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 ۲۰۲۱/۱۰/۲۷         احسان لمر 

 کشف الحال نادر یک واقعیت تاریخ 

 »حقیقت را می توان پنهان کرد ولی محو نه می شود«
 

  ( غاصب  نادر  استبدادی  سلطۀ   هنگام  در  هند  اردوی  جراید  در  ه  منتشر)اعلیحضرت امان هللا خان    قلمبه    نادرالحال    کشف

اردو به دری از جانب استاد بزرگ محمد ابراهیم صفا که محترم قاسم آسمائی آنرا باز تایپ و تدوین  بان زبا ترجمه از 

بتاریخ   و  نمودند  گردید    30/09/2021دیجیتال  باعث  و  شد  نشر  هم  افغان جرمن  وزین  سایت  چون    بزرگواراندر 

قسمت( ــ دکتور صاحب عبدالرحمن    9اکادمیسین سیستانی صاحب در چندین بخش ــ دکتور صاحب عبدهللا کاظم )در  

را فوتو    مخلوع«  شاه  باطله  شایعات  تردید»  متن رسالۀ  هم  فضل الرحمن فاضل    جنابآسمائی و   قاسم   زمانی ــ محترم

  دانشمند   آنچه  که: »  فرستاده و نوشتند  همین ماه در صفحه نظر سنجی افغان جرمن  22  گرافی و طی چند سطر بتاریخ

 محمد  شادروان   ترجمه  ...« نادر  الحال  کشف»  عنوان  تحت  خان  هللا  امان  شاه  اعالمیه  بر  کاظم  صاحب  دکتر  محترم

 امان  شاه  به  انتسابش  صحت  اند،  نگاشته  سودمندی  تبصره  آن  بر  نیز  سیستانی  آقای  و  اند  داده  و بسط  شرح  صفا  ابراهیم

  آن   رد  به  انتصابی  وکیالن  ،  نادر شاه  محمد  عهد  1309  سال  جرگه   لویه  در  که  است  دقیق  من  نظر  به  آنجا  از  خان  هللا

  لویه  5  نمره  فیصله  عین  ،  مخلوع  شاه  باطله  شایعات  تردید»    عنوان  تحت  ای  رساله  و   پرداختند  شایعات  عنوان  تحت

 یافته  انتشار  کابل  در  چپ  سمت  در  اردو  زبان  به  آن  و ترجمهء  راست  طرف  در  فارسی  های  زبان  به«  1309  جرگه

  این   خوشبختانه.  بودم  کرده  مطالعه  اصل  با  مقایسه  جهت  را  آن  اردوی  ترحمهء  مواردی  و در  فارسی  متن  من  که  است

 اعلیحضرت  اعالمیه   .کنند  مطالعه  و  بیابند  زیر  آدرس  در  را  این رساله  میتوانند  محترم  خوانندگان  و   است  دست  در  رساله

 بگذارد«.  پایان نقطهء ها شک همه بر هللا، امان شاه

https://www.loc.gov/resource/amedpllc.00406681798 

 

مطالب ارزنده نوشتند. این    "مخلوع  شاه  باطلۀ  شایعات  تردید"  رسالۀ   به   استاد دکتور کاظم باز هم با عنوان » نگاهی

خان و گویا تدویر »لویه جرگه« در عهد نادر خان برشته تحریر در آمده است، نویسنده  اثر بعد از رسیدن نامه امان هللا  

وزیر معارف در عهد امان هللا خان که شاه را )امان هللا کبیر( می خواند او بعداً از    این اثر بر اساس شواهد تاریخی

انی امضا نمود در عروسی دوم حبیب هللا با  اولین کسانی بود که در حکم تکفیر امان هللا خان را در عهد حبیب هللا کلک 

آهنگ آهسته برو را میخواند و بعد با نادر شاه و سردار هاشم خان چنان نزدیک بود که وزیر خارجه  می رقصید و    دایره

 آنها شد و زمانی که شاه محمود خان او را منصب نداد به ایران رفت و بر علیه نظام سلطنت افغانستان مقاالتی نوشت. 

