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ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

  ٢٠١٠دسامبر ١٤ويرجينيا،                    احسان اهللا مايار   

  بخوان و بدان
  روابط بين اعليحضرت امان اهللا خان و اعليحضرت محمد نادرشاه شهيد

  

    
  اعليحضرت غاری امان اهللا خان                                   اعليحضرت محمد نادر شاه شهيد               

   
من عليۀ اغواگران در تاريخ . بازهم دربارۀ بزرگان افغانستان مينويسم و بمقام شامخ شان درتاريخ وطنم ارج ميگذارم

 در اين اواخر رسالۀ خوشبختم ازاينکه. تا زنده هستم همين روش را از دست نخواهم داد افغانستانم مبارزه ميکنم و
، که با سبک زيبا توسط مرحوم "گی اعليحضرت محمد نادرشاه شهيدرويداد مهم زند" ای زيرعنوان  صفحه١٣٧

محبوبه سراج کترابدينوسيله از محترمه د. رقم شده بدستم رسيد )برادر اعليحضرت امان اهللا خان( جنرال اسداهللا سراج
ه با اهدای اين اثر فوق العاده پرمحتوای تاريخ افغانستان مرا بيحد خوشنود رفيق، صبيۀ جنرال مرحوم تشکر ميکنم ک

  .گردانيده است
مطالعۀ اين اثررا بعالقه مندان تاريخ افغانستان اکيدأ توصيه مينمايم تا از البالی آن گذارشات مهم افغانستان و 

ند و در روشنی ديد از حقيقت باالی نبشته قيد شده بررسی نماي) اوبجکتيف(چگونگی آنرا که از زاويۀ بيطرفی علمی 
  .های گذشتۀ تاريخ افغانستان گذشتی نمايند

بزرگترين رويداد مرحلۀ حساس . هرگونه تبصره ای دربارۀ اين دوسند در صالحيت اين حقير گنجانيده شده نميتواند
نۀ  بين قوماندان اعلی افغانستان از مراودۀ برادرانه و مدبرا وطن ما اعنی  بدست آوردن استقالل از يوغ استعمار و

نادرشاه که دراين اسناد نقش گرديده، توضيحی را ايجاب نمی  اعليحضرت امان اهللا خان و سپه ساالر وقت محمد
  .بنده وظيفه خودرا تنها و تنها درارائۀ اين اسناد حقيقی تاريخ افغانستان محدود ميدانم وبس. نمايد

  
مان کتاب طبع  ه٣٣ و٢٩ ، ٢٣ ، ٢٢ت  را که در صفحانامه هايیتن چاپ شدۀ  اينک م،بمنظور تسهيل در خواندن

  :منارگان ميگذشده از نظر خوانند
  

  ١٣٣٧ شهر شعبان المعظم ٢٥ مورخ نامۀ" 
  

  عاليجاه عزت وعزيزی نهان اخوی سردار محمد نادر خان سپهساالر را واضح خاطر باد
 و خواهی صالح محمد خان سپهساالر گی و خودو بی سرشتامی و ملکی سمت مشرقی  نظباب فوج در قبل برين 

 نظامی آنصوب از حضور برای شما مفصل خبر داده شد که مستحضر می زخمی شدن او و شکست خوردن فوج
نعيم خان نائب ساالر را در  و بطرف کابل آمده بودند عاليجاه محمد آنجا شکست خورده  که ازايباشيد و نفری نظامی 
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ی شان مقرر فرموديم که آنهارا بهر صورت شود دل داری کرده بگرداند که از آمدن آنها کم دلی سرخ پل پيش رو
برای باقی فوج مقيم دارالسلطنة کابل و کندک هائيکه روانۀ جالل آباد شده اند و در بين راه ميباشند از شکست آنها 

د و عازم کابل شدند و شکايت زياد از بی همان بود که نائب ساالر در آنجا هر قدر کرده واپس نگشتن. پيش نشود
را در چهاونی آورده پايان کردند که بتدريج تفنگهای شان گرفته بهرصورت آن. نصبداران خود ميکنندانتظامی م
 صبح يک جهاز هوائی در کابل آمده چند گلوله بم در ارگ مبارکه ۀ بعمل شش بج٢٣چون روز شنبه . وندمرخص ش

