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مختصر در بارۀ دیدار شاه امان هللا غازی با محمدنادر خان و شرح 
 پاریسبرادرانش در 

ۀ نظر سنجی این پورتال سؤالهایی را در ارتباط دیدار صاحب در دریچ دگرامی جناب مومندوست 
"ریه استوارت"  مکه خان ردار محمدنادرخان و برادرانشان با سحین سفر فرانسه شاه امان هللا غازی 

و من آنرا در مقالۀ قبلی خود اقتباس  مطالبی را نوشتهدر زمینه  ان"نویسنده کتاب "آتش در افغانست
بدینوسیله مختصر عرایضی کرده بودم، مطرح کرده اند که جالب و قابل بررسی میباشد. خواستم 

 ؛ذیل چند پراگراف از توضیحات و سؤالهای ایشان را اقتباس میدارممتن درخدمت شان داشته باشم. 
 مومند صاحب می نویسند:

 

انگلیس ها و » بدهللا کاظم، ضمن مضمون تحقیقی خود تحت عنوان قتصاد دان و محقق جید، داکتر صاحب سید عا»
 چنین نقل قول نموده اند:« آتش در افغانستان » پاراگرافی را از کتاب ...« به قدرت رسانیدن 

هم چنان شاه امان هللا هنگام سفر اروپا به تاریخ پنج جنوری به ناپل رفت و در آنجا از طرف نادر خان و » 
بال گردید، شاه از نادر خان خواست تا به افغانستان برگردد، ولی نادر خان این پیشنهاد را موکول به برادرانش اسق

 ختم .« شرط برطرفی محمد ولی خان، غالم نبی خان، محمود سامی، غالم صدیق خان و محمود طرزی نمود.
ب آتش در افغانستان سوال بر انگیز به نظر نگارنده این سطور که آدم شکاکی استم، محتویات پاراگراف نویسنده کتا

 ...بوده و من آن را برابر به عقل کوچک خود برابر نیافتم.
ن هللا از محمد نادر خان مبنی بر بازگشت شان ادعای نویسنده کتاب اتش در افغانستان، مبنی بر تقاضای غازی اما

 بوطن نظر به دالیل ذیل میان تهی و افسانوی به نظر میرسد:
 یک : نویسنده کتاب توضیح نداده که این مالقات بصورت مشخص در کجا صورت پذیرفته ؟

در کدام مجلس آیا این مالقات در کدام محضر اجتماع بزرگ به شمول نایندگان مطبوعات صورت پذیرفته یا 
 خصوصی میان امان هللا خان و نادر خان ؟

اگر این مجلس خصوصی بوده و نمایندگان مطبوعات در ان اشتراک نداشتند که منطقا باید چنین باشد، پس نویسنده 
 کتاب از این صحبت محرمانه میان امان هللا خان و نادر چطور اطالع حاصل نمود؟ 

نیت شاه در نتیجه مشوره های رقبای نادر خان، مشکوک و مغشوش شده و در دو: طوریکه قبال توضیح دادم، ذه
نتیجه همین بی اعتمادی و احساس خطر از او، نادر خان را از وطن دور کرد، حاال تحت کدام شرایط و عوامل و 

بوده، و شاه را انگیزه ها، انهم در حالیکه تمام رقبای نادر خان در داخل کشور به قوت و قدرت خود باقی و استوار 
 در حیطه کامال هم فکری با خود داشتند، دفعتا ذهنیت شاه تغیر کرد و خواست نادر خان بوطن برگردد ؟

 آیا شاه چه ضرورتی به همکاری نادر خان داشت و خواهان تفویض کدام پست مهم دولتی به وی بود؟ 
 از نادر خان گردید؟ هم چنان کدام عوامل موجب تغیر ذهنیت شاه در مورد آرزوی همکاری 

آیا چطور ممکن بود که پل واصلی را میان نادر خان و رقبای تشنه به خونش ایجاد کرد؟ به قول معروف: این خیال 
 است و محال است و جنون.

سه: آیا نادر خان با تمام فهم و دانش و زیرکی سیاسی خود به این اندازه احمق بود که یگانه شرط عودت خو را، 
رقبای مقتدر خود مانند ولی خان دروازی، غالم نبی خان،محمود سامی و مخصوصا محمود طرزی پدر طرد تمام 

 ملکه ثریاو غیره را، از طرف امان هللا خان نماید؟
 این خیال است و محال است و جنون.

