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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰1۹/۰۳/1۳

احسان لمر

نهضت امانیه
و خصم و دشمنی حضرات
قسمت دوم
برگشت با اردوی چهل و دو کشور (بعد از سقوط طالبان) ،وعده  ۲میلیون دالر برای امضای پیمان امنیتی با امریکا
(مراجعه نماید به کتاب دکتور اسپنتا) و اشتراک در جلسات به اصطالح (بین االفغانی) در مسکو را کی ها انجام
دادند؟
در مقدمه رساله شاه آقا خان مجددی می خوانیم« :امان هللا بخارا را به روسها تسلیم کرد» لطفا ً اسناد و شواهدی این
تسلیمی را نشان بدهید تاهمه آگاه شوند.

نقــد صوفی نه همه صافی بیغش باشـد
صوفی ما که ز ورد سحـری مست شدی

ای بــسا خــرقه که مستـوجب آتــش باشــد
شام گاهش نگران باش که سـر خوش باشد

خوش بود گـــر محـک تجـربه آید به میـان
تا سـیـه روی شود هر که در او غش باشد
«حافظ»
در رساله عنواني است بنام «نگاهی مختصر پیرامون به قدرت رسیدن امان هللا خان» در این جا از قتل حبیب هللا
خان و اعالن پادشاهى سردار نصر هللا خان و اعالمیۀ اعلیحضرت امان هللا خان ،جنگ استقالل و بالخره ،شناخت
استقالل از یک واقعیت سترگ تاریخی هم یاد آور می شود که« :أفغانستان اولین کشوری بود که استقالل خود را از
انگلیس ها گرفته و به حیث یک کشور مستقل اسالمی در کره {زمین} عرض وجود نمود» 15
در عنوان «مسافرت شش ماهه شاه به خارج از کشور» ،از مسیر هندوستان ،مصر نخستین کشوری بود که
اعلیحضرت دیدن نمودند ،اما حضرت صاحب در کتابش از مصر و ترکیه یاد نمی کند .برای آگاهی نویسنده کتاب
باید بنویسم که :اعلیحضرتین در (قوس 1۳۰6ش ــ نومبر  1۹۲7م) از طریق کراچی به بمبی رفتند و در روز جمعه
( ۲4قوس 1۳۰6ش ـ  16دسمبر )۲7در مسجد جامع بمبی امامت و خطابت را به عهده گرفته فرمودند« :به درگاه
خالق خود شکر می کنم که ما را به دین اسالم آفریده و مثل حضرت محمد مصطفی صلی علیه و آله و سلم ،رسولی
برای ما فرستاده است .باز خدای خود را یگانه بشناسید و شرک نیآورید.خداوند عظیم است به طاعت ما هیچ احتیاج
ندارد فقط هر چه می کنیم برای آسایش دینی و دنیوی خود می کنیم  ....بعد از آن کمک و همدردی با غربای اسالم
است .همدردی چیست؟ ذكاة است که خداوند امر کرده ،و نیز اتفاق است با هم دیگر ،میان مسلمانان و نیک معامله
گی است با اهالی دیگر مذاهب ،اگر چه هندو ــ گبر ــ ارمنی و هر کس باشد ....
برای دین و الفاظ مقدس دیگران باید اهانت نکنید .چرا که اگر تو دین او را حقارت کردی در حقیقت قران عظیم را
در حقارت انداختی .بعضی از برادران هندی ما چنین خیال می کنند که من برای دین خدمت می کنم و این حقیقت
خدمت نه بلکه اهانت است16 ».
ً
بعد از ظهر همان روز به دعوت انجمن اسالمی بمبی رفته وبعدا فردای آن در گورنر هوس با اجتماع پارسی ها
(ایرانیان) ،و جمعیت اهل تشیع دیدار داشتند ،و طی خطبه ای جامع و علمی آنها را به کوشش و پشت کار تشویق
نموده گفتند« :در ترقی معارف و اتحاد و اتفاق و تنویر افکار زنان و کنار جستن از حسادتها و تعصبات بی فایده که
مذهب اسالم اساسا ً به آن وقعی نگذاشته ولی به مرور زمان اشخاص صاحب غرض آن را ذریعه بدست آوردن رزق
خود قرار داده باعث تباهی اقوام گردیده اند» 17

