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 ۲۶/۱۱/۲۰۲۱         لمر احسان

 
 رفع تخدیر و تخریب اعلیحضرت امان هللا خان

شمول روحانیت وابسته و ه گان شان در گذشته، بانگلیس و دست نشانددر این اواخر در ادامه تخریب های استعمار 

هم دنبال تخریب و تخدیر نام اعلیحضرت امان هللا  اعلیحضرت نادر خان های منفور و بد نام، هواداران دربارجهادی 

ورود کلکانی به کابل و »نین جمالت پرداخته با نوشتن چو حتی « مخلوع»ــ « فراری»خان هستند و با کلمات 

واقعیت موقف ملت در برابر شاه فراری با کیسۀ خموشی سرتاسری مردم و بی تفاوتی اراکین دولت امانی همه مبین 

بر دشمنان مآخذ  یا دیگران ، تا مانند صدیق فرهنگ یا صادق فطرت مبادرت می ورزد...« پر از دارایی ملی است. 

 .بدهند 

بر خواننده گرامی این سطور آشکار است که حضرت سید افغان در اواخر عمر بار دوم به ترکیه تشریف بردند و 

طرزی بر اصل هدایت پدرش )غالم محمد خان طرزی( در مجالس این نابغه سترگ مدت هفت ماه شرکت  محمود

 ورزید که با همان روحیه فرزندانش ملکه ثریا ــ خانم خیریه عنایت سراج ــ عبدالوهاب طرزی را هم تربیت نمود. 

را  نهایت ارزندۀهای جوانان، گام  عد دیگرو ببا دیگر روشن فکران عصر  ،وطنبه بعد از بازگشت  محمود طرزی

درایت  ،حتی فهمو . ازدواج دو دختر طرزی با دو شاهزاده )عنایت هللا خان و امان هللا خان( رداشتنددر بیداری مردم ب

بی نهایت نیز خانم های دربار  بلکه بهبر مادر این دو شاهزاده نه تنها و دانش خانم اسما رسمیه طرزی و دخترانش 

 گذار بود. تاثیر 

سواد نی، بلکه خود یک مکتب اندیشه و تفکر  "فامیل محمود طرزی وزیر امورخارجه، تنها یک فامیل ادیب و با

است... در طول دو دهه پس از برگشت خود، نفوذ زیادی بر دربار وارد نمود، او نظریات خود را ضمن موضوعات 

مختلف در بارۀ آزادی ملی، علوم، انکشاف تکنولوژی، اتحاد مسلمانان، کسب دانش و نقش زن در حیات فامیلی، 

  1] که به اجازه امیر نشر میشد منعکس نمود." 1918ـ  1911و تربیت در سراج االخبار ] حیات اجتماعی و تعلیم

مشاهده مینمود که وجود جاسوسان انگلیس و گماشته گان امیر العسس ]محمود طرزی. لمر] اما از سوی دیگر او »

است بناًء طرزی نمی توانست  دربار، بویژه در پیگرد دگر اندیشان، اوضاع سیاسی کشور را در گرد باد خطر کشانده

این بار خطر را به پیش کشد و به صورت آشکار در برابر انگلیس که با امیر  تکنیکیبدون یک پشتوانهً سیاسی و 

دوستی داشتند استراتیژی خود را آزادانه دنبال نماید و یا علل عقب افتاده گی جامعه و زوال کشور را در حقایقی  میانهً 

بازتاب دهد که به مثابه میراث شوم، از بطن دربار های شاهان پیشین این خاندان، سر چشمه گرفته بود، میراثی که 

 امیر حبیب هللا را با خود داشت...  پرورده استعمار بود فشار رعیت و عیاشی های افسانوی

چند سالی بعد زمانی که شهزاده امان هللا عین الدوله با ثریا دختر دومی محمود طرزی ازدواج کرد فعالیت های 

سیاسی طرزی جان تازه یی بخود گرفت و حال دیگر در مرکز دایرهً وطن پرستانی قرار گرفته بود که مخفیانه روی 