 الهی ديگر ضرر و  برحمتاين  انداخته چند راس يابو را سقط کرده واپس رفت اضافه ازو ماشين خانه و کمند ها
مردم معتبرين و کالن شونده  نقصان نرسيد و المحال از برای مردم کابل که از گلوله باری آنها هراس پيدا شده اکثر

اينصورت با نفری اهالی  درو بيجا حرکت شده و  گان اين مالمتی را بحضور تعلق ميدهند که وقت جنگ بيخود 
اکثريه در صلح رای داده اند که بقرار شرايط . شورا مصلحت کرده شد و شما دراين باب چه تدبير الزم ميدانيد

 بنا. قرارداد اعليحضرت ضياء الملة والدين مرحوم و قراداد شهيد مرحوم هر گاه با شما مصالحه کنند شما قبول کنيد
 عاليجاه اطالع فرموديم که شما دراين فقره چه مصلحت ميدانيد آنچه بفکر شما ميرسد و آن الزم دانسته برای آن بر

را بهمان جوش و خروش داشته درکاروائی های خود کوشش  خير ميدانيد بحضور واال معروض داشته نفری خود
  "   امضای امير امان اهللا                              ١٣٣٧ شهر شعبان المظم ٢٥تحرير يوم سه شنبه . داشته باشيد

  
   همان اثر٣٣-٢٩ صفحه ١٣٣٧ شهر رمضان سنه ١٣ ، ليل پنجشنبه نامۀو اينک متن 

  
  .نادرخان سپهساالر را واضح باد عاليجاه عزت و عزيزی نهان برادر بجان برابرم سردار محمد" 

ر اعليحضرت واال گذارش  ارسالی شما بمالحظۀ حضو١٣٣٧ شهر رمضان المبارک ١٠عريضه مؤرخه يوم دوشنبه
مضمون فرمان مبارک واال و تحريری وايسرای  معروضداشته بوديد که نقل خط وايسرای هند اليوم رسيد از. يافت

 اول –بدرستی دانسته شده چند چيز را که سراسر نقصان کلی دارد به حضور مبارک به تفصيل عرض ميدارم 
ج های انگريز همان حدود را که قبضه نموده اند به قبضه داشته برای  فو٢ -درباب آزادی جهاز انگريز در افغانستان

 همان موضع را که نظامی افغانستان و ٣ -حفظ ماتقدم استحکام خودرا درست کنند و در موضع مذکور آزاد باشند
ز موضع فوج  بيست ميل ا٤ - اقوام سرحدی بذريعۀ افغانستان گرفته اند مثل وزيرستان اين را برای انگريزواگذاريدن

 را کامل نا اميد ساختن و آنها  برای سرحد خط نوشتن که يعنی ما صلح ميکنيم ٥ - انگريزی فوج افغانستان دور بودن
 بعضی فقرات جزوی را در اين وقت از مضمون تاثير پيدا نميشود و وقتيکه همان مسئله بزير خيال سياست شود -

فدوی دولت قبل از رسيدن . شده ن فقرات مذکور کامل افغانستان برباديک عالم معنی داشته باشد پس از همين مضامي
فرمان مبارک واال مولوی ظفرحسن خان و پادشاه مير و محمد يوسف خان را همراه يک عريضه حضور مبارک 

باب شرايط با شرف نيز بحضور  در واال روانه نموده ام که حالت سمت جنوبی را بدرستی بحضورعرض کند و
اگر . شصت رگ انسان يک رگ خون داشته باشد اين قسم شرايط را قبول نميکنندو اگر از سه صد . اينداظهار نم

حالت کابل و سمت مشرقی بالکل خراب شده باشد و اعتبار نمانده باشد پس الزم که بهر قسم صالح بدهند بهمان قسم 
ر مذکور فوق که روانه نموده ام عرض کرده ام بنده از نقطۀ نظر حقيقی مالحظه نموده کامل بذريعۀ سه نف. اجرا شود