د پاڼو شمیره :له  1تر7
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

اعلیحضرت در هند گفته بود« :آزادی بخشیده نمی شود بلکه به نیروی شمشیر بدست آورده می شود ،من از
قربانی سر خود و قربانی سر افراد پایان تر از خود نمی ترسم18 ».
در دوران اقامت در بمبی دعوت نامه ملک فواد پادشاه مصر را دریافتند ،که مورد پذیرش قرار گرفت در  ۲1دسمبر
به بندر عدن رسیدند هفته نامۀ «البالغ» در  ۲4دسمبر  1۹۲7نوشت« :دو روز بعد جاللتمآب امان هللا خان پادشاه
أفغانستان به مصر مواصلت خواهند ورزید و او پادشاهى است که مصریان بار ها نام و کار نامه های او را شنیده
اند و گاه گاه خبر هایی از پیشرفت ملت او و دالوری او در چنگ زدن به آزادی به گوش شان رسیده است19 »...
جریده االهرام نوشت « :ای کساني که جوینده استقاللید! ای ذواتی که به حریت عشق مفرط دارید .ای اشخاصی که
برای آرزو های قومی خود دعوت می فرمائید فردا به وطن تان پادشاه مستقل نزول می فرماید .آن زمامدار أفغان
شجاع .پس به طوری که استقالل را ـ آزادی را ـ آرزو های قومی را ـ تحیت می نمائید ،او را تحیت و اکرام
کنید20».
در ( 1۲جدی  1۳۰6ــ  ۳جنوری  )1۹۲8شاه امان هللا خان در جامع االزهر بیانیه مختصر ایراد و گفتند« :در
ممالک اسالمی خصوصا ً عجم بیشتر بعضی بالد است که مردم آن مذهب خود را باعث پیشرفت مقاصد سیاسی خود
دانسته و بدان وسیله در میان جماعات تولید نفاق می نمایند .و این مرکز بزرگ تعلیمات دینی و مذهبی که امید گاه
جمله اهل علوم شرعیه اسالمیه است باید در رفع اختالفات جوامع اسالمی زیاد بکوشد  ..من تلقینات جامع االزهر
را در راه مقدس از اقوال و موعظات علماء سائر مراكز علمی اسالمی بیشتر موثر می دانم21 ».
جمال عبدالناصر ( 1۵جنوری  ۲8 –1۹18سپتامبر  )1۹7۰در آغاز ریاست جمهوری شان طی نطقی گفت« :ما
جوانان مصری در وقت ورود امان هللا شاه غازی در مصر روح آزادی و تجدد پیدا کردیم و خیاالت آن قهرمان
افغان به ما تاثیر کرد .و نطق های او بود که جوانان مصر را تحت تاثیر خود در آورد ،ما از همان تاریخ یک دوره
بیداری آزادی احساس کردیم22 ».
در دیدار از پارلمان مصر وکالء با کلمات
«اعلیحضرت جاللة الملک االفغانیه و سلطان الغازی
المعظم» استقبال نمودند .و همچنان در باریابی
نمایندگان مطبوعات مصری طی بیانیۀ گفتند:
«دشمنان و بد خواهان عالم اسالم چون می خواهند
متفرق باشند ،برای
اسالم همیشه ضعیف و نا توان و
ّ
آوردن مقاصد نا پاک خود شان مسائل مذهبی را به
ذرایع گوناگون مورد اختالف جماعات در اکثر بالد
مسلمین قرار میدهند .و اینکه بتوانند مرام خود را در
لباس مذاهب اسالم در میان جماعات از پیش ببرند،
اولتر طبقات مغلوب را تحریک می کنند ،و کسانی را
بنام شیخ و روحانی در نقاط و بالد موقع می دهند و
برای کثرت نفوذ و شهرت او هر گونه قوت و قدرت
می رسانند .و حتی اشخاصی غیر اهل دین را بنام عالم اسالم در میان جوامع می فرستند ،مسائل جزئی را که هیچ
ربطی و تعلقی به دین اسالم ندارد ،اهمیت زیاد میدهند ،تشویش زیاد در بین عوام الناس تولید می کنند و هم دشمنان
دیرینه اسالم را بر ضد ملل معصوم اسالم تحریک می نمایند .چون مملکت مصر از ممالک مترقی علم و معرفت
دنیای اسالم  ..شما همیشه از راه تعقل و تفکر عالی علمی خود دوست را از دشمن بشناسید ،و اختالفات را بر سر
مسائل جزئیه و فرعیه از بین ببرید» 23
خواننده گرامی توجه فرمودید که« :کسانی را بنام شیخ و روحانی در نقاط و بالد موقع می دهند و برای کثرت نفوذ
و شهرت او هر گونه قوت و قدرت می رسانند .و حتی اشخاصی غیر اهل دین را بنام عالم اسالم در میان جوامع
می فرستند».
در  17جدی ــ  8جنوری هیت افغانی وارد ایتالیا و سپس به فرانسه رفتند در این کشور بستر ناپلیون بناپارت قهرمان
فرانسه را برایش آماده کردند شاه فرمود که «من یک سرباز می باشم» فرانسوی ها به جوابش گفتند بلی «مگر
اکنون ناپلیون شرق»* هستید24 .
******************************************************
* در کشور فرانسه به آثار تاریخی شان اهمیت نهایت فراوان می دهند .بستر خواب ناپلیون بناپارت
( )NapoléonBonaparteهم بعد از فوت او در  5می  18۲1در قصر ها سلطنتي و با کمال احتیاط نگهداری
می شود .و این نشانه نهایت حرمت به اعلیحضرت ما بود که بستر ناپلیون را برایش برگزیدند.

د پاڼو شمیره :له  ۲تر7
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

در جریان این دیدار ملکه ثریا مصاحبه داشتند با
خبر نگار فرانسوی که گفته بود « :اگر از روی
دیانت مالحظه شود زنان اسالم نسبت به زنان سائر
مذاهب از هر جهت آزاد و حقوق شان هم محفوظ
تراست تنها دیانتی که زن را قایم بالذات ،مالک
بالستحقاق و قیم او مختار مطلق مال و نفس خود
ساخته اسالم است  ....برای رفع این شبهه رساله
ئی به اسم «زن و اسالم» نگاشته و»....
در پایان خبر نگار فرانسه می نویسد« من با خیلی
از ملکه ها و زنان درجه اول مالقات و مصاحبه کرده
ام ولی کمتر زنی را به متانت و ذهانت و معلومات ملکۀ
افغانستان دیده ام .از این مالقات مرا یقین حاصل شد
محیط افغانستان که چنین ملکه می پروراند ،مستعد و
قابل همه گونه ترقی و همدوشی با ممالک مترقی دنیا
می باشد25 ».

چنین برازندگی و درخشش شاه و ملکه ما در
اروپا بود که بیاد نوشته ( ) R.T.Stewart
افتادم که خصم دیرین و پر کینه یعنی انگلیسها را
واداشت که

شاه و ملکه أفغان در قصر ریاست جمهوری فرانسه

"سه روز بعد از آن که «شاه امان هللا» بمنظور سفر اروپایی خود ،وارد هند بریتانوی شد ،انگلیسها برای حضرت
«فضل عمر» (نورالمشایخ) که در سرهند بود و باش
داشت ،اجازه دادند که وارد دیره «اسماعیل خان» {مرکز پیروان سنتی خود} گردد و او در تاریخ  18دسامبر به
دیره «اسماعیل خان» وارد گردید و از این جا تبلیغات بر ضد «شاه امان هللا» و اصالحات او را در میان کوچی
های غلزائی دوباره آغاز نمود .هندی ها و أفغان ها مي گفتند که ورود مجدد نورالمشایخ {شیرآغا} در دیره
«اسماعیل خان» به دستور انگلیسها صورت گرفته است ،زیرا او در دیره «اسماعیل خان» صاحب دو خانه بود،
یکی از این خانه ها را یک اجنت انگلیسی در اختیار او گذاشته بود .مال ها و مرید های و هواداران نورالمشایخ از
افغانستان نیز بدیدار او به این جا می آمدند و او طرح خلع «امان هللا خان» را بآنها تبلیغ مي کرد و نقش بغاوت را
به مال ها توضیح مي نمود و بخصوص مردم خوست را برای بغاوت و شورش علیه شاه آماده میکرد26".
هیت شاهانه بعدا ً به بلژیک و سویس و المان رفتند .سپس به لندن سفر نمودند امان هللا خان در مورد استقبال گرم
انگلیس ها قرار گرفتند .اعلیحضرت در سفر نامه خود نوشته بود « :این چنین گرمجوشی بی اندازه و فوق العاده از
ملت انگلستان تا اکنون نسبت به هیچ یک از مهمانان بزرگ دول مشرق دیده نشده بود .ما متوجه هستیم که تا چه
اندازه این
روابط واقعیت پیدا خواهد کرد .ولی با قدر صمیمیتی که دولت انگلستان با ما ابراز کند این ممکن نخواهد شد که ما
با یکی از ممالک نقیض سیاست او ترک داد و محبت نمائیم .زیرا که اگر ما این روش را اختیار کنیم به استقالل
خود کمتر اعتبار می دهیم .و هر که با ما دوستی کند دوست هستیم و اما به فرمایش و تحریکات فکری دیگری بد
خواه دیگری نمی شویم» 27
در ادامه همین سفر نامه نوشته بودند که « :روز مذکور در تاریخ دوستی أفغانستان و روس خصوصیت فوق العاده
دارد ،چه همان طوری که با انگلستان در مساله مهم استرداد استقالل وطن عزیز خودم أفغانستان به کمال شدت
مقاومت کردم و تا مقصود حقیقی خود را به انجام نرسانیدم نگذاشتم .در سفر رسمی خاک روس نیز استقالل واقعی
فکر و مزاج و آزادی مطلق مملکت خود را یک بار دیگر به جهان سیاست و سلطنت با وضاحت هر چه تمام تر
اعالن کردم و یگانه مفادی که از این سفر بر خود و مملکت خود بردم این بود که به عالم داناندم دولت افغانستان
تحت تأثیر فکر و نظر هیچ یک ملت و مملکت مقتدر نیست .دولت سیاست مدار انگلیس بر من اشاره و حتی بصراحت
پیشنهاد این مطلب نمود که من از سفر مملکت روس منصرف شوم .و یا قبول هرگونه امداد حاضر بود و به همین
ملحوظ در استقبال و مهمانداری رسمی و خصوصی من درجات اعلی اعزاز بکار برده شد .بجز این که سیاسیون
عالم بدانند که ما در هر عزم و عمل خود را خواه نفع یا ضرر مملکت ما باشد استقالل فکر و عمل خود را از دست
نمی دهیم چرا که در فکر و عمل استقالل مطلق داریم و هیچ یک پیشنهاد یا وصفی که ظاهراً دارای بسیار مفاد باشد
چون متوجه آزادی بی شایبه ملیه خود می باشیم  ،درجۀ قبول نخواهیم یافت28 »..

د پاڼو شمیره :له  ۳تر7
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

هیت شاهانه از طریق پولند وارد خاک شوروی شده و بعد در ادامه سفر به ترکیه و سپس ایران رفتند و در پایان
سفر از طریق هرات وارد وطن گردیدند.

دیدار شاه امانهللا خان از شوروی که مورد استقبال گرم کالینین(صدر هئیت رئیسه شورای عالی) ،وروشیلف (وزیر
دفاع) ،کاراخان ،لوناچارسکی و سایر مقامات آن کشور قرار گرفت.
مطلب دیگری که نویسنده (شاه آقا مجددی) کشف نموده این که« :گر چند بعضی از وزرای مسلمان کابینۀ {؟؟؟}
أفغانستان که الدینی و دسایس کمونیست ها علیه مسلمین (مسلمین بخارا) را دانسته و فهمیده بودند از رفتن شاه به
شوروی مانع شدند{؟؟؟} اما شاه نپذیرفته و عازم اتحاد جمائیر اشتراکیه شوروی گردید.
شاه به مجرد رسیدن به مسکو مورد استقبال شخص (لینن) قرار گرفته و در شوروی از شاه افغانستان استقبال گرمی
به عمل آمد29 ».
از جعلکاران و تحریف کنندگان تاریخ میپرسم ،این ادعا شما «گر چند بعضی از وزرای مسلمان کابینۀ» چه معنی
میدهد؟ آیا همه کابینه مسلمان نبودند؟ و در ادامه می نویسم این که« :میخائیل ایوانوویچ کالینین Mikhaïl
 187۵( »Ivanovitch Kalinineتا  1۹۴۶میالدی) از رجال حکومت اتحاد شوروی بود .وی از  1۹۳8تا 1۹۴۶
میالدی اسما رئیس دولت (رئیس شورای عالی جمائیره اشتراکیه شوروی ) بود ،لیکن سر رشته تصمیم گیری ها و
رهبری در دست ژوزف استالین بود.
ولی والدیمیر ایلیچ اولیانوف لنین (به روسی )Владимир Ильич Ленин :متولد ( 23اپریل  1870م
) ،که تئوریسین و انقالبی کمونیست روسی ،رهبر انقالب  1917و بنیانگذار دولت اتحاد جماهیر شوروی می باشد
او در  21جنوری 1924در گورکی (اکنون نیژنی نووگورود) درگذشت .استالین قبل از مرگ لنین در  ۳اپریل
 1۹۲۲به صفت منشی عمومی کمیته مرکزی ح .ک .ا .ش .منتصب شد که تا  ۵مارچ  1۹۵۳ادامه داشت.
شاه امان هللا و هیت همراهان شان از ( 3تا 1۶می  )1928یعنی چهار سال و سه ماه بعد از مرگ لنین به آن
کشور سفر نمودند .استالین در جریان اقامت مهمانان افغان حتی مالقات تعارفی هم با ایشان نداشت .حضرت صاحب
صرف در جهت تحریک و احساساتی ساختن مردم دست به این نوشتار زده است ،یا از تاریخ آگاهی نداشته.
در ادامه جعل و تحریف تاریخ این نویسنده می نگارد « :هنگامی که قاضی عبدالرحمن خان پغمانی داخل اطاق شاه
شد آواز آذان عصر بگوش می رسید .شاه در این وقت رو به طرف عبدالعزیز خان وزیر حربیه کرده گفت" :چه
وقت باشد که آواز این خر ها خاموش شود؟" در این هنگام به طرف قاضی نگریسته گفت" قاضی صاحب! چرا باالیم
حکم کفر را نموده ئی؟"
ً
ً
قاضی در جواب شاه گفت" قبال در مورد کفرت مشتبه بودم ولی اکنون که شخصا آواز کفر را از دهنت شنیدم می
گویم کافر هستی! کافر هستی ! کافر هستی! »
با این همه تزویر و جعل این نویسنده ،ناشر با وجدان { موسسه انتشارات اال زهر دهلکی نعلبندی پشاور} در پاورقی
افزود نموده « :در رابطه موضوع ارائه شدۀ نویسنده هیچ کدام سند معتبر تاریخی تائید نه می دارد30 ».
از این نوع دروغ و جعلیات امروز عبدالرسول سیاف هم دارد ،این شخص که هزاران جنایت و کشتار به شمول (قتل
عام افشار) و وابستگی وی به سی آی ای ــ آی اس آی و وهابیت سعودی الظهر من الشمس است در باره ستاره
درخشان و منزه پاکیزه ,پاکدامن ,بی آالیش ,چون امان هللا خان اراجیف می گوید.
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شاه آقا مجددی بعد از نهضت امانیه و شخص شاه به دو نویسنده دیگر چنین می تازد« :نویسنده به خاطر خدمت به
روسها این قیام را عکس العمل ارتجاع نام نهاد{.هدف غالم محمد غبار است}
آن دیگری جهت خلعت گرفتن از حکومت این قیام ها را تحریک انگلیسها می داند {.هدف محی الدین انیس می
باشد} »31
«انیس» در کتاب بحران و نجات به یک نکته مهم دیگر که عبارت از تبلیغات و پروپاگند های خصمانه قبل از
شروع شورش شینوار تا جریان سفر اعلیحضرتین به اروپا و آغاز شورشهای حبیب هللا کلکانی هم اشاره میکند که
چگونه بطور سیستماتیک و متشابه و هم زمان عملی می شد که این خود واقعیت ترتیبات انسجام و ارگانیزه بودن آن
را نشان میدهد که چنین کاری از دست افغانها آن زمان نا ممکن بود و نه آنها امکانات این را داشتند که در چهار
گوشه کشور در عین زمان موضوع مشابه را تبلیغ نمایند ،توجه فرمائید:
"مثالً در طبقه عوام هر روز افوهات عجیب سروده می شد از قبیل این که آذان دادن موقوف خواهد شد و مسجد
ها را حکومت بسته کردنی است و یا پادشاه کدام از ذوات ذی روحانیت را تحقیر و یا توهین کرده است و غیره آن
افوهات مختلف دیگر که عینا ً همین افوهات نه تنها در کابل بلکه در لهوگر و شمالی و عموم سمت های دور و
نزدیک مرکز به یک قالب و عبارات منتشر بود "32
این مطلب را از زبان مردم شمالی در وقت گرفتن کابل شنیدند و عین مطلب را در لهوگر حتی در گوشه های سمت
جنوبی و مشرقی شنیده بود " چنانچه وقتی که اغتشاش خاتمه یافت و اهالی به جوقه ها از هر طرف برای بیعت
کردن می آمدند شایع بودن همین فقرات را در بین شان خبر شدیم"33 .
"در «بحران و نجات» نخست از همه سند گسست و عدم توافق «انیس» با «حبیب هللا کلکانی» مشهود است .دوم،
او را در مقام انسانی دارندۀ تفکر و اندیشه پیرامون مسایل اجتماعی می بینیم که شخصأ با طرح پاره یی از موارد
انتقادی در برابر برنامه های «امان هللا خان» ظاهر میشود .اما در بحران و نجات ،بر اصالحات آن دوره }امانی{
یک قلم خط بطالن نکشیده "
" شورش های مخالفت آمیز از زمینه های مساعد بی کفایتی،
مردم آزاری و خود کامه گی ها در دستگاه دولتی بهره می گرفتند.
وزش باد ناگوار شورش شمالی فاصله های ایجاد شده میان مردم
با دستگاه دولتی و شخص شاه را نه تنها عمق بیشتری داده بود،
بلکه بساط نظام توفان زده را برچید .در این جریان ،جالب آن
است که شورش های مشرقی ،جنوبی و شمالی ،علی الرغم
خویشاوندی فکر ،اندیشه و عمل اجتماعی که با وجود مشترک
بسیاری معرفی می شدند ،در برابر محورهای سمتی و قومی
قرار داشته در معرض استفاده قدرت جویانه محمد نادر و
برادرانش به جدایی عملی کشیده شدند"34.
به این ترتیب با افتیدن آن بلبل نازنین و آن بیدار گر برجستهء ،
وطن دوست پر شور در دام استبداد( ،نادر خان و سردار هاشم
خان برادرش) و مراجع بی عدالتی نظام حاکم ،جامعه فرهنگی و
وطن ما عاشق فرزانۀ خود را از دست داد .فرزندان انیس را از
مکاتب اخراج و حق تحصیل شان را حتی در مسجد و مدرسه هم
ممنوع نمودند« .محی الدین انیس» بیمار و علیل در زندان
دهمزنگ کابل در نیمه شبی از سال  1۳17خورشیدی (1۹۳8
م) جان سپرد و شب هنگام به جائی که تا کنون نا معلوم است دفن
اعلیحضرت امان هللا خان و ملکه در لندن
شد .و به قول از شاه آقا مجددی «خلعت» گرفت.
اما نویسنده «مختصری پیرامون زندگی نامه امیر حبیب هللا کلکانی» گر چند فراموش نکرده ولی عمدا ً پنهان کاری
میکند که از آغاز سلطنت نادر خان از وزارت عدلیه تا معاونیت ولسی جرگه و پوهنتون و سفارت قاهره و جده تا
امتیاز و خلعت ها در ننگرهار و هرات و شمالی و ..برای آنها و فامیل شان قرار داشت ،ولی وی نادر خان را در
جمع «نامردان» می شمارد.
میر غالم محمد غبار که با روی کار شدن نادر خان زندانی سیاسی شد1۳1۴–1۳1۲( ،ش ــ1۹۳۵–1۹۳۳م) و بعداً
تبعید سیاسی در والیت فراه و قندهار( 1۳۲1 –1۳1۴ش ــ 1۹۴۲–1۹۳۵م) گردید و بار دوم در (1۳۳۵–1۳۳1
ش ــ1۹۵۶–1۹۵۲م)دوباره زندانی گردید .
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در سال  1926محصلین أفغان که در فرانسه تحصیل می نمودند ،برای رخصتی تابستانی بوطن بر گشته و در
هوتل بهار پغمان اعلیحضرت امان هللا خان ایشان را به حضور پذیرفت
.از چپ به راست :محمد حسن خان ضیائی ــ اعلیحضرت امان هللا خان ــ محمد نعیم خان ضیائی ــ محمد ظاهر
خان (شاه سابق) ــ شهزاده هدایت هللا (پسر امان هللا خان) ــ سردار محمد داود خان ــ نور هللا خان نورزاد (متخصص
کیمیا) ــ محمد عظیم خان ضیائی ــ محمد سعید خان (خواهر زاده محمد ولی خان دروازی) ــ سردار عنایت هللا خان
سراج (معین السلطنة) ــ على ولى پسر محمد ولى خان دروازى { بعدا ً داماد اعلیحضرت} ـ غالم محمد خان شیرزاد.
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**********************************************
منابع
.1
.۲
.۳
.4
.5
.6
.7
.8
.۹
.1۰
.11

ظفر حسن ا یبک ـ افغانستان از سلطنت امیر حبیب هللا خان تا صدارت سردار محمد هاشم خان ــ ترجمه
فضل الرحمن فاضل.
غالم حضرت کوشان ــ أفغانستان در مسیر سده بیست ــافغان امریکن ایسوسیسشن  1۹۹۹ص .18
غالم محمد غبار ــ افغانستان در مسیر تاریخ ــ جلد اول میزان  1۳46کابل ص .8۳۲
فضل غنی مجددی ـ افغانستان در عهد اعلیحضرت امان هللا خان ـ چاپ 1۹۹7کالیفرنیا امریکا ص .۲8۳
دکتور عبدالرحمن زمانی ـ باز نگری دورۀ امانی و توطئه های انگلیس ـ انتشارات مسکا 1۳۹1شمسی ،ص
۳84
کاندید اکادمیسین سیستانی ــ نقش روحانیت متنفذ در ضدیت با تجدد گرایی رژیم امانی ــ سایت کابل ناتهـ
سال اول  ،شمارهً یازدهم ،اگست /سپتمبر .۲۰۰5
همان جا.
نصیر مهرین ــ با "خداداده گان"ستیزه کنید! ــ قسمت  11سایت آریائی (به نقل از تارنمای فرهنگنامۀ علمای
مجاهد.).
سید حسن رشاد ــ خاطرت ــ فیس بوک  17جنوری ۲۰17
پیکا ر پامیرـ نگاهی انتقادی بر "خاطرات سیاسی "محمد صادق مجددی ــ مقالۀ نشر شده پنج شنبه  ۵اپریل
 ,۲۰1۲در سایت کابل پرس.
می اسکینازی ــ زنان أفغان تعلیم و فعالیت های اجتماعی در عصر امانی ــ ترجمه رقیه حبیب  1۹۹8انجمن
فرهنگ أفغانستان لیمونژ فرانسه ص .15
د پاڼو شمیره :له  6تر7

افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

.1۲
.1۳
.14
.15
.16
.17
.18
.1۹
.۲۰
.۲1
.۲۲
.۲۳
.۲4
.۲5
.۲6
.۲7
.۲8
.۲۹
.۳۰
.۳1
.۳۲
.۳۳
.۳4

دکتور ع .کاظم ــ زنان أفغان زیر فشار عنعنه و تجدد نومبر  ۲۰۰5کالیفورنیا ص .14۳
می اسکینازی.
و  )14Aنصیر مهرین ــ سایت آریائی.
شاه آقا مجددی ــ اصل قصه از این قرار است .مختصر پیرامون زندگی نامه امیر حبیب هللا کلکانی ــ حقایق
افشا نشده و تحلیل واقعات همه جانبه زندگی امیر حبیب هللا ــ  1۳78ش .موسسه انتشارات االزهر دهلکی
نعلبندی پشاور ص .15
عزیز الدین وکیلی پوپلزائی ــ سفر های غازی امان هللا شاه در دوازه کشور آسیا و اروپایی  1۳۰6ــ 1۳۰7
ــ 1۳64مطبعه دولتی ص .46
پوپلزائی ص .5۰
همانجا .۲54
فضل الرحمن فاضل ــ پیمان دوستی میان أفغانستان و مصر ــ  ۳۰می  ۲۰18سفارت أفغانستان ادر قاهره ــ
ص.۹
پوپلزائی ص .6۳
همانجا .84
همانجا .8۳
همان جا .8۹
احسان هللا دافغانستان ــ سفر های امان هللا شاه افغانستان Le Voyage d’Aman Ullah Roi
 d’Afghanistanــ چاپ سال  ۲۰۰5فرانسه ص .4۹
پوپلزائی .1۲۲
اکادمیسین سیستانی به نقل از «آتش در افغانستان ».
پوپلزائی . 168
همان جا .1۹6
شاه آقا مجددی ص .17
همان جا ــ پاورقی ص .۲5
همان جا .۲8
محی الدین انیس ــ بحران و نجات ــ طبع دوم  1۳78ش سبا کتابخانه مرکز نشراتی میوند پشاور ص .55
همانجا .55
نصیر مهرین ــ یادی از «شادروان محی الدین انیس» ــ «کابل ناتهـ» شماره های  7۳سال چهارم جوزای
 ،1۳87می /جون  ۲۰۰8و شماره  74سال چهارم جوزای1۳87جون .۲۰۰8

د پاڼو شمیره :له  7تر7
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