  2 «.سخت در تالش افتاده بودندنقشۀ ایجاد مشروطیت 

] 1906جنوری 11تاریکی در مسیر اخبار نویسی و ژورنالیسم در ]بعد از )شمس النهار( و بیست و هشت سال 

سراج االخبار افغانستان به مدیریت مولوی عبدالروف نشر شد اما عمری بیشتر از یک شماره نداشت. در نهم 

این پرمایه ترین اخبار در منطقه را بار دوم نشر نمود که تا ختم دوره « سراج االخبار»م محمود طرزی 1911اکتبر

                                                           
1
 فرانسه لیموژ طبع حبیب رقیه ترجمه ـ امانی عصر در اجتماعی فعالیت و تعلیم افغانستان زنان ـ اسیکنازی ــ می 
 
2
 .خاوران سایت در مطبوع مقاله دربارــ دو فیصلۀ در طرزی محمود ــ روفی هللا خلیل انجنیر دیپلمــ  
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حبیب هللا خان فراز و نشیب ها، اخطاریه ها تهدید و سانسور ها و هم دشمنی و مخالفت عمال بریتانوی امیر سلطنت 

 دربار را با خود داشت. در نخستین شماره آن جریده آمده است که:

و در وقت ها قایم گردیده است  ها و ملت "این یک ظاهر آشکار است که اخبار ها در این عصر به مثابه زبان ملک

حاضر بجز اقوام وحشیه و بدویه هیچ یک دولت و قومی از هیأت های اجتماعی موجود نیست که مالک اخبار 

  3نباشند....اخبار جمع خبر است که ضد آن بیخبری است..."

جریده بازی نمود. این هم تنها در جامعه افغانی بلکه آسیای مرکزی، هند و ایران ه سراج االخبار نقش سزاوار را ن

ی و ائو... بوده آگاهانه در مسیر روشن (الهالل)، (حب المتین)جز کاروان مطبوعات انقالبی و آزادی خواه زمان چون

 قربان حسینــ  هللا نواز اما یکی از عمال استخبارات انگلیس بنام ظفر ایبک که مانند .ندنمود بیدار گری حرکت می

، حلقه های داکتر هللا جویا و فقیر محمد بیطار ــ مولوی ظفر حسنــ مولوی محمد حسین پنجابی  ــ ]شاه جی]گادی وان 

که از دوستان و همکاران دولت نادر خان بود، در خاطراتش و دانه خوار مدافع منافع استعمار  روحانیت وابسطه

 :نوشته بود

مضمون دیگری نبود مورد دلچسپی و عالقه ما قرار " در سراج االخبار خبر های داخلی، تعریف امیر و شهزاده ها، 

  4بگیرد ..."

سردار  را در برابرم مبرید."« محمود طرزی»:" نام این ملعون به همه اطرافیانش دستور داده بودهم نادر خان، 

و محمود طرزی افغانستان را خراب و برباد کرد؟ مسئول انقالب محمد هاشم خان صدراعظم به این عقیده بود که 

سرداران . )خاطرات سیاسی سید قاسم رشتیا( خرابی افغانستان، خونریزی و پسمانی امروزی مملکت هم او بود.

سال )در  5محمد داود خان صدراعظم و محمد نعیم خان حتی به ترفیع پسر محمود طرزی از رتبه سوم به دوم بعد از 

  5در ریاست مطبوعات به شدت مخالفت نمودند.  بود( حالی که مدت دوره ترفیع از رتبه سوم به رتبه دوم چهار سال

در برابر « محمد صادق خان مجددی»کینه ورزی و کدورت خانوادۀ نادر خان و روحانیت وابسطه به انگلیس چون 

"خاطرات سیاسی " خود چنین  ۱۵۱تا آنجا پیش میرود که مجددی در ص« عالمه محمود طرزی»شخصیت واالی 

، «امان هللا خان»و رذالت در افغانستان، مجسمۀ نفاق و طغیان، شالودۀ تمرد و عصیان  مؤسس خالعتمینویسد: "

 لعنة هللا على الكاذبین { }است و بس."« عالمه محمود طرزی»مخرب افغانستان همین شخص 

 سلطنت گامدر دهه همه با اندیشه های سید افغان شاه امان هللا خان و دوستانش )روشنفکران مشروطه اول و دوم( 