 بايد مگر درباب مصلحت صالحيت ضرور است که وکالی مردم داخلی و سرحدی افغانستان هم شامليت داشته باشند
نيز عرض ميدارم که اگر از يکطرف چيزی . يک يکنفر وکيل بحضور طلب گرديده همرايشان حرف زده شودهر

نامۀ سابقه  فته به طرف سمت جنوبی سه چند آن بدست آمده پس اگر مطابق عهددست ر زمين به سمت مشرقی از
اينقسم شد که آدم بی فکر مقرر شد سخت    حال دريک باب مجلس صلح عرض ميدارم که اگر- صلح شود عيب دارد

د که در جنگ تعطيل و صورت مکالمه بازشود اينقدرعرض ميدارم که فدوی دولت را مقرر فرمائي اگر . نقص ميکند
 تمام وزيرستان امروز به - مسائل صلح نقص کلی نرسد و اال بهرقسم که حضور مبارک واال شمرندعين صواب است

مقيم ميباشند و شاه ولی خان در وزيرستان ) هوان(ستان به چهاونی کالن انگريز چشم اميد نگران است و فوجی افغان
و کل  ر عام شد همان فوج مايان که در وزيرستان ميباشند خوب است و اگر اين خب پس حالت مايان شکر. ميباشد

وزير و محسود به قسم لشکر همراه شان است اگر آنها آنرا دانستند بخود فوجی افغانستان سخت ضرر کلی خواهد 
حوصله و مردانگی از دست  آنرا هم روانه نمودم از برای خدا فکر و) شاه ولی خان( حال که خط رکاب باشی. رسيد
 عاليجاه برادر –. ه نشود باقی سپرد بخداوند کريم است و مشاورها هم درعقب صفحۀ کاغذ سوم دستخط نموده اندداد

هللا الحمد والمنه خداوند خودرا . عزيزا ازمضمون فقرات معروضی شما سراپا دانسته و حال رأی انور واال گرديد
يکنم از خداوند خود برای شما نيکنامی دنيا و آخرت را شکرگذارم که آن عاليجاه را هم خيال و هم درد خود مالحظه م

. اگر جان در تن و رمق در بدن داشته باشم باين شرايط صلح را قبول نخواهد کردم. خودرا پريشان نسازيد. ميخواهم
مردانگی و حسن اگر از سمت مشرقی جزوی زمين بتصرف آنها رفته هفت چند آن از سمت جنوبی به غيرت و  
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تدبير شما بتصرف ما ميباشد و آمده و صلحی که بشرف و عزت افغانستان نباشد انشاء اهللا تعالی گاهی قبول نخواهد 
فرموديم خاطر خودرا جمع داريد و حال مراسله که بجواب مراسله وايسرای نوشته ميشود نقل آنرا برای شما ارسال 

باب نفری که منتخب شده و فرستاده می شوند نام نويس شان برای شما فرستاده   در-فرموديم که دانسته شما بوده باشد
شد آقاسی ملکی و نفری که ارسال ميداريم مطلق اختيار برای شان داده نشده که اختيارشرايط صلح را بچنگ خودها 

د که شرف و عزت برای شان حد و اندازه و دستورالعمل داده شده که تا باين حرف اخير حرف بزني. داشته باشند
قبول نکردند تا حيات داريم بسر و  افغانستان باشد اگر قبول کردند مدعا حاصل شد و اگر از اندازۀ ما تجاوز کرده و

خيال و فکر من از برای شما خوب معلوم شده و گاهی اين ننگ و عار را . جان ميکوشيم و جامۀ زنان را نميپوشيم
باب اينکه معروض داشته ايد که اگر همين نفری صلح خود من مقرر شوم   در–بگردن نميگيرم انشاءاهللا و تعالی 

سرکار واال هم دراين فقره از شما بهترهيچکدام را ندانسته و نميدانند و الکن بچند دليل درين وقت شمارا مقرر کرده 
نجا يک روز حاضر اول اينکه شما که در سمت جنوبی مصروف کار ميباشيد اگر درينوقت در آ -الف   -نميتوانم