غانستان، باید به صراحت کامل خاطر نشان سازم که تبصره فوق الذکر بر محتویات یک پاراگراف کتاب اتش در اف
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به هیچ شکلی از اشکال و به هیچ وجه من الوجوه، انتقاد بر تحقیق جناب داکتر صاحب کاظم نبوده، بر عکس خود 
را مدیون جناب شان میپندارم که با تحقیقی که بر آن زحمت فراوان کشیده اند، زمینه ابراز نبصره فوق الذکر را 

 برایم مساعد ساخت.
 «دد. با اظهار امتنان و شکران مج

 

 
 بعرض میرسد:احتراماً 

حیث اولین پادشاه افغانستان به معیت ملکه ثریا و  غازی به همه آگاه اند که شاه امان هللاطوریکه 

نوامبر  29شمسی ) 1306قوس  17طی یک سفر رسمی که از تاریخ  جمعی از اراکین دولت

ادامه یافت، از دوازده کشور (1928شمسی )اول جوالی  1307سرطان  10تا آغاز و م( 1927

کشورهای هند، مصر، ایتالیا، فرانسه، انگلستان، بلژیک، آلمان،  درسیائی و اروپائی دیدن کرد و آ
 سران شان قرار گرفت.وت ها مورد استقبال شایان آن دول ، روسیه، ترکیه و ایرانسویس، پولند

مستند با ذکر تاریخ و حتی زالدین وکیلی پوپلزائی  بطور فر مهم و طوالنی را استاد عزیساین جریان 
شور آسیا و اروپا ساعات برنامه ها در هر روز در کتاب "سفرهای غازی امان هللا شاه در دوازده ک

در  صفحه با ایزاد یک تعداد عکس ها گنجانیده و این کتاب بار اول 312در جمعاً " 1307ـ  1306

 ور تجدید طبع گردید.پشادر بار دوم  1379( در کابل و بعداً در سال 1985) 1364سال 

دلو ادامه یافت، از صفحه  19آغاز و تا ش  1306دلو  4از جریان سفر شاه در فرانسه که گزارشات 

با  دوبار محمد نادر خان و برادرانش سرداراین مدت  کتاب را در بر میگیرد. طی  80تا صفحه  68

از لیون به و همراهان حینیکه شاه  ودل 15: بار اول روز داشتند دیدار مختصر شاه امان هللا غازی

و هنگامیکه شاه پاریس را به عزم دل 19بتاریخ  وسیله ریل دوباره به پاریس برگشتند و بار دوم

 بلژیک ترک مینمودند.

دلو از  15پادشاه و ملکه افغانستان به وقت ظهر »کتاب چنین می نویسد:  80در صفحه پوپلزائی 

[ "گارد لیون" که با ایستگاهن ]سیوشب در استا 1:20بطرف پاریس حرکت فرمودند و ساعت  لیون

اه غازی که برای سفر پادشگردیدند. رفقای  بیرقهای افغانستان و فرانسه تزئین یافته بود، واصل
اجرای پاره یی از وظایف در پاریس مانده بودند، با اعضای سفارت افغانی مقیم پاریس که سردار 

ر سابق افغانی در پاریس و دو برادر شان سردار محمدهاشم خان و سردار شاه محمد نادرخان، سفی
از  و طالب کالن سال افغانی که در پاریس تحصیل میکردند، لیخان نیز در آن جمعیت شامل بودندو

قبول رسم سالم و  امان هللا شاه غازی پس از  .نسیه استقبال نمودندمقدم امان هللا شاه غازی در استا
احترام هیأت های مستقبلین به هوتل تشریف برده مصروف امور سفریه از قبیل اتمام مسودات 

 «م در اجرای بعضی مسایل گردید....یادداشت و صدور مراسالت و احکا

امان هللا شاه غازی پس از انجام سفررسمی و غیررسمی »کتاب  می نویسد:  84ر صفحه دپوپلزائی 

جانب  11:30ش ساعت 1306دلو  19 خپاریس، مصمم سفر بروکسل ـ بلژیک گردیدند. بتاری

گارد  سیهاناستنفر مهماندان پادشاه غازی در هوتل حاضر بودند. در سیه حرکت نمودند. چهار ناستا
نفر ژنرال و رئیس تشریفات ر و تزئینات و ترتیبات الزم گرفته شده بود. یک احترام با موزیک حاض

ائر شخصیت ها برای ادای احترام و مراسم وداع حاضر بودند و ریاست جمهوری دولت فرانسه و س
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مختار سابق افغانستان سردار محمدنادرخان و دو برادر ایشان سردار در میان جمعیت وزیر 
افغانی مقیم  . طالبو منتظر بودند ولیخان در صف مستقبلین قبالً رسیدهه محمدهاشم خان و سردار شا

از این مراسم "ترن" پاریس نیز حاضر گردیده از حضور امان هللا شاه غازی وداع نمودند. پس 
 «موکب امان هللا شاه جانب بروکسل در حرکت افتاد....