. تاریخ وطن شاهد است که مرحوم (و جوانی شاه احساساتی، )جدا از اشتباهات انسانی  ندبرداشتهای فوق العاده مثبت 

سال نظامی و ملکی )از قوماندانی های اردو تا وزارت و  38با تجربه بیش از سالگی  69در سردار داود خان 

که باعث کشته شدن خود و فامیل شان و تباهی  نمودمتاسفانه  راشتباهات جبران نا پذیصدارت و ریاست جمهوری( 

  .سالگی تبعید شد 37و در  سالگی پادشاه شد 27، در حالی که امان هللا خان در وطن گردید

گر  توطئه خان میراث خوار یک دولت فاسد ، رشوه خوار ، ظالم ، یکه تاز، منافق و چاپلوس ، و اما امان هللا

اعمال عقب پرده کارمندان عالی رتبه را بررسی وقتا  .داشتاقتصاد متورم و بیمار  کهبود  ،جاسوس مشرب......

 وقتی میکنیم خواهی نخواهی مامورین زیر دست و پائین رتبه پناه گاه مطمئن برای فساد و خیانت و ظلم و ستم داشتند.

امر الدین در پکتیا وقتی قوماندان محبس هرات تا زندانیان از بام زندان صلوات نمی کشیدند غذای شانرا نمی داد ــ 

احمد علی لودین )رئیس اردو نادر خان( مامور عالی رتبه امانی  وقتی می گفت حال زمان قانون است قران نمی چلد ــ

معاهده نموده و او را با سالح حکومت مجهز و بعد بر ضد همان « نیحبیب هللا کلکا»تا سطح رئیس تنظیمه شمالی با 

به رویت اسناد آرشیف دفتر هند بریتانوى در لندن، بعضی از مامورین عالیرتبهٔ رژیم « یا دولت تحریک می نمود و

                                                           
  44ص.  1349 کابل ــ افغانستان در ژورنالیسم سیر ــ آهنگ کاظم محمدــ  3
 
 2016چاپ چهارم  ــ خان هاشم محمد سردار صدارت تا خان هللا حبیب امیر سلطنت از افغانستان ـ یبک ا حسن ظفرــ  4

 میالدی بخش فرهنگی سفارت افغانستان در قاهره
 
  سید قاسم رشتیا ــ خاطرات سیاسی ــ  مرکز مطبوعاتی افغانی پشاور ــ 5
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هم  امانی که در داخل رژیم بحیث ستون پنجم بنفع دشمن کار میکردند، ضمن مالقات هاى خصوصی شان به آنها

  6«مشوره و هم اطالعات سرى را میدادند

م خود از مالقاات 1923 جون سال 16مؤرخ  14همفریز وزیرمختار انگلیس ها در کابل در گزارش مفصل شماره »

 13ت به تاریخ القاخصوصی ایکه بین وى و سپه ساالر محمد نادر خان صورت گرفته است ، گزارش میدهد. این م

عاتی اطالقات خصوصی بعد از غذا، سردار محمد نادر خان الجون در سفارت انگلیس صورت گرفته است . درین م

 ...را افشاى بعضی راز هاى دولتی و نکات ضعف رژیم امانی شمرد. را به سفیر انگلیس میدهد که میتوان آن

آوری نموده و وعده میدهد که با تمام قوایش سردار محمد نادر خان درین مالقات از لست طویل دست آورد هایش یاد  

 7«باز هم براى بهبود مناسبات افغانستان با انگلیس تالش خواهد ورزید.