نباشيد سررشته های آنسمت برهم ميخورد چنانچه از بيفکری صالح محمد خان سپهساالر فوجی نظامی و لشکری 
 اينوقت چگونه مقرر آنوال کرده ميتوانم ملکی آنوال کامآل برباد و کم دل شده وسمت مشرقی را خراب کردند شمارا در

گريز واقف شده يقين او حاصل ميشود که آنها از العالجی صلح را قبول  دوم همينکه شما ازآنوال خواسته شويد ان-
 چهارم -  سوم پريشانی که انگريز دارد از شما است يکقلم خاطر او جمع شده هرچه دل او ميخواهد ميکند- کرده اند

امر محال تمامی نظامی وملکی شما پراگنده شده ازين جوش و خروش بازمانده متفرق ميشوند باز جمع شدن شان 
  پنجم شرايط صلح را که انشاء اهللا بشرف افغانستان ميخواهم يکی آزادی مردم وزيرستان و محسود خواهد بود-است

ضعی شود که نفری شما   هفتم بايد و-  ششم اگر درينوقت موقتی متارکۀ جنگ نشود در وعدۀ ما خالف واقع ميشود-
 آمده محکم نگاه دارند و آينده حمله را تعطيل بدارند و با خبر از جوش و خروش خود نماند و جاهاييکه بتصرف شان

معين شما باشد هميشه  باقی خداوند تعالی ياور و. خودها باشند تا معلوم شود که شرايط آنها بکجا قرار خواهد گرفت
کر و خيال نصرت را نصيب شما ميخواهم چرا که فکر و رای و خيال شما مطابق ف و فيروزی و قادر توانا صلح  از

 يک ١٢ ديگر اينکه اليوم چهارشنبه - هزارآفرين برشما خداوند در دنيا و آخرت اجر شمارا ضايع نکند. حضور است
مراسله رسمی باز از طرف ويسرای رسيد آن را باز کرده مالحظه کردم که بالکل نقل همان مراسله سابقه که يک 

الکن ازين خط . بود و خط هذا خط اصل ميباشد) تلگرام( ر تارحرف تفاوت نداشت مگر نوشته بودند که خط سابق خب
 فرمان هذا را تا هر جای آن را الزم ميدانيد برای نفری مشاور که مهر و دستخط - هم پريشانی شان معلوم ميشود

ين و زياده خودرا بهيچ صورت پريشان نسازيد خداوند مع. کرده نشان بدهيد و جايی را که الزم ندانيد نشان ندهيد
نصير است فقط  خط عاليجاه عزت و عزيزی همراه ارجمند شاه ولی خان هم از مالحظه گزارش يافت بقرارالزمه 

  .برايشان تسلی و خاطر جمعی ميدهيد
  ):دراخير نامه اعيحضرت بقلم خود نوشته(

 امير امان اهللا.برآيد بجانان يا جان زتن ) رسد( دست از طلب ندارم تا کام من برآيد     يا جان -عزيز برادر من
  

  .نمايم می مراجعه کتاب همان٤٠ و ٣٩صفحۀ ساالر محمد نادرخان از جبهۀ جنگ به کابل بدراخيرازگذارش ورود سپه 
قرابت شاخۀ اول خوانندگان گرامی نيک مستحضرند که مرحوم جنرال اسداهللا سراج پسر اميرحبيب اهللا خان شهيد (

ن افغانستان را دارد که اظهاراتش را درگذارشات ميتوان بدون اگر و مگرصائب گی با دو سلسلۀ از پادشاهاخانواد
  :جنرال سراج مينويسد.). شمرد

ه بودم با آنان همرا اقارب سپهساالر روانه واليتی شدند و من نيز از بياد دارم، صبح آن روز پدر، عم و بعضی ديگر"
 ساعت يک بعد ازظهر سپهساالرمحمد.  شان گرفته شده بود ترتيباتی برای پذيرائیخان درباغ مرحوم ميراحمدشاهو 

   بود که هيچگاه فراموشم نميشودديدار پدر و فرزندانشان صحنه ای. خان وارد باغ شدندسردارشاه محمود نادرخان و
همچنان . بعدأ سپهساالر غازی به وزارت حرب رفته و در دعوتيکه به افتخارشان ترتيب شده بود اشتراک کردند... 