جواب   «!میشوند  روشن  حقایق  آن  قبال  در  و  خیزد  می  گپ  از  » گپباز هم دکتور صاحب کاظم طی مقاله ارزنده  و  

 آنانی را که در این نامه امان هللا خان شک و تردید داشتند یا با نشر آن مخالف بودند به نشر فرستادند: 

kazem_sa_amanullah_letter_comment.pdfgerman.net/upload/Tahlilha_PDF/-http://www.afghan 
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می باشند به سراغ   اعلیحضرت امان هللا خان (  قلمبه    نادرالحال    )کشفقبل از این که به جواب آنانی که مخالف نشر  

  مثل   ملت  که  است  این  ملیه  حیات   کمال  اینکه  در معنی  ــ  رموز بیخودی:"    دیوان اقبال الهوری می رویم که تحت عنوان

 1: دارند ابیاتی . " ممکن ملیه روایات ضبط از احساس این تکمیل و تولید و کند پیدا خودی  احساس فرد

 

 سرگذشت  یاد ز دـآم  اسـشن  ودـخ    سرگذشت   وادــس  از  روشن  ومــق 

 شود می    مـــگ  یستیـن  درـــان  باز   رود یادش از  رــگ   او  ذشتــرگــس

 بـند  رازهـشی    دهـــآم  امــای طـــربـ   هوشمند ای  را ــت  ودــب  ی خهـــنس

 کهـن  اتــروای   فـظـح  وزنــشــس    یرهنــپ  را  اــم  است  امــای  طـــرب

 ئی؟ انه ــــافـس   ئی قـصـه  داسـتانی    ئی بیگانه ز خود ی ا تاریخ چیسـت

 ندـک    ره  ردـــم  و   ارــک  نایــآش    کـند  ه ــآگ   ویشــــخ  از   راــت نــای

 این است اعصاب وــچ را تــمل جسم     ایـن است   تـاب ایهـــــــرمــس را روح

 میـزنــد  فـسانت بر خـنجـر چـوــــهـم

 ـدـــزن  یـــمـ جهـانـــت روی رــب  باز

 

در  »بود، و ما شاهد شکوفائی معارف ــ مطبوعات    مستعجل  متاسفانه دولت  ولی  درخشید  گذر امانیه خوش  دهه زود 

مجموع بیداری و بیدار گری« در پهلوی انکشافات سیاسی ــ اقتصادی هم بودیم که شتاب و عجله در آن نهضت و عدم  

شناخت دقیق از شرارت های استعمار )که زمانی آفتاب در قلمروش غروب نمی کرد و ما مانع از آن شدیم( سبب شد 

 : انیس آنرا جنین جمع بندی نموده بود ی صورت گیرد که زنده یاد محی الدینکه تحریکات

  روزگار   ترین   منحوس "  گردید  او  حلقه  و  کلکانی  هللا  حبیب  تسلط   بر  منجر  که  نحس  و  شوم  های  شورش  او"  

"    بلکه" تمدن و  تعلیم  و  اصالحات  از  ملت  رمیدن"  علت  به  نه  را  شورش  علل  و.  بود  چنین  هم  واقعیت  که  میداند  " وطن

 : نویسد می و شمارد می" دوره همان متوالی ادارهء سوء نتیجه

 نظمی بی و اداره سوء تطبیق، مدهش و فاحش های غلطی ملت، های آرزو با  حکومت جریانات توافق عدم و افراط"  

 اغتشاشاتی )  بحران   این  علت ....    بود  حکومت  با  آنها  کردن  مخالفت  و  جات  دسته  و  احزاب  شدن  ربط، پیدا  و  ضبط  هیئت

 اینکه   یا  ؟  بود  تمدن  و  تعلیم  و  اصالحات  از  ملت  نفرت  حقیقت  در  آیا.  چیست(  گردید  امانی  نظام  رفتن  بین  از  به  منجر  که

 ..."  ؟ بود تفریط و افراط فاحش  های غلط  و اداره  سؤ عالم یک از ملت رسیدن اصلی علت

  واضح   آسانی  خیلی  به  بگذراند،  نظر  از  را  خان  هللا  امان  ساله  ده  دورۀ  جریانات  که  کسی  هر  برای  سوال  این  جواب  

  دوره   همان  متوالی  های  گی  اداره  سوء  نتیجهء  ملت  قیام  بلکه  است؛  رمیده  اصالحات  از  ملت  نه  حقیقت  در  که  میگردد،

  یا   مواد پروگرام  مخالفت  مسئلهء  گردید  حکومت  از   ملت  جدائی  حس  شدن   پیدا  یا  نفرت  موجب  که   دیگر  قسمت....  بود

 نفرت حس  بود که اداری مدهش  غلطی های  و کارانه افراط های رویه همین گویا...است بوده ملت و احتیاجات آرزوها

  بود خواهیم   ساخته  وادار  مطالبه  را با این  شورشها  این  که  سببی  و  علت  در  ...گردید  پیدا  ملت  و  حکومت  بین  را  جدائی  و

  قانون  معرفی برای( جاسوس انگلیس ـ امر الدین) جنوبی حکمران که اوضاعی به هستند. اگر جانب به حق آنها که دید