سپتمبر بطرف هند حرکت  25بنا بر گزارش حافظ سیف هللا خان عامل مسلمان انگلیس در کابل قبل از آن که بتاریخ 

یکی از درباریان که بعداً به ریاست )پدر غالم محمد شیرزاد وزیر تجارت دوره سلطنت( کند، سردار شیر احمد خان 

در پیام گفته شده  ....شورای دولت رسید، در خفا به او ارتباط گرفته و خواست پیامش به مقامات انگلیسی رسانیده شود

که کابل توسط حکومت  زی هستندبود که "مردم از امان هللا خان و طرز حکومتش راضی نیستند، و منتظر آن رو

شیر احمد خان گفت که من بی  حکومتی اداره شود. انگلیس ها اشغال شود و افغانستان توسط یک سیستم معقول

.... فیض محمد خان  کسانی باشم که فرصت مناسب فیر کردن بر امیر داشته باشم صبرانه منتظر هستم از جمله اولین

وزیر معارف آن زمان و از جمله کسانی بود که مطابق اسناد استخبارات  خان ذکریا از دوستان نزدیک امان هللا

  8 «انگلیس بعداً با نور المشایخ تماس داشته و در توطئه های علیه رژیم امانی سهیم بود

 نی و مالدر لباس پیر و روحا نظامی که سالهای سال جواسیسمسئولیت همه بدوش شاه بود. آیا صد ها مثال دیگر، و 

امان هللا خان ممکن بود.  الدین مملو بود تصفیه اداره آن بزودی نا و آشپز و مامور دولتی چون امرالدین یا امیر

شخصیت پاک ــ آزادی خواه ــ مردم دوست ــ غریب نواز ــ عاشق وطن و مردم ــ عاشق بیداری و معارف و 

آنکس که » از صمیم قلب دوستش داشتندمردم  وی پادشاهی قبل از سلطنت و هم در دوران بود، مردمش گریبیدار

 «.در قلب ها خانه دارد نمی توان با حذف کردن، نامش را از قلوب مردم پاک نمود

شمول عده از سرداران و مامورین بلند پایه داخل دربار چنان قوی همه ه اما دسیسه استعمار به همکاری نوکرانش ب
 نیه و روشنفکران آن عهد بتوانند در مقابل آن مقاومت بتوانند. شورشجانبه و وسیع بود که مشکل بود دولت اما

خیانت آشکار عده از درباریان استعفا نادر و برادران، شینوار ــ شورش کلکانی ــ برگشت مجددی به پاره چنار ــ 
را در  خان هللا"اشخاصی که علنا شاه امان در جبهه قندهار غبار  به قول از. ه بوددست و پا همه مدافعان نظام را بست

محمد یعقوب خان وزیر و  احمد علی خان لودین، داخله حد خان ماهیار وزیرعبداال می انداختند عبارت بودند از چاه
  "بودند. دربار و غیره

ساخت شهر در حال لویناب خود را برای مقابله آماده  وقتی نیرو های سقوی برای اشغال قندهار آمدند علی احمد خان"
در امر تسلیمی شهر به تماس آمد و بنای  (جنرال پردل)سقاوی  دفاع بود که احمد علی خان لودین مخفیانه با قوماندان

                                                           
                  مومند خیرندویه تولنه جالل آباد امانی و توطئه های انگلیس ــدکتور عبدالرحمن زمانی ــ بازنگری دوره ــ  6

 415و  414ص  2013طبع سال 
 
 به کابل در انگلستان سفیر م همفرى،1923 سال جون16 مؤرخ 14 شماره گزارش لندن، آرشیف محرمانهٔ  ــ اسناد 7
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(دروازه شمالی شهر قندهار توسط یکی از  1308جوزای  13) 1929جون  3خره صبح روزالهمکاری گذاشت. ب
 9 نیروهای سقوی گشوده شد و شهر در تصرف قوای سقوی در آمد." بروی احمد علی خان به دستور مخفی، خوانین

 می نویسد: در مورد حوادث این دوره یکی از شخصیت های بزرگ جهانی و مبارز آزادیخواه جواهر لعل نهرو 

در ایام غیبت امان هللا تمام اشخاص و عناصر مرتجعی که با او مخالف بودند به پیش آمدند. انواع دسیسه ها طرح »
ظاهراً پولهای فراوانی برای تبلیغات ضد امان هللا خرج میشد و هیچکس نمی شد و تبلیغات بر ضد او انتشار یافت. 

