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        ۹/۰۹۱/۲۱۰۲                            عبدالباري جهاني
 

 بیا هم د اعلیحضرت امان اهلل خان په باره کي                    
 

څههه مههوده مماههي مهها د اعلیحضههرت امههان اهلل خههان د اههه ساتو ا  د هنههه د اهه وي د علضونههو پههه بههاره کههي  ههو مضههمون    
ما فار نه کا ه چي زموږ د ټولني هوښیار منور ن دي زما په م ابل کي دااي عاس العمهل څرننهد کهچي چهي     .  لیای

زه نه پهوهیم  چهي مها با هد     . ی ااضعمار له نظره غورځولی دینواکي ما د امان اهلل خان د ا وي په عواملو کي انګر ز
په خپل مضمون کي د اعلیحضرت امان اهلل خان څهومره ننها ا  ههوی   لهی  ای چهيا پهه اهها  ا امهان اهلل د اهضان          

کله چي د امان اهلل خان په ا وي کي په لس ها   داخلهي عوامهل   . مي خپل ځانضه له غواه کیدلو څمه را نرځولي  ای
. عمده ر ل  لريا د انګر زانو ا  نور  بهرني دښمنانو غندل موږ ته څه نټه راوي تا  د هنه خپل شمصی اشضباها

 رڅمهه   تموږ با د خپل راتلوناي نسلونه د خپلو مشرانو اشضباهاتو ته مضوجه کچ ا څهو هنهوی پهه راتلهوناي کهي عبهر      
ي د هنو تار خ لیاوناهو لیانهو تهه اشهاري کهچي دي چهي       ما په دغه برخه ک.  اخلي ا  هماغه اشضباهات تارار نه کچي

زه د هنههو ټولهو مورخینههو د ع ا ههد  ا  لیانههو بیهها  . پهه هنههه  خههی ا  زمههان کهي  ههس هههر څههه د اههر پهه اههضرنو لیههدلي دي    
تارار لو ته ضر رت نه لر  خو د مثال په تونه مجبور  هم چهي د مرسهو  میهرغ   محمهد غبهار د تهار خ  هو څهو پهاڼي           

زه نومان نه کهو  چهي پهه افنانسهضان     . نوندي زموږ د هوښیار  منور نو اضرني  و څه پرانیزي. ه کښیمد ممي ته درت
کی به دااي لواضی اچی  ي چي د مرسو  غبار په  طن د اضي ا  پاک شمصیی کي به شک  لري ا  دا ههم ښها ی   

مرسهو  غبهار د   . اخهض   درلهود  اکثر  لواضوناو تهه معلومهه چهي مرسهو  غبهار د انګر زانهو اهره د تعصهه تراهرسده          
اعلیحضرت امان اهلل خان د عصر د منور نو څمه   ا هر څه  هس د اهر پهه اهضرنو لیهدلي دي ا  د خپهل کضهاه پهه  هوه          

بودجهه ارد  محهد د     »  د ښورښ څمه  ر اضه پیښو تهه د اشهاري پهه تهر، کهيا لیاهي       ۰۲۹۱برخه کيا د خوای د 
پهس در کشهور اه طب هه    . ارد  بشال  هک امهر طبیعهي در امهد     رشوت خواري دا   ردتعداد قشون بمناهوه ت لیل نرد 

رنجانهده  فیودال   اشرا    ر ساني ممالف د لی بودنهدا   مهامور ن د لهی بها رشهوتمواري تهوده ههای خهود مهرد  را          
   میرفضنهدا   ههم فعالیهی ز هر زمینهي ااهضعمار بهرای تمر هه کشهور د ا  داشهی تضهعیف ارد  کهه حخهر ن  اهیله سوهه               

همین ر ش  ایاای شاه بود که زمینهه حخهر ن انوه      . تابیق ر وورمهای د لی بودا بجز از جنون معنی د ګر نمیداد
افنانسهضان درمسهیر تهار خ    « اژنونهه نرد هد   کشور   انهدا  د لی جوان افنانسضان را حماده کرد   اه اال بعهد مملاهی   

 ۲۰۰ص 
د نهو پهه د ره   ا ا  د اهور څمهه لهه      یوا  سسااو شهرا او کهي د ار پها ی ه   اد په ډ ریواعلیحضرت امان اهلل خان د ه