  .از هيئت معيتی تا درجه کندکمشر و چند تن از سران قومی دعوت بعمل آمده بود
اعليحضرت امان اهللا خان نيز تشريف آورده و طی مراسمی با تفويض نشان المراعلی، امور وزارت حربيه را به 

 دادند که به کتيبه سپهساالر سپردند، عالوتأ به پاس خدمات شان امر بنای منار يادگاری را به نزديک وزارت حربيه
  :آن مضمون ذيل نصب است

يادگار و کاميابی يگانه مجاهد وطن پرست ملت خواه جناب محمد نادرخان سپهساالر که عموم ملت افغانستان حقوق ب
  ." نهاده شد هجری شمسی حاصل نموده اند بنا١٢٨٩آزادی خودرا به قوه شمشير اين مرد دلير از انگليس در سال 

ز عدم صالحيت خود و تبصره ننمودن درباره اسناد باال تذکر داده ام، ليک باوجود نميتوانم احساسيکه ا گرچه درآغاز
  .در فکرم خلق شده آنرا ناديده گرفت و اغماض کرد



  
 

 

و شميره   ٩تر ٤  له:د پا
ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 

ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيز: ياد ير و لولـ، ې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 مطالعه، نميدانستم که منار استقالل افغانستان به امراعليحضرت امان اهللا خان بناء کمیبر  من تا سه روز قبل، بنا
. ه در دوران پادشاهی اعليحضرتين محمد نادرشاه وفرزند برومندش محمد ظاهرشاه اعمار گرديده استگرديده بلک

ازاينکه به پاداش سهمگيری بارز . فکر ميکنم در هر سن و سال آزمودن و دريافت حقيقت کاری شايسته است
گ سوم افغان و انگليس نظر به سپهساالر محمد نادرخان در اعادۀ استقالل افغانستان و شکست قوای انگليس در جن

قتيکه متن کتيبۀ باال را از نظر گذشتاندم وجود ندارد اما وامر پادشاه وقت مناری بناء گرديده هيچگونه شک وترديدی 
فکر ميکنم درمتن کتيبه نظر . در ديد خود نا آرامی احساس نمودم که منجر بعدم پذيرفتن اصالت اين متن گرديده است

  .عديالتی القاء گرديده که از مسير تفکربنيادگذار اين بناء عدول ميکندبه عاليق شخصی ت
 من معتقدم که سپه. رت گرفته باشدهر مرجع و توسط هر شخصی صوشبهه يک عمل ناشايسته است ولو ازالقاء 

ايت ساالر محمد نادرخان منحيث يک قوماندان بزرگ تاريخ معاصر افغانستان وظيفۀ خودرا با نهايت درايت و کف
نظرقدر نگريسته ه  بشدانجام داده که از جانب قوماندان اعلی کشور، اعليحضرت امان اهللا خان، طوريکه درباال گفته 

سپه .قالل بمقامش ارج گذاشته شده استاستمدال، المراعلی، با بناء منار شده وبرعالوۀ تفويض عاليترين
قوماندان اعلی کشور، بيانيۀ اعليحضرت امان اهللا خان ساالرمحمدنادرخان منحيث يک سرباز ارشد نظامی، زير نظر 

را درعيدگاه کابل که درآن استقالل افغانستان را اعالم نمود جامۀ عمل پوشانيد که باعث فخرملت افغان بوده وميتوان 
  پايان. با آن مباهات نمود

  
   را در صفحات بعدی مطالعه نمائيدنامه ها



  
 

 

و شميره   ٩تر ٥  له:د پا
ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 

ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيز: ياد ير و لولـ، ې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 

 

 



  
 

 

و شميره   ٩تر ٦  له:د پا
ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 

ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيز: ياد ير و لولـ، ې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 

 

 

 



  
 

 

و شميره   ٩تر ٧  له:د پا
ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 

ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيز: ياد ير و لولـ، ې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

و شميره   ٩تر ٨  له:د پا
ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 

ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيز: ياد ير و لولـ، ې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 

 



  
 

 

و شميره   ٩تر ٩  له:د پا
ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 

ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيز: ياد ير و لولـ، ې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 

 

 
 

  