ه بسیاری از مال ها و آخوندها مبلغ هنگفتی به این منظور دانست این پولها از کجا میآمد. به نظر می رسید که ب
   10 «...پرداخت شده بود و آنها در تمام کشور امان هللا را" کافر" و دشمن دین معرفی میکردند

فوت  و بعد در همانجا یزندان دوران نادر خان )که به جرم بیدار گری و حقیقت نویسی در شادروان محی الدین انیس
" گویا از تاریخ مستقل شدن افغانستان، اداره کردن نویسند که:  چنین می بود تمام حوادث آن دورۀ کشور ، شاهدنمود(

که براین همه مشکالت می افزاید خطرناکی  است. چیزیسکان سیاست آن از مشکل ترین شئونات اداری اش بوده 
صحنه های مشرق ا ین را نشان داده است غلط کردن در این شعبه است. زیرا جریانات قرن اخیر سیاست غربیها در 

که اندک سهو یک دولت شرقی در مقابل سیاست غربی با کمال بیرحمی آنرا تباه و فنا نموده، زیرا غربیها را در هر 
]بیراهه رفتن، راه چیز متمدن و با اعتدال میتوان گفت، اال در مفاد های سیاسی شان که از مرتکب شدن هیچ تعـسف 

و جبر کوتاهی ندارند.... اگرچه ما انکار کرده منحرف شدن، بدون تامل بکاری پرداختن، ستم کردن]  را کج کردن و
نمیتوانیم که هر دو همسایه در اثنای اغتشاش در شئونات داخلی دست انداخته باشند، و عالمات زیاد این را نشان 

مخفیانه شده باشد ... آثار جریان پروپاگند میدهد که در وقت بی نظمی احتمال کلی دارد که دست درازی های زیاد 
مخالف مفاد حکومت حس میشد، مثالً در طبقه عوام هر روز افوهات عجیب سروده میشد، از قبیل اینکه اذان دادن 
موقوف خواهد شد و مسجد ها را حکومت بسته کردنی است .... که عیناً همین افوهات نه تنها در کابل بلکه در لوگر 

موم سمت های دور و نزدیک مرکز به یک قالب و عبارت منتشر بود چنانچه تکرار مالحظۀ این و شمالی و ع
پروپاگند ها و باز یک قالب و عبارت با یک ریخت بودن آنها فکر را به این ملتفت میساخت که اینها در زیر کدام 

  11 پروگرام و ترتیبات مخصوص نشر شده است."

" افوهاتی در مورد سفر شاه به خارج نیز پخش شد. مطبوعات هند مینویسد: هاگن  استاد یونورستی کوپن استا اولسن
تبلیغات وسیعی را در باره این سفر براه انداخت و جرایدی که به افغانستان میرسید حاوی تصاویر ملکه بود که بدون 

هللا بود تمام جرایدی را که  حجاب در ممالک خارجی سفر می نمود. نماینده تجارتی افغانستان در کویته که ضد امان
 12  بی حجابی ملکه را شرح میداد خریده به کابل می فرستاد. همه تصاویر ملکه واقعی نبود"

تبانی با حضرت  در ارتباط به پالنهای مخفی انگلیسها در ، همخانم داکتر سنزل نوید، سابق استاد پوهنتون کابل

که  کتاب خود نقل می کند مطالبی را به عنوان ضمایم پنجم و ششم درافغانستان،  نورالمشایخ برای ایجاد اغتشاش در

 قابل توجه است

اعدام و زندان و زنجیر و با  رسیدند. همه وطن پرستان سر وقتبعداً به نادر خان و سردار هاشم )مشهور به جالد( 

نقل قولی از ستان دوره نادر خان تاریخ و مردم هرگز از یاد نمی برند. به دوسرکوب نمودند که زوالنه هزاران تن را 

اگر جرات زدن حرف حق را ندارید، دست کم برای آنهای که حرف ناحق را »باید گفت که مهاتما گاندی بزرگ را 

 « میزنند، کف نزنید

                                                           
 .جرمن افغان انترنتی سایت ــ لویناب خاندان درباره تاریخی جستاری ــ سیستانی اعظم اکادمیسین کاندیدــ  9
 