 قضیاهه شهاه برنشههی   » مرسهو  غبهار  ر اهضه لیاهي    . رااهضند دلو  ر اهضه  هس خپلهو اهه ساتو تهه نهور هههم ز ر  رکهچ        
 دي حنمههرد نتشههضه نبههودا ا  بسههیار خههودرای   خودخههواه   منههر ر شههده بههود   بهها اقههدامات عجو نههه  ههی کههه نمههود بههز       

د ګر دربار اادهء قد م  جود نداشیا کالر   نیاضا ی   تجمل   فیشن جای . افنانسضان را مسضعد  ک انو   منوي نمود
بسههاطی   البسههه  طنههي    مههن بسههضه را نرفههیا عیاشههي   خوشههګتراني بشههدت شههر ح شههدا ر وههور  مویههد   س ی ههي بهها    

ا ا طبع باه بی   خوااضه های مرد  ز ر نظرشاه بهودا    در تابیق ا ن مر. تورعات مضر   بچه نانه حمیمضه نرد د
مث  در کشور اه هد هها مشهال اقضصهادي   زراعضهي   تمنیاهی      . سرت اقضصادي   زندني ملی بیمبر افضاده بودعاز 

  اداري مسضلز  رایده ني   اه سات بودا شاه فرمان داده بود که تعایل ر ز جمعه بر ز پنجشهنبه در تمها  ادارات   
شور عملي نرددا در سالیاهه تعایهل جمعهه  هک عنعنهه بیضهرر   پیشهضر از ههزار اهاله کشهور بهود کهه جنبهه قداهیی               ک

متهبي در انظار ملی افنانسضان   کلیه ممالک ااه مي داشهی   تها هنهوز در کهره زمهین ههی  د لضهي بنها  ر وهور  ر ز           
رده بهود ز هرا ا هن تبهد ل فضهول بهود   بحیهات جامعهه         تعایل هوضه ني قد م خودرا مث  از  اشنبه به اه شنبه تبهد ل ناه  

 .تعلق   تماای نداشی  نه مانع ترقي   اناشا  کشوري بود
ههی  زنهي بها برقهع نمیضوانهد       -:همچنین شاه امر نمود تا در جاده های ممصوهي در پا ضمهی تهابلو هها نتاشهضه   نوشهضند     

نهد   زنهان نهاداری کهه البسهه عهادي خهودرا در ز رچهادري پنههان          پلیس ها ا ن امهر را تابیهق مینمود  . از نجا عبور نما د
نداشضند مجبور شدند که از خر هداري ما حضهاش شهبانه ر ز خهو در بازارههای      نموده   توان پوشیدن لباس نسبضا خوبضري 

مهرد   شاه امر نمهود کهه تمها     . در سالیاه هی  فابر اه   کارخانه ای برای زنان  جود نداشی. معمور هر  نظر کند
در شهر کابل در شي   ک ه بپوشند   در هر چند قدمي پولیسي ااضاده بود که از مضملوین جر مه ن دي میګرفهیا قاهع   

برای تابیق ا هن امهر ههی  منهازه بزرنهي کهه اقه  بهرای         . نظر از مصار  در شي که از توان اکثر ی مرد  خارش بود
لهتا اغله دکانداران ک ه های افسران نظامی در اهر میګتاشهضندا    هدهزار نور در شی   ک ه داده بضواند موجود نبودا
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مرد  ایاه که متهبا موهای نانرفضه خودرا در داضار های بزرګ می پیچیدند ناچا ربودند که با ک های پشهمي کشهدار   
هها کهه   ار   داضار خود را  اجا بپوشهانندا   ا هن خهود شههر را بهه  هک تهابلوی کار اهاتوري مبهدل اهاخضه بهود خصو           

بهاچنین ا ضهاعی در پنمهان محوهل بهال      . ا   دادن با دای منع شده   با سهضي براهم فرنهال که ه از اهر برداشهضه شهود       
ا   درلههوی جرنههه بههر مالیههات مههرد  افههز ده میګرد ههدا باقیههات مههرد  تواهه  محصههلین د لههی ز ههر     تشههایل میشههد مااههاه

مرد  شاا ی کننده مرکهز ااهضنانه   بهاز راهي     . دتحصیل قرار داشیا   اغله  زرا     ت   ساا  رشوت میموردن
در مهدت ده اهال ههی   ز هر   الهي        . نداشضندا   عرا ض شاوه مرد  از دای ماموری بمود مامور ارجاح میګرد هد 