   صدا خودش میآمد بین در مجید قرآن یا و شریف شرع اسم  وقتی که همیشه چه اندازیم تعمق نظر بود، کرده رویکار
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سر   آن دوره  جریانات  که...    بزنید  قانون  از  حرف  نیست  بکار  شریعت  است  شده  کهنه  شما   قرآن  " باهلل  العیاذ"    که  میزد

  2 " میآورد غضب به را ملت باید که میافت تطبیق بصورتی پا تا

  حقایق  بیشتر بیشتر و افشای با( انگلیس  های توطئه و امانی دورهء بازنگری) شان رساله در زمانی  دکتور عبدالرحمن 

شور    حضرت)  عمر مجددی  فضل   مجددی،  صادق  محمد  های  کارنامه  همچنان  و  اند  پرداخته   امانیه  دوره  سقوط  در

  قاضی   پسران  حیان  و محمد  عبدالحنان  عبد القادر پغمانی،  قاضی  الحق،  فضل  قاضی  پغمانی،  عبدالرحمن  قاضی  ،(بازار

  شاه   الدوله،  اعتماد  عبدالقدوس  عثمان،  محمد  شیر زاد،  شیر احمد  حربیه،  وزیر  عبدالعزیز  انسردار  هم  و  عبدالرحمن

  لویناب   احمد  علی  والی  ,، فیض محمد ذکریا  ظاهر شاه  خسر اعلیحضرت  شاه  احمد,  نادر خان  برادران  هاشم  و  محمود

 جاسوس)  امیر الدین   یا  و امر الدین   سامی  محمود  لودین،  احمد علی   والی   ،(خان  هللا  خواهر امان  و شوهر  پسر ماما)

چشم    آنها  خیانت  و  دربار  آستین در داخل   خال   و   پر خط  مار های   و دیگر  مومند  گل   محمد  جنوبی،  حکمران(  بریتانیه

 : که مینماید نقل سپرده بریتانیه نماینده هللا سیف حافظ به شیر زاد سردار که را نامه پوشی نمود دکتور زمانی

 حکومتی  معقول  سیستم  یک   توسط  افغانستان  و  شود  اشغال  انگلیسیها  حکومت  توسط  کابل  که  هستند  روزی  آن  منتظر"  

  3" شود اداره

 : متاسفانه که  توجه فرمودند که ما درسی از تاریخ نگرفتیم و»کشف الحال نادر....« مخالفین نشر 

 گشتیم. گم«  نیستی  اندر  »باز سرگذشت خویش را ندانستیم یا از یاد ما رفت که امروز  

و غضب سلطنت توسط نادر خان )به حمایه    حیله گری  بیانگر   که   یافتیم  دست  بر اسنادی   بعد  دهه  9امروز   گونه  بدین  

مادی و معنوی بریتانیه( بود. گر چند قبالً جسته و گریخته در این باب یا از بزرگان فامیل ما و یا آگاهان و مردمان  

و حتی    وستان خواه ما در هند  فرزانه ما خوانده ام که چون اعلیحضرت آزادی   مورخین همان عصر مطالبی شنیده و از 

.....محبوبیت فراوان داشتند نادر خان چون این مطلب را میدانست، با گذاشتن پا در نیم قاره هند  اروپامصر و ترکیه و 

  و سرحد   بار در هند  »چندینبه مبارزان هند وعده برگشت سلطنت به امان هللا خان را داد چنانچه نماینده نادر خان  

ً  کرد سفر انگلیس   برای  دیورند خط آنطرف  از مسعود وزیر و مردم بشری قوه امداد مانع هند حکومت خواست و ضمنا

چنار   پاره  ایجنت  پلیتکل  شما  مذاکراه  طرف  که  کرد و گفت  رد  را  نماینده  این  و سمله  ویسرا   ولی  نگردند  ن  نادر خا

  می ورزید  تعلل  مذاکرات  در  هم  میکانیکی.  است(  گردید  در دربار نادر شاه  بعد ها وزیر مختار انگلیس  که  میکانیکی)

ً   و یوسفی )حاجی    آقای  که  میزد دید  قدم   منزل  بیرون  که  یکبار هنگامی  چنانچه  .میداد  نشان  انگلیسی  و سردی  تکبر  بعضا

  کرد   خود صدا  میکانیکی.  بود  ندیده  افغانی  لباس  را به  او میکانیکی  .است  و روان  از سفر رسیده  تازه  محمد اکبر خان(

(  خان  هللا   امان)  هنوز شاه  که   بود  وقتی  این "  است؟ آمده  هم   خان   نادر   صاحب، حاجی"   پرسید  پشتو مستهزبانه  به زبان و  