  1504 ص اول جلد 1372 نهم چاپ ــ جهان تاریخ به نگاهی ــ نهرو لعل ــ جواهر 10
 

  .55 و 26 ،25 صفحات پشاور میوند نشراتی مرکز 1378 خزان دوم طبع ـ نجات و بحران ـ انیس الدین ــ محی 11
 

  142، ص1378 اول چاپ زمر هللا خلیل ــمترجم سیاست و اسالم ــ اولسن استاــ  12
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سردار یحیی خان در زمان »باید بنویسم که: می گوید « فرار»خروج اجباری امان هللا خان را  کسانی کهبه جواب 

ندمک را بر گماهده  کابل ارسال شده وه دو باره ب دعب یعقوب خان به هند فرار نمود و در کشمیر مقیم شدحبس 

کوشش نمود مردم را با سوگند به قران و عذر و زاری از قیام  1879م کابل سپتمبرددامادش قبوالند. در قیام مر

که امیر محمد یعقوب اسیر و به هند فرستاده شد یحیی و برادرش ذکریا  خواهانه باز دارد که بجائی نرسید حین ازادی

  13 «ه دون پناه داده شدند.دیردر 

فرار نمود استراحت!!! به ایتالیا به بهانه ، مرحوم نعیم خان()با مالقات خصوصی بعد از لندن  درمرحوم ظاهر شاه 

سال "شب ها را در  28یرد، سپس مدت صورت گ)پسر عم و شوهر خواهرش( سرطان  26کودتای سفید!! تا 

رحیم غالم بچه را در دوران محمد رول خالف "شعایر دینی و ملی"  نباید هم چنان. کازینو های اروپایی گذرانیده" 

شور زیاد ا ر . پس مرداری هاخبر داشتند همه را فراموش نمود و مردم آنوقت کابل هم را داخل دربار سلطنت و

 باال می شود.ن اندهید که تعفن ش

نام شاه امان هللا خان و محمود طرزی را از همه جا حذف کردند یا تالش نمودند حذف  ،واده نادر خانندر دوره خا

کنند، اجازهُ برگشت به وطن را برای خود و خانواده شان حتی به دوستانش به گونه مثال )محمد رحیم شیون ضیائی( 

 نددهم ندا

  شیون کابلی"( " ولی احمد نوری تحت عنوان سردار محمد رحیم ضیائیمحترم )مراجعه نمائید بر اثر 

داود خان فقید با این بار دوم در دور جمهوری ظاهر شاه و مرحوم  ،باریک تنها ایشان  حکمرانیسال  50در طول 

قالل تولی خان( اسمتن که )در دوران سلطنت اعلیحضرت امان هللا خان سه برادر نادر خان ــ شاه محمود خان و شاه 

افغانستان را گرفتند. در این دور داراالمان را دارالفنون می ساختند که مردم قبول نکرد ولی مکاتب امانیه و امانی را 

ارادتمند آن دور نوشته که یکی از امانی شد.  هبه استقالل و نجات تبدیل کردند که در دور جمهوری داود خان دو بار

همان طوری «. ستند تا نام امان هللا خان از تاریخ گم شود و اسماء همه اماکن هم تغییر نمایدگویا مردم از دولت خوا»

افغانستان محمد ولی خان  معرف استقاللو فرزانه  شخصیتنهایت دروغ و جعل مدعی شدند که  با نظام آنکه 

عبدالرحمن لودین بوتل های شراب یافتند؟؟، غالم نبی خان چرخی از خانه  ،؟؟بودکلکانی محرک حبیب هللا  دروازی

برای تمام فامیل  ،اعدام و زندانی شدند( به شمول زنان و حتی اطفال شیر خوار )برادر و تمامی فامیل نظر به خیانت 

ود نادر خان را از عبدالخالق خواسته ب در بدل .... زمانی دلیل سخیف تر دیگر یافتند؟؟ یکی از دختران فامیل چرخی

و ان مشروطه خواه دوم کفر گفته شد که میر سید قاسم خوزیر عدلیه شان )فضل احمد مجددی( مدعی به قتل رساند؟؟ 

دهری می « غالم محمد غبار»و « محمد سرور جویا»، «عبدالهادی داوی»، «محمد انور بسمل» ادعا کردهم  تر بعد

به نفع پاکستان  از طریق راه های شوروی عبدالرحیمزی با سالح امریکائیعبدالملک باید اعدام شوند. همه باشند 

، اما ملک خان بیست سال زندانی ولی تا سقوط حکمروائی شان سندی به محکمه ارائه نکردند)کودتا می کرد ؟؟ 

تهمت های  واز بهتان کوچک  این نمونه ایکه ، میوندوال و مرستیال هم به نفع پاکستان کودتا می کردند؟؟؟ (بود

با تمامی تالش ها و سرکوب کردن ها زنجیر و زوالنه کردن ها، کتاب سوزی ها و اما آنها  غین این سلسله است.ودر

را هرگز نتوانستند از قلب ها بزدایند، چون هرگز باطل )امان هللا خان( سانسور کردن ها محبوبیت این شاهُ قهرمان 

 .جای حق را گرفته نمی تواند

نقش بر آب که گویا مردم بر علیه امان هللا خان بودند  یسخن مستهجن، این سطور یک واقعیت دیگر در ذیل با توجه به

  :عمل کردند چگونه  نادر خان حکمرانخانواده  امان هللا که بعد از وفات آن شاهتوجه فرمائید  می شود.

کابل په بڼ  عبدالرحمن خان[ د قبر تر څنگ د هغه د نیکه ]امیر بنسټ جنازه ئې باید د د امان هللا خان د وصیت پر»

خوریي ]جنرال  ]بوستان سرای[ کي خاوروته سپارل سوې وای، خو کله چي دغه موضوع د امان هللا خان د ماڼۍ

]ملکې ثریا[ ته هیڅ ځواب  دریو ورځوسردار عبدالولي[ له خوا شاه ولي خان او ظاهر شاه ته وویل سوه، هغوي تر 

ثریا د وینا له مخه په دې ترڅ کي درې هیوادونه دې ته چمتو سول چي د ارواښاد جنازه په  ور نه کړ. د ملکې

ځانگړي درناوي په خپله خاوره کي خاورو ته وسپاري. لومړني هیواد ترکیه وو چي د امان هللا او د هغه هیواد مشر 

مینو مراسمو ترکیې ته یوسي او د ]مصطفي کمال اتاترک[ د ملگریتوب په درناوي ئې غوښتل د پاچا جنازه په پرت

دوهم هیواد سعودي عربستان او دریم ځاي د پښتونستان وگړي  کمال اتاترک د مقبرې تر څنگ ئې خاوروته وسپاري.

                                                           
13
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 وزیر ول چي د ارواښاد امان هللا د جنازې د راوړلو لپاره ئې چمتوالي ښوولي وو. په دغه وخت کي د افغانستان سر

دغو مسلمانو هیوادونو په ځانگړې توګه د  داؤد مسکو ته په سفر تللي وو او کله چي دسردار محمد  )صدراعظم(

پالر تر څنگ  پښتونستان د وگړو خبره ئې ورته وکړه هغه الرښوونه وکړه چي د امان هللا خان جنازه دي د هغه د

او د باچاه زوی ]رحمت هللا  ول ملکې ثریا خاورو ته وسپارل سي. د امان هللا خان وروڼو، خویندو او په ځانګړي ډ

خان[ غوښتل د پالر تابوت د کابل اوسېدونکو لپاره د ښار دننه وګرځول سي، خو دغه غوښتنه ونه منل سوه او 

الرښوونه وسوه چي جنازه دي د کندهار په هوایي ډگر کي له یوې لنډي تم کېدني وروسته نیغ په نیغه جالل آباد ته 

دي خاوروته وسپارل سي. د پښتنو د توکمونو مشرانو د ارواښاد جنازه په درناوي د ولېږدول سي او پرته له ځنډه 

ننگرهار له هوایي ډگره پورته کړه د جالل آباد له ښاره ئې تېره کړه او بیا ئې د امیر شهید په بڼ کي د امیر حبیب هللا 

دي د هغه جنازه تر قبره ولېږدوي، د مقبرې ترڅنگ پر مځکه کښېښووله، تابیا ونیول سوه چي د هغه ناسکه وروڼو 