انضمهاه مهامور ن بهزرګ ف ه  بسهضه بهه شنااها ی          . ساکمی محاکمه   مجازات نشد   باز خواای بالي مضر ک نرد د
د که در حن لیاقی   کوا ی در نظرنرفضه نمیشدا   اکثر مامور ن بزرګ  از رجهال قهرن نهوزده      اعضماد شمص شاه بو
نو ها ر وهور   تحهول جد هد کهه ماننهدهء       . خصوها اشماهیاه نسبی نزد ک بمانهدان شهاهي داشهی   . دربار ان قد م بوند

 ۲۰۸-۲۰۹هنه کضاه ص ص  . ک ماشین تازه اخضراح بود توا  میمانیاهای قر ن  اای باار انداخضه شده بود
امهان اهلل خهان پهه    . ه  رځ  هس ز ر اخیسهی  پپه دااي سال کي چي په مشرقي کي د شینوار  ښورښ ر ان    ا   رځ 

لوی  س ځواني نجوني په موټر نو کهي اهپري کهچي ا  د مشهرقي لهه  ری  هس هنهد ا  بیها ترکیهس تهه د تحصهیل لپهاره             
مرسهو  غبهار پهه څیهر  هس ههر څهه د اهر پهه اهضرنو لیهدلي دي ا  پمپلهه د ترقهی ا               محهی الهد ن انهیسا چهي د     .  ااهضولس 

نتشضن ا ن داضه طالبه ها از زمین مشرقي   د دن مرد  حنها را به چشم اهر    » پرممضال  و طرفدار لیاوال    لیاي
ه ر ز ا ههن ر ز بهه. شهها ع شههدن ا ههن خبههر در حن اههرزمینا ا ههن هههرد  نسههبی کبر ههی   پضههر ل را بههه  ههک د ګههر داشههی    

افواهات شد د تر شده رفی   ممصوها در اطرا  عز می ا ن طالبه ها قصه های ممضلوی ار ده میشد؛ به سدی کهه  
در حن جمله  ک ا ازه هیمن بود که ا ن طالبه ها به طور تبادله به خهارش رفضنهد   غیهر حن اقا  هل ز هادا کهه طبعها همهه         

 ۸۳ص  ۰۲۲۲طبع د   اال بحران  نجات « .هیجان بمش بودندا نشر نرد د
د اعلیحضرت امان اهلل خان د عصر ټول لیاهوا ن ا  مهورخینا د هنهه د بهی  خضهو  ا  تلهواري اهه ساتو ا  د هنهه د         

اشاري  رته کچيا ا  پهه  ن کي ا وي د علضونو په باره کيا دغه ته  رته نار ات لريا چي ما په خپل پمواني مضمو
ما پهه خپهل مضهمون کهي لیالهي      .  م ا چیا په اها  ا امان اهلل د اضان مي په غواه کچي ديخواشینی اره با د   ا

 ه چههي اعلیحضههرت امههان اهلل خههان پههر خپههل هیههواد ا  ا لههس بانههدي مههین    ا  د هیههواد اههره  ههس د  ههوه عاشههق پههه څیههر    
مهل  ها  اکي د هنه د ا وي عمده عوخو د هنه پر اشضباهاتو بانديا چي د اه ساتو ا  په نضیجه . شاعرانه مینه درلوده

زه نه پوهیم  چهي د اعلیحضهرت امهان اهلل خهان     . پرده غوا ل زموږ راتلوناي نسلونه د االم قضا ت څمه محر موي
لوناهو نسهلونو   په اضا نه کی د قصید    ل ا  د انګر زانو د دایسو د غندلو په باره کي د کضهابونو لیاهل بهه زمهوږ د رات    

 دپاره څه نټه  لري؟
هنهه  ا هی چهي اسضمهال لهري پهه افنانسهضان کهي د بهس نظمیهو پهه            . دي خبري ته ډ ره ښه اشاره کهچي ده محی الد ن انیس 

اما با ا ن سهدی کهه بعضهیها تصهور کهرده انهد کهه اهه  اغضشهاش تمهیهد           » . خی کي به خارجي  اونه را غځیدلي  ي
چهه تها زمهانی کهه اقه  در ملهی       . نمواهد بود  مسله قابل شک ااهی شده   ااخی دای غیر باشدا ا ن قابل تا ید قاعي 

 ۹۲ص   هنه کضاه« .ااباه اغضشاش مهیا نشود طبعا نه دای؛ بل داضهای غیر هم انر کرده نمیضواند
 خهو زه  هو ځهل بیها دا خبهره کهو       . د اعلیحضرت امان اهلل خان د اشضباهاتو په باره کي  و بشپچ کضهاه لیاهل کیهد ی اهي    

هنهه لهه خپهل ملهی اهره د  هوه باچها پهه         . چي هنه  و  طن پالونای ا  پر خپل ا لس ا  پرمحضال باندي  و مین پاچها    
مګر د هنه اشهضباهات د هنهه لهوی انسهان لهه شمصهیی اهره ههی          . سیث نه بلاه د  وه مهربان پ ر په څیر مینه درلوده

غوښهضل  هس چهي هیهواد پهه د ه کالهه کهي لهه ار پها          . س کهول هنه چي هر څه کول په پاک نیی ا  ښه زاه  ه . ااه نه لري
د هنهه  . خو له بده مرغه چي ښه ا کاران  س نه درلودل ا  شا خوا  س غواه مالو دربار انو نیهولس  ه . اره ام کچي

و د شمصي اشضباهاتوا په ساومضي ادار  کي د پراخ اقضصادي فسادا غواه مالو دربار انوا نامرد  مشرانو ا  اهرداران 
زه نهه پهوهیم  چهي دا نهوي     . ا  بس  خضو اه ساتو پهه بهاره کهي د امهاني عصهر ت ر بها ټهول لیاهوا ن پهه  هوه ع یهده دي           

د هنهه  خهی د لیاوا نهو ا  مورخینهو خبهري نهه منهي ا   هوازي  هس پهر خپلهو خبهر              خواخوږي له کومه اوي دي چي 
پټههول  ههس د راتلوناههو نسههلونو قضهها تونو تههه هههدمه    د تههار مي س هها  و   ههل پههه هههی  تونههه تهها ان نههه لههري ا    . ز ر دی
زه له خپلو ځوانانو څمه غواا  چي که  س نهور  ز هاتو کضهابونو ا  ااهناد  تهه  س نهه راهیمي نهو لهم ترلهمه د           . راوي

 . محی الد ن انیس د بحران   نجات د هم چاپا چی ښا ی ا س به هم ډ ر پیدا کیميا لومچني څلو ښی ممه  لولي
د . د اعلیحضرت امان اهلل خان د اشضباهاتو په باره کي لیاني کولا د هنهه لهه پهاک ا  ملهي شمصهیی اهره ااه نهه لهري        

بلاه ټول غواه مال دربار ان ا  نهامرده اهردار ان ا    . نهضی د ناکامیدلو ټول مسولیی د هنه پر غااه نه او اچو ی
مهوږ با هد د ههر چها پهه      . په تار خ کي م هدس شمصهیی نسهضه   . ولیی لريمس ډمشران  د اماني نهضی په ناکامیدلو کي ن

زه د محضرمي خهور نجیبهه قهانع دا خبهره     . باره کي لیاني  کچ  ا  په دي تونه د خپلو راتلوناو نسلونو اضرني پرانیز 
مره لهوی ا  اهضر   ا  د  وه پاچا په باره کيا که هر څهو  .تارار   چي اعلیحضرت امان اهلل خان پاچا   ا پینمبر نه   

زه نهه پهوهیم  چهي مها     . شمصیی هم  يا د لیاني کولا په تیره بیا مسضندي لیاني کولا د هر لیاهوال څرننهد سهق دی   
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معهافي د  . ه کوهر کهچی    چهي  هوه اهچي لیالهي  ه چهي جههانی با هد د ملهی څمهه معهافي  غهوااي             څپه خپله لیانه کي 
بهس کچهه مینهه لرياد مهره ز هات زمها پهه ممالوهی کهي د لیانهي تهر            زما  وه بل د ایا چي زمها اهره   ! س ی ی د لیالو؟

اغیزي  ندي راغلی    چي له ښاغلي زماني ههاسه څمهه  هس عاجزانهه غوښهضنه کهچي  ه چهي جههاني ښهه اهچی دی           
زه .  عني خیر دی ماشو  دی  هو نهل  هس  شهاا ه    . خو تیر تنه  س کچي  ه نو که له مهربانی له ممي هنه معا  کچي

 .خوږي د ای څمه  و عالم مننه کو  خو د معافی غوښضلوا خدای اضها خندا را اضهد خپل خوا
 