 4." نه می رسید بجائی ها سقوی علیه در پکتیا سپهساالر و مساعی بود در قندهار

شادروان خالد صدیق چرخی از زبان یکی از زندانیان سیاسی دوره شوم صدارت )سردار هاشم خان( بنام غالم فاروق  

 تلگرافی مطالبی را نقل نمودند که من در مقاله قبلی خود آنرا نقل نموده بودم 
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و تردید  ( شک  آنانی که در )کشف الحال نادر ..را خدمت  خاطره فاروق تلگرافی  کوتاه  بسیار  بار دیگر قسمت    ینکا

 دارند می نویسم: 

  خان  هللاامان   اعلیحضرت طرفداران  بین جنگ و سقا،  بچۀ به مشهور کلکانی هللاحبیب  انقالب، روزهای  از  روز یک»

  اعلیحضرت   که  بود  ها  زبان  سر  آن  اکناف  و  اطراف  و  کابل  شهر  در  گرم  بسیار  آوازۀ  مملکت،  جنوب  در  سقا  بچه  قواء  و

می   سلطنت تخت  بر و گرفته  دست  به را مملکت امور زمام  و میشود  برگردانده یا و گردد می  بر دوباره خان، هللاامان 

  خوف  حالت  در  حومه  و  شهر  مردم  و  رسید  می  به گوش  کابل  حومۀ  اکناف  و  اطراف  از  تانک  و  توپ  فیر  صدای.  نشیند

  جان   عارف   و  تلگرافی  جان  صدیق  های  نام  به  مخابرات،  ادارۀ  تلگراف  شعبه  در  من  همکاران  و  من  بودند،  رجاء  و

  منابع  به  را  حکومت  جدید  اوامر  و  آوردیم  می  بدست  جدید  اطالعات  لحظه  هر  بوده،  دفتر  کارهای  مصروف  تلگرافی،

  خوش   و  سیما  خوش  باال،  بلند   مرد  شد،   باز   سابقه  بی  شتاب  با   دفتر  دروازۀ  ناگهان  که  دیدیم.  کردیممی    مخابره  مربوط

  قطاروزمۀ   و  تفنگ  با  داشته،  تن   به   جنگی  لباس  برجسته،  اندام   و   قد  و  افغانی  چهرۀ  با  زیبا   جوان  این  و  شد   داخل   قیافه

  بلند  جهر   با  آمده،  زار   و کار   میدان  یک  از   تازه  میشد  معلوم  و  بود   آلود خاک  همه  هایشلباس   و   صورتش  و  سر  مجهز،

 به  که  عاجل  خیلی  دارم  پیامی»  :  گفت  ضمن  در.  باد  روشن  تان  چشم  گردید،  فتح  جنگ  برادرها،  که  زد  صدا  هیجان  و

 بعد چنین نوشت:  و  .کنید  عنایت  کاغذ  ورق  یک  و  قلم  دانه  یک  من  به  لطفا    شود،  مخابره  باید  ایتالیا  پایتخت  روم،  شهر
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کابل   داخل  بار اول(  رسید  شهادت  به  خان  نادر  امر  به  بعداً   )که  مشر  چرخی فرقه  خان  شیر محمد   وقتی قوای تحت امر

که به دفتر تلگراف رفته  همان بود  .اند  کرده  ایفا  را  کلیدی و  اساسی  نقش  کلکانی  هللا حبیب    قوای  قطعی  سقوط   در  شده و

 خبر پیروزی شان و شکست حبیب هللا را به روم مخابره نمایند. 

  و   رسانیده  ارگ  تا  را  خود  خان  هللا  امان  نام   از  سؤ استفاده   خان با  نادر  که  ثابت می سازد  واضحا    تاریخی  حقایق  این

کرده و به سرکوب وحشیانه مبارزان آزادیخواه اقدام    غضب  را  قدرت ها  انگلیسبا  قبال  تنظیم شده    پالن  به اساس  بعدا  

 .سال راه او را دنبال کرد 17)سردار هاشم خان( نماید که چنان هم کرد تا به کیفر اعمالش رسید، اما برادرش 

دیگر را سرکوب و سر به نیست و محکوم  یک مطلب دیگر اینکه ما در طول صد ها سال بنام های رنگارنگ هم  

نهم در  و آ، ابو علی سینا بنام شیعه و اسماعیلیه محکوم کردم و عمر خیام را شراب خوار کافر خواندیم. امروز  کردیم

مربوط است، به نظرم موثریت و خدمت او به   هر فرد به خودش  ، نژادی و زبانی و دینی و مذهبیتعلق سیاسی  21قرن

 .بسو  ه با ارزش می باشداجتماع و جامع

   پایان
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