یدار شاه امان هللا با سردار محمدنادر خان بسیار کوتاه و شرخ مستند فوق واضح میشود که داز 
وطن  شاه امان هللا از نادرخان دعوت برگشت به زودگذر بود و احتمال اینکه در همچو فرصت کوتاه

ه ری"محمد نادر خان شرایطی را بقول اما اینکه در جواب را کرده باشد، بسیار محتمل است و 
  قابل غور است.واقعاً برای برگشت خود به شاه معروض داشته باشد،  "تارستوا

و این کتاب  ش در افغانستان" که از شهرت بسزا برخوردار استتنویسنده کتاب "آ استوارتریه خانم 

، در  در پشاور به چاپ رسیده 1380در سال  وبوسیله یارمحمد کوهسار کابلی به دری ترجمه که 

که شاه امان  به این عبارت ی خود اقتباس کردمآن چنین آمده است که من آنرا در مقالۀ قبل 53صفحه 

جنوری به ناپل مواصلت کرد و در آنجا توسط نادرخان و برادران وی هاشم خان و  5بتاریخ »هللا : 

هللا خان از نادر خان خواست که به افغانستان برگردد، اما نادر خان امان  شاه ولی خان استقبال گردید.
حمود سامی، غالم صدیق نبی خان، م مشرایطی را پیشنهاد نمود مبنی براینکه محمدولی خان، غال

ه با وی بار دیگر در فرانسدند و امان هللا خان آنرا رد کرد. برادران خان و محود طرزی برطرف گر
)قابل ذکر است که هاشم خان قبالً با « دیدن نکرد.... نورالسراجهاشم خان با بحث کردند و اما 

د ای خوپسر کاک با و نامزدی را فسخ کرداز موصوفه خواهر شاه نورالسراح نامزد شده بود و اما 
دو خاندان و بخصوص هاشم خان با شاه مخالفت تشدید ج نمود که این عمل گفته میشود موجب ازدوا

 (.امان هللا گردید

مانی است و با منابع و مآخذ دست اول در اروپا اریه استوارت یکی از محققان دقیق دوره خانم 
. ار مورد استفاده بسیاری محققان قرار گرفته استبه حیث یک مأخذ با اعتبدسترسی داشته و کتابش 

است که  همچو نمیرود که موصوفه بدون سند چنین مطلبی را در کتاب خود گنجانیده باشد. یقین گمان 
استوارت آنرا از قول  مشاه و نادر خان صورت گرفته باشد و  خان نه کوتاه بیمالمطلب حین یک مک

ً آنرا فانه از حاضرین گرفته باشد. متأس ییک همین حاال متن انگلیسی کتاب در دستم نیست تا دقیقا
 بررسی کنم که تا چه حد این مطلب بطور دقیق ترجمه شده است.

ً از تماسهای اینکه  شاه از نادرخان در خواست برگشت کرده باشد، به دلیلی خواهد بود که شاه حتما
مطلع اکان ادامه داشت، قبالً آغاز شده و کم 1925ل محمدنادر خان و برادرانش با انگلیسها که از سا

فعالیت های او و در آنجا  تا محمدنادر خان را بداخل کشور فرا خواند هو با این دعوت میخواست بوده
زیر نظر داشته باشد و اما اینکه چرا محمدنادر خان این درخواست شاه را به شرایطی ثقیل و را 

به نحوی پیش پای شاه خواست ادرخان ن  که به این نکتهردد گیده، بازهم برمغیرعملی موکول کر
ه افغانستان ب ند و نادرخان نیز از رفتاز قبول آن امتناع ورزرا قرار دهد که شاه ناگزیر  یشرایط

عزم دیگر داشت و از جریانات بحرانی افغانستان که حین او د، چون کشبخود را کنار  هبدینوسیل
خود را به حیث یک کاندید  و را میدانستبود و احتمال سقوط سلطنت  حال وقوعغیابت شاه در 

تا روشن شدن خواست میو ن آینده بود فرصت برای، منتظرمحسوب میکردبا حمایت انگلیس قدرت 
 .به افغانستان برگردد اوضاع

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

به فکر جناب محترم مومند صاحب رسیده و در در این ارتباط است با این شرح مختصر آنچه د میا
لطف شان کمال امتنان اشد. از تاحدی روشنی انداخته شده ب دریچه نظر سنجی همین امروز نوشته اند،

)خدای بزرگ برضمایر آگاه . قدردانی و تمجید میدارمکشوری یای شان در قضافادارم و از موشگ
 است(
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