسله مهمه ده له بله اتخه د 
مدې امله د پاکستان له جوتېدو افغانستان اوبو مهارول ورته د زغم وت نه دي، نو له ه

راهیسې تر نن ورځې نه غواتي افغانستان کې ثبات راشي، په دې وروستیو کې یې د 
افغانستان د بې ثباتۍ لپاره هلې ځلې دومره پاوتې کتې چې حتی د امنیت سالکار 
سرتاج عزیز د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ د بدلولو خبره هم یاده کته او اشاره یې 

اشرف غني ته وه چې ګواکې دی هم د اوبو په مسله کې د داوود خان پر پل ولسمشر 
پل ږدي، دا چې د افغانستان لپاره له پاکستان سره د ډېورڼد مسله د اوږد مهال ستونزه 
ده نو اوس مهال یوازې د اوبو مهارولو ستونزه هغه ښکاره مسله ده  چې پاکستان یې 

ي په افغانستان کې د جګتې سنګرونه ګرم له سختو اندېښنو سره مخ کتی او غوات
وساتي او افغان دولت ته دا موکه ورنه کتي چې د کابل پر سیند د بند او بندونو 

 «جوتولو ته مټې رابډ وهي.

به یاد دارم در سالهای اخیر جمهوریت که کار سروی  بند برق سلما ، بند 
حکومت کمال خان نیمروز، و سروی بند برق والیت کنر جریان داشت 

جمهوری انوقت بخاطر مهار کردن اب دریا خروشان کنر و ساختن بند برق 
کنرکه مصارم ان بالغ از ملیاردها دالر امریکایی تخمین شود بود، دولت 
جمهوری افغانستان همرای بانک جهانی، بانک اسیایی و بانک اسالمی در 

رفیت ) تماس بود، تا جایکه معلومات دارم،  بند برق والیت کنر به ظ
( میګا واټ برق تولید میکرد که از ان جمله برق فوق الذکر تنها )  ۲۳۰۰۰
(  میګا واټ  یا کمی زیادتر به تمام افغانستان در ان وقت وزمان  ۳۰۰۰

کفایت میکرد و متباقی یا باقیمانده بیست هزار میګاه واټ ان به کشورهای 
رم که در ان وقت در همسایه فروخته میشود. در این مورد من از ذوات محت

وزارت اب و برق کار میکرد ارزومندم، لطفآ در باره سروی بند برق کنر 
روشنی الزم انداخته و خوانندګان محترم را از معلومات پر بها خود مستفید 

 سازد.
دو بند برق که باالی دریا کابل و پنجشیر  ۱۳۵۷پیش  از فاجعه هفت ثور 
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لت فرانسه مصارم ان بندهای برق را توسط کشور فرانسه ساخته میشد، دو
بعد از هفت ثور به پاکستان داد، حکومت پاکستان از ان پولی کمکی که 
اصآل به افغانستان در زمان جمهوریت شهید محمد داوود مدنظر ګرفته شده 
بود، حکومت فرانسه بعد از کودتا هفت ثور، ان پول یعنی مصارم ان 

غانستان به کشور پاکستان داد و بندهای برق را بخاطر جهاد مردم اف
حکومت پاکستان از ان پول و کمک فرانسه بند برق ورسک پیشاور یا ) 

 ډیم ورسک پیشاور ( ساخت.

 
در پشاور بودم در یکی از روزهای اقامت  ۱۹۹۸من در اخر ماه سال 

جناب محترم استاد محمد عزیز نعیم، برادرزاده شهید سردارمحمد داوود در 
ی اقایان هر یک اقای عزیز هللا واصفی، سیدحسن اغا  مشهور پیشاور بهمرا

به شاه اغا برادرزاده بزرګ پیر صاحب سید احمد ګیالنی، جنرال رحمت 
هللا خان صافی، عظمت حیات خان پیشاوری عر  دیدن بند ورسک به بند 
ورسک پیشاور رفتیم، اقای استاد محمدعزیز نعیم و عظمت حیات خان 

بند ورسک که چګونه این بند ساخته شد بما معلومات پیشاوری در مورد 
میدادند، محترم محمد عزیز نعیم و عظمت حیات خان ګفتند که اصآل پول 
این بند برق یعنی بند ورسک پیشاور، پولی و کمک کشور فرانسه به 
حګومت افغانستان  در زمان جمهوریت شهید محمد داوود بود که باید 

دریا کابل و پنجشیر ساخته میشد، ولی افسوس  بخاطر اعمار دو بند باالی
بعد از کودتا هفت ثور کشور فرانسه ان پول کمکی که اصآل بخاطر عمران 
دو بند که در افغانستان ساخته میشود، کشور فرانسه بعد از فاجعه هفت ثور 

 ان پول کمکی را به پاکستان داد. 

 کراتیک خلق.از جنایات و ارمغانهای !! حزب دیمو ای این است شمه

 

 پایان کتاب
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