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 6/1/5112                                                               احسان هللا مایار                                       
 

 تغییر دادوضع فعلی افغانستان را می توان تنها با  زنده ها 
 

خ من در همان مقطع تأری کسی ادعا کند که اگراگر  لیک، کاریست به جا تأریخکه انتباه گرفتن از شک ندارم 
 ندارد.نفعی هم و  داشتهمتاعی نو زندگی ماهیت روند در  ،کردم چنان می چنین و می بودم
 محمددر رابطه با تقبیح ششم جدی و گالیه گزاری وی از اعلیحضرت  ایاز نوریمحمد نوشته جناب  ۀمطالع
 ندمس م تا انگیزه عدم اهداینکو سعی  ریخ کشور نمایمأتالبالی اوراق  مروری شاه مرا واداشت تا مختصر نادر

 توسط جنابوی شاه چی بوده که امروز  به اعلیحضرت امان هللا خان بالوسیله اعلیحضرت نادررا، ادشاهی پ
  قرار گرفته است، به دست آورم. توبیخمورد ایاز محمد 
 اوس بهسره  راتګ بېرته خان هللا امان اعلیحضرت د ته هېواد خپل نه که ...: نگارد که میایاز محمد جناب 
 .درلود ژوند پتمند او بسیا یو افغانانو مونږ

نادرشاه بعد از نجات کشور از نظام حبیب هللا  اگر اعلیحضرت محمدایاز محمد جناب خردمندانه نظر به ادعای 
مان ا به امیر را بدست آمده خود، که افغانستان را از قهقهرای بدبختی و بی نظمی کامل نجات داد، قدرت کلکانی

 و ملت افغان مشکلی نمی داشت. کرد امروز افغانستان گل و گلذار می بود هللا خان تفویض می
 بمنظور آن چیزی بدست آورد.  توان از است که نمی نه بارز و چشمگیر خیالینموو ادعا دید ن توصل با چنی

 اثر نامدار و جنجال برانگیز تأریخیبتوانم از جمله کتب  روشنی انداختهایاز محمد جناب  تشریحات باالی اینکه
 امان هللا خان سقوط نظام امیر ۀبار را انتخاب کردم تا در ،تأریخ، افغانستان در مسیر آقای میرغالم محمد غبار

بر هم عصر بودن وی در  نمایم. انگیزه مهم انتخاب اثر آقای غبار بنا ی مطالب را از بین آن بیرون نویسبعض
یاد  (امانیست)جامعه بنام  بوده که وی با وجود تغییرات در تفکر و موقفش درخان امان هللا  وقت پادشاهی امیر

را یکی از قربانیان نظام  انتخاب نمودم که وی خودنیز بدین منظور  را اثر آقای غبار این و عالوه بر شدمی 
  آن نظام در جنگ بود.  هعلی نست و ظاهرا  دا سلطنت اخیر افغانستان می

 کنیم به بیرون نویسی بعضی فقره های مربوط که در ختم آن نظر خودرا در مورد خدمت تقدیم اینک مراجعه می
  دارم. می
 

خوانیم  غبار می اثر میرغالم محمد 1821پ دوم در قم ایران مسیر تاریخ چا افغانستان در – 318صفحه  در
 : که
ودشان اعلیحضرت خ عبدالرحمن لودی( گفت: نفر از شاملین جلسه ) که یک در جلسه چمن استور کابل هنگامی ا  . متعاقب . .

ال ده س ،ذیرندد که انقالب در دستگاه دولت را بپس توقع می رو، پنمودنددر نطق خود معرفی  - ادشاه انقالبیپ -را یک 
در حالیکه انقالب متقاضیی آنست که عوض  ،بدوش گرفته اند ا  ت عظمی کشور را شخصرااست که اعلیحضرت وظیفه صد

وجواب  ،دیدنگر بحیث صدراعظم افغانستان منصوب گردد. البته این پیشنهاد ها پذیرفتهوول دیگری اعلیحضرت شخص مس  
و از طرف شان امر نمودند که  و آن آوانیکه اورا احضار کردند ردای آنروز در قصر دلکشا داده شدعبدالرحمن خان ف