کله  ]ټالي سټیوارټ[ خو قبایلو په ځانګړي ډول ]شینوارو، سنگوخیلو[ ټول خلګ ټېل وهل او تابوت ئې قبر ته شېوه کړ

 شاه امان هللا ما ته د ]فخر افغان[ درناوي نوم” خان غوښتل ووایي: چي جنازه خاورو ته سپارل کېدله؛ خان عبدالغفار

هغه ته د نورو خبرو کولو اجازه ور …” او غواړم ددغه اولسپال او پر اولس مین پاچا په اړه خبري وکړم ]لقب[ راکړ

  14«نه کړل سوه! 

جنازه در زوریخ سویس وفات نمودند  1960اپریل  25اعلیحضرت امان هللا خان در » در جای دیگر می خوانیم که:

مسافرت وفات نموده و دولت ایتالیا ضمن تماس با کابل مرحومی را اعلیحضرت مرحوم شاه امان هللا خان که در عالم 

بود تا به کابل هم انتقال یابد ولی نظر به هدایت کابل مستقیما" به جالل  تا میدان هوایی قندهار انتقال دادند ودر نظر

ت تحت اکابل یک هی از .نموده بود جان برادر سکه اش از جنازه همراهی و در مراسم تدفین شان عبیدهللا اباد انتقال

وزارت اعزازی دربار گماشته شده بود همرای عالقه دار سروبی غرض ه خان که بصفت متقاعد ب ریاست علی محمد

طیاره بکابل نیز بخاطر جلوگیری از سوگواری نسل  اجرای مراسم تدفین بجالل اباد اعزام گردیده بود و از ) لندنگ (

شاه موصوف از ساده دلی ) فاتح کابل( مارشال شاولی خان را شا جان  درحالیکه دوم هواخواهانش جلو گیری شده بود

خطاب نموده خواهر سکه اش را بحباله نکاح وی در اورده و پادشاه و صدراعظم برحال کابل و پدران شان هم از 

 .اعد بر گذار نمودندمراسم تدفین محصل استقالل را در سطح یک مامور مالیه متق .نمک خواران امان هللا خان بودند

عبیدهللا جان از روی احترام و هم از نا گزیری در ختم مراسم به کابل امد تا دوباره به خارج پرواز نماید و برای 

موصوف اجازه داده شد تا یک مالقات مختصر با عبدالعزیز خان وزیر داخله و حربیه اسبق )که در منزل گذر گاه 

  ..خود نظر بند بود( انجام دهد

 چه خوش سرود حافظ لسان الغیب؛ 

 «رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند  -من ارچه در نظر یار خاکسار شدم
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 7تر 7 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

 

ً تغیر نام هاا بیشتر خواست جامعه و بد بینی مردم از دوران سلطنت اعلیحضرت امان هللا خان بود که » گر واقعا

پس شاید مردم از دولت خواستند که « عکس العمل مردم در برابر ورود حبیب هللا به کابل شاهد این مدعا است،...

نام نبرند و مانع اهل مطبوعات از یاد هم  و دوم( و نهضت آن دوره به شمول )مشروطه اولهرگز از محمود طرزی 

را به امان هللا خان جنازه عجله  وبا تمام هراس خود شان چرا  و اگر چنین نبود شوند!!! آنهانامه های  رآوری از کا

جالل آباد منتقل و طی مراسم کوتاه دفن و مراسم فاتحه را مختصر تر برگزار و از شهزاده عبیدهللا خواستند هر چه 

جنازه صحبت کند. فقید امان هللا خان زود تر کابل را ترک کند. حتی خان عبدالغفار خان را نگذاشتند بر سر مزار شاه 

دند، حتی در پوهنتون مانع نوشتن یا چاپ کتاب )جنش مشروطیت( محمود طرزی را هرگز بوطن اجازه دفن ندا

    پوهاند سید سعد الدین هاشمی شدند...... 

 پروین، به کجروان سخن از راستی چه سود

 گــو آنچنان کسی که نـرنجـد ز حرف راست؟
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