 ... . فای خودش را از ما موریت دولت بدهداستع
 

 همان اثر می خوانیم: 318در صفحهء 
 از امور مهمه دولت بکنار بال... عبدالهادی خان داوی وزیر تجارت نیز از عضویت کابینه استعفاء نمود و میر قاسم خان ق 

هنوز هم در  ،رانده شده و شده بودند. معهذا این وضع در معنی آن نبود که رجال وطن پرست بکلی نابود گردیده بودند
مگر طرز اداره بنوعی آمده بود که  ،کفایتی وظیفه دار بودندردان شریف و با امور ملکی و نظامی مپایتخت و والیات در 

شکنی یکعده از مامورین مغرض و مخالف که در تفکر شاه نفوذ  و رخنه کرده بل استبداد را ی شاه و هم کاراینها در مقا
 بودند از انجام هرگونه خدمتی در راه امنیت کشور و حفظ دولت عاجز شده بودند.
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ه انحالل کشور بود بجایی رسید که دزدی فقط با سه صد نفر تفنگدار بدون توپ و طیاره اختالل دستگاه اداره که مقدمپس 
تهیه خاذن دولتی برای دفاع نفر عسکر و آنهم از محافظین م 31و وزارت حربیه فقط  ،در پایتخت افغانستان حمله کرد

 و بس.  کرده توانست
 

 می خوانیم: (1153نومبر18 -1827 عقرب) ننگرهار در آتش شعله اولین عنوانزیر همان اثر  313در صفحه 
 

 اشخاص ذیل بود:   حکومت کشور در دست - مقارن با اشتعال افغانستان
سامی  ، محمودقوماندان قول اردوی پایتخت - شریف خان کنری سید ،مفتش حربی –خان بارکزایی  عبدالعزیز حرب، وزیر

 ،دربار یعقوب خان وزیر برادر محمد  -سمع خان  والی کابل محمد - خان وردگی ماهیار عبداالحد، داخله وزیر – بغدادی

یس استخبارات رئ - خان احمد ریس عمومی تفتیش سردار شی، رئخان ارغندیوال اکبر قوماندان امنیه و کوتوالی کابل محمد
 وزیر – وزیر معارف فیض محمد خان –یعقوب خان  وزیر دربار محمد -خان غزنوی ملکیار و ضبط احواالت گل احمد
معین وزارت عدلیه قاضی  - هاشم خان مالیه میر وزیر – خان رت علی محمدوزیر تجا - رخیخارجه غالم صدیق خان چ

 . ...علی خان  یس بلدیه کابل احمدئر - خان هروی محمد عطا
 

 شود که: همان اثر گزارش می 352صفحه  در
خانواده به سواری  و غیر با یک عده افراد خانواده  ،شاه امان هللا خان( 1151وری جن 18 –جدی  58بح این شب ) در ص

 که هیچ کس از حرکت او مسبوق نبود. در صورتی  ،و به قندهار روان شده بود ت را ترک کرده موتر پایتخ
غیره در قصر فسر و ا طبق یک اعالن رسمی مامور و 11ظهر بود. و در ساعت  قبل از 1حرکت امان هللا خان در ساعت 

و بدون آنکه بدانند چه حادثه ایست در حالت انتظار بماندند. بعد از یک مدتی سردار عنایت هللا خان  دلکشا مجتمع گردیدند،
زون که روز عزا را شد و در یک فضای سرد و خاموش و محمعین السلطنه برادر بزرگ شاه با سرمنشی وارد مجلس 

ت گردید که در آن گفته شده بود: خیر مملکت مقتضی اینست که باید ئه امان هللا خان قرابه امضاء شاورقه ای  ،مانست
 خالفی با من می باشد. ... به سبب بر ،که در مملکت است دست از کار بکشم زیرا خونریزی و انقالباتی

 

 خوانیم که : می –وردگ در  –همان کتاب  زیر عنوان  351 درصفحه 
بچه سقاء به سوقیات قوی پرداخت و مردم  ،پذیرفتند و حاکم اورا رد کردندن را حکومت بچه سقاءاما مردم وردگ از ابتداء 

وردگ به قیادت کریم خان مشهور وردگی و عبدهللا خان کرنیل ماهیار در نواحی دشت توپ با قشون دشمن رزم کردند و 
کریم  و  زقوه بچه سقاء وردگ را به جنگ اغاها  چه بعد را عقب زدند. گر آنها صد اسیر و زخمی و کشته با گرفتن هفت

بود بکشت و قلعه اش را در تنگی وردگ که مرکز مهمات خان را که قلب وردگیان و طرفدار سلطنت شاه امان هللا خان 
البته عبدهللا خان کرنیل  ،خان و عبدالسالم خان و غیره محبوس به کابل آورد جنگی بود تاراج و خاندان اورا با فتح محمد

 ار نموده بود. فر
 

 خوانیم که:  می 388باز هم به همان اثر مراجعه نموده و در صفحه برای آخرین بار 
( از قندهار به استقامت 1151مارچ  56)  1823منظم در حمل  حال شاه با چهارده هزار عسکر منظم و غیر ... در هر

خان  علی ماهیار وزیر داخله و از مشاورین او احمدخان وردگی  یش دار او آقای عبداالحدپکابل مارش نمود. قوماندان و 
عسکر بچه  هزار به غزنی رسید و با مدافعه دوقوای شاه در بیست روز  یسا و پروان بود. پیس تنظیمیه کائر یس بلدیه وئر

غزنی مقابل گردید. و اما در طی این سفر فعالیت و پروپاگندهای مخالفین داخلی و خارجی هیچ توقف  سقاء و حصار
ار و به حکم شاه اعدام گردید. اما گرفت ،در سیزده حمل یک افسر نظامی مقیم کالت عسکر را به قیام دعوت نمود شت. ندا
شد. در چهارده حمل یک نفر جاسوس اعدام  خارجی همین وقت یک مالی نووارد از هند بدست افتاد و به جرم جاسوسی در

لی عسکر سقوی رسید که یک تو حمل خبر 17عدام گردید. در دیگر خارجی دستگیر و به جرم خود معترف و بالوقفه ا
 یک دسته عسکر سقوی بدست قشون شاه هزاره به کمک شاه رسید و متعاقبا  یک دسته عسکر داوطلب  تسلیم شد و متعاقبا  

یت گان معو سرکرد حمل صدای شکایت افسران 58. در نداسیر گردید و به حکم شاه افراد آن رها و افسرانش اعدام شد
اما شاه اهمیت نداد. در  –بلند شد  ،حیث سد مانع بین شاه و مردمه ب ،خان وزیر دربار و امثال او قوبیع شاه از محمد

 حمل سه هزار نفر هزاره با مردم قره باغ  به استقبال شاه شتافتند و معنویات اردو بلند شد. 58
حمل خود شاه با قشون منظم وارد غزنی گردید. 56و در  پیشدار شاه وارد غزنی شده جنگ را شروع نمود در همین روز

 ا دومعاون تنظیمیه هزاره جات بیس و ئرهدایت هللا خان )ر شاه( و خواجه برادامین خان ) حمل سردار محمد 51... در 
 ا  ستقیممیعقوب خان وزیر دربار طوری نمود که رهبران نتوانستند  اما محمد ،یوستپد مسلح هزاره به اردوی شاه رهزار م

 مالقات نمایند در حالیکه آنها بسیار آرزومند عرض ارادت بودند. از افسران تحصیل کرده در معیت شاه دو شخص شاه را
 راست به کابل حمله کند خان( به شاه پیشنهاد کردند که غزنی را در محاصره گذاشته سر و عبداالحدخان  غالم سرورنفر )
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گردد اما  میمحکوم قطعی به شکست  ءریزند و بچه سقا ه معیت شاه به کابل میب زیرا مردم وردگ و میدان و هزاره همه
  نگذاشتند و شاه را در غزنی معطل نگهداشتند. ... طالب انقراض دولت شاه بودند مشاورین شاه که باطنا  

 

از   - سال زندگی یک افغان 31:  خاطرات زیر عنوان ،امیرالدین شنسب پلوم انجنیریاثر د در این برهه زمان از
نادرشاه( از آلمان  اعلیحضرت محمدرشد ا برادر ،خان عزیز قاتل محمدکمال ) همراهی سیده که ب خودچشمدید 

شان با ایآنجا در کشتی  زو ابرتانوی  به قندهار آمده بودند و قدم به قدم با شاه امان هللا تا زمان فرار شاه به هند
ه های اخیر اقامت شا وجه احسن از روزه توان ب گزارشاتی قید تحریر آمده که از ورای آن می ،دندهمراه بو

توانند در آرشیف نویسندگان زیر اسم این  که عالقمند باشند می د. محترمانیامان هللا در افغانستان مطلع گردی
گذرانند. نظر ب شده  باال را از کردر چندین بخش گزارشات ذ، گنجینه های پوشیده افغانستان ،کمینه و تحت عنوان

  نمایم.می ینجا تکرار نمایم بلکه با توضیح گفته های آقای غبار اکتفاء ا بنده در نظر ندرام تا آنرا در
 خوانند گان گرامی ! 

ی چگونگسیستم اداری،  بیرون نویسی شده در واقعیت نماد غالم محمد غبار آقای میر بند باال که از اثرچند 
نهایت به سجیه شاه امان  ، کار آموزی و دربه طرز اداره با احتیاط کاملو را توضیح  کشور در اوضاع حاکم 

 هللا غازی اشاره می نماید.
بعد از شهادت نه آنچنان پسر سوم امیر حبیب هللا خان، امان هللا خان هویدا است که عین الدوله شهزاده ناگفته 

کند که در باره  ایجاب نمی فغانستان را تصاحب کرد.مرموز پدر در سن بیست و هفت سالگی تخت شاهی ا
لیک بایست مختصر گزارش داد که سردار نصرهللا  مسند قدرت رسیدن شاه امان هللا غازی یاد کرد، ه چگونگی ب
ما ، احیث پادشاه افغانستان اعالم نموده را ب و در جالل آباد خود می پنداشتشهیدش را جانشین برادر  خان خود

سرای ارگ کابل در حبس  نشده و در عوض تا اخیر عمر در حرم کابل در زاده جوانش مورد قبول برادر
 گذشتاند.

 از چنگ بزرگترین کشور استعمارگر ستانآن بدست آوردن استقالل افغان فراز کهامان هللا خان  امیرکارنامه های 
 کند. مباهات میباشد که ملت افغان بدان  ریخ کشور میأباشد ثبت جاویدانی ت زمان، انگلستان، می

و آزادی ک شخصا  دقت نموده که منجر به رامع ناندانیم که شاه امان هللا خان غازی در انتخاب قوماندا ما می
امان هللا خان غازی و قوماندان  گردید. روابط بین سرقوماندان اعلی، امیرمیهن ما برسمیت شناختن استقالل 

 اندیدای دانشمند محترم کهتوانند در نبشته  که عالقمندان می ستریخ اأدر مکاتبات ذات البینی شان ثبت تجبهات 
 از نظر بگزرانند. «افغان جرمن آنالین » اکادیمیسن ا. سیستانی و این کمینه در آرشیف 

 بیرون نویسی ها :گردم باالی تفسیر  برمی
 اورا آوانیکه آن و شد داده دلکشا قصر در آنروز فردای خان عبدالرحمن جواب و ...خواندیم که: 318 ۀدر صفح
 .بدهد دولت ما موریت از را خودش استعفای که نمودند امر شان طرف از و کردند احضار

 وضاحت می بینیم که شاه امان هللا خان غازی انتقاد، حتی انتقاد به جا و به نفع کشور را ه باال ب جمله   با مطالعه  
امر نمودند تا از وظیفه بر ارائه  یک انتقاد سازنده  ناخواهان سرسپرده  شان را ب یکی از هوا خوش نداشت و

 از دست دادند.محوله خود استعفا کند و وی را 
 در» جمله  آقای غبار و حتی  بی نهایت تشدید می کندرا بیشترو  318گزارش صفحه   318توضیحات در صفحه  

ه می جای تعجب و حتی گفت آنرا نمی کند.که ایجاب تفسیر بیشتر  را استعمال می کند« شاه را ی استبداد مقابل
 . اداره قادر به دوام بوده می توانستتوانم یک معجزه خواهد بود نظامی با چنین طرز 

 .بود ذیل اشخاص دست در کشور حکومت - افغانستان اشتعال با مقارنزیر عنوان:  313در صفحه  
  و دومی ماهیت ضمنی را دارد.فوق العاده مهم آن یکی  اشاره نمایم که بنده به دو نکته در مورد این لیست از دید

 خان و برادران شان می باشد. نادر نبود اسامی سپه ساالر محمد ،آن برازنده و دارای اهمیتنکته  
این مطلب ازدید نگارنده باین منظور اهمیت دارد که از روابط نزدیک شاه امان هللا خان غازی و سپه ساالر 

خ تا ریدر گردید و  استقالل افغانستانزمان جنگ سوم افغان و انگلیس که منجر به در  محمدنادرخان و خاصتا  
جه می شویم که روابط بین این دو یکی و یک بار متو کهاطالع داریم و جای تعجب است  ،کشور ثبت است

ان اداره  افغانستدرکدر رهبری و  از اعضای خانواده  سپهساالرسرشناس کشور چنان بهم میخورد که یکی  خانواده  
اوضاع توانند  این باره خوانندگان ارجمند میدرکنند.  وجود ندارد و همه  شان در خارج از افغانستان زندگی می

 ایجاب توضیحات بیشتر را نمی کند. دگرگون در اداره  را خود بسنجند و ازدید بنده
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با این کمینه با احترام به را  در این مورد خاص می خواهم یک از صحبت های اعلیحضرت محمدظاهر شاه
 امانت گزارش دهم.

بخت یاری نموده که باهم به  چندباردر طول چند سال اخیر حیات اعلیحضرت محمدظاهرشاه در روم و کابل 
 تنهای ی صحبت نموده ایم. 

ال کردم که  در روزی از اعلیحضرت در مورد روابط شاه امان هللا خان غازی و اعلیحضرت محمدنادرشاه سو 
 :فرمودند جواب تقریبا  چنین

ت از روی حسادکه  ندنیک بود، لیک در دربار اشخاصی وجود داشتبسیار خوب و روابط امان هللا خان با پدرم » 
 فرمودند زمانیکهطور مثال اعلیحضرت  در بین هر دو فاصله خلق شود.این روابط بهم خورد و که ی خواستند م

یس تنظیمیه  یهپدرم وزیر حرب قطغن و بدخشان وظیفه داشت. روزی شاه والیت بود، شاه محمودخان بحیث ری 
محمودخان نسبت عاللت مزاج میخواست به کابل سفر کند و پدرم بدون اینکه با امان هللا خان مشوره کند، با 

ان مخالفین به امان هللا خکه بود برادرش موافقه کرد که کابل بیآید. شاه محمودخان هنوز به جبل السراج نرسیده 
آرمی خلق کنند و ازاینرو شاه محمودخان بدون اجازه روانه کابل  رساندند که برادرها در نظردارند که درکابل نا

 موضوع خشن صحبت نموده است.این به نسبت  ویپدرم تلفونی درتماس شده و با امان هللا خان بااست. 
 یلفونت صحبت گشت و پدرم بعد از همانرابل مواصلت کند به وظیفه بنتیجه شاه محمودخان بدون ازاینکه به کدر

در مسجد ارگ فاتحه ) متا سفانه اسم بعد از دوهفته نبرآمد. به بیرون وظیفه را ترک کرد و دوهفته از منزل 
اتحه ف مراسم. بعد ازو باهم صحبت کردند پدرم با امان هللا خان پهلوی هم نشستند و بود بخاطرم نمانده( متوفی 
متا سفانه مخالفین از تخریب . درم دوباره به وظیفه برگشتپو حالت نورمال را بخود گرفتبین هردو  روابط

 .«روابط بین پدرم و امان هللا خان دستبردار نشدند و سرحد بجای ی رسید که بین شان جدای ی همیشگی رخ داد
سپه ساالر محمدنادر و برادران وی رجوع به جلد برای استناد برهم خوردن روابط بین شاه امان هللا غازی و 

 که می نگارد: نموده دوم اثر آقای میرغالم محمد غبار 
 اخیرالذكر درسال مگر نمود، دوام وتیره شكل بهمین 1156 تاسال خاندان دربرابراین افغانستان ودولت شاه روش"       
 ماسكو، ازسفارت خان هاشم محمد وبرادرش اریسپ مختاري ازوزارت نادرخان. گردید منقطع بكلي رشته این

 لدركاب خان محمود شاه برادرش یك تنها. شدند معزول درفرانسه افغاني محصلین ازنظارت برادربزرگش ومحمدعزیزخان
 انستانافغ ظاهرا   خریده وعمارتي رفت( نیس)  به اریسپاز نادرخان. شد نگهداشته داخله دروزارت یي بیوظیفه معین بحیث

 برآمد، اپارو بسفر شاه 1157 درسال...  شدند یكجا نادرخان با هم ولیخان وشاه خان هاشم محمد وبرادرانش گفت ترك را
 58 ص..." ) داشت دوام شاه اعتنایي وبي سردي ولي رفتند( لزپنی) بندرگاه تا ازنیس استقبال بغرض وبرادران نادرخان

 .(غبار محمد میرغالم «تاریخ مسیر در افغانستان»  دوم جلد 52و

 .یسازدم مستحكم بیشتر رابهم خوردن روابط بین هر دو خانواده  كه میكنم مراجعه بعدی سندي آخرین به باردیگر
 Martin ایوانس مارتین اثر آن، وسیاست مختصرمردم تاریخ ،" افغانستان" عنوان زیر كتاب111 درصفحهء

Ewans  خوانیم مي شده نشر نیویارك كالینس رپهار درمطبعه   5111 درسال كه: 
 باوي كه ولي وشاه خان هاشم دوبرادرش همراهي با رسید خان نادر به( سقاء) بچه رسیدن بقدرت خبر لحظهءایكه "

 عبور برتانوي هند سرحد از 1151 مارچ ودرماه حركت هند جانب وقت ضیاع بدون كردند مي زندگي فرانسه درجنوب
 به( سقاء) وبچه هللا امان طرف از تالفیا یشنهادپ زمان دراین. یوستندپ  درخوست محمود، شاه چهارمي، برادر با نموده

 "...كنند حركت كابل صوب به تا شدند قومي لشكر بسیچ صدد در برادران.  ردشد وي جانب از اما كرد، مواصلت نادرخان

 نادرخان محمدسپه ساالر و خان هللا امانشاه  بین تماس بار اولین براي كه میرسد باثبات باردیگر سند این باارایه
و اینگونه تماس نمی توانست روابط از  دراروپا نه بوده هند درنیمقارهء نادرخان محمد كه گرفته صورت زماني

 هم گسسته شان را بهم بپیوندد.
ز واند یکی امیتو بهم خوردن روابط  بین شان  در اداره افغانستانو برادران شان نبود سپه ساالر محمدنادرخان 

سقوط سلطنت شاه امان هللا خان غازی شمرده شد، زیرا سپهساالر محمدنادر مانند امیرعبدالرحمن مهم عوامل 
دو شخصیت از کوره  مبارزات برای احراز عقیده داشت. این با زندگی بدون محتاج بودن خان به عسکر قوی 

به احفاد خود وصیت میکند که به قدر خان الرحمن قدرت سالم برآمده بودند و روی این تجربه بود که امیرعبد
 عسکرهمت گمارید.و آرامی ومنزلت 

و با ناز و نعمت رشد  می گزارداز طرف دیگر می بینیم که شاه امان هللا بحیث شهزاده در پغمان پا در جهان 
صیبش یک کشور ننداشته است. در سن بیست و هفت سالگی پادشاهی و مشکل زندگی و تجربه  از تلخی می کند 
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یدهد مآرزو ها قلم را باالی شمشیر ترجیح پس از بدست آوردن استقالل کشور، و ،میشود و شاه جوان با خون گرم

 نین مینگارد:چخود  318و روزگار بسرحدی میرسد طوریکه آقای غبار در صفحه  

 و وپت بدون تفنگدار نفر صد سه با فقط دزدی که رسید بجایی بود کشور انحالل مقدمه که اداره دستگاه اختالل پس» 
 دفاع برای دولتی مخاذن محافظین از آنهم و عسکر نفر 31 فقط حربیه وزارت و کرد، حمله افغانستان پایتخت در طیاره
 .«بس و توانست کرده تهیه

برایم بهای ضمنی نیز دارد و آن اینست که پدرکالن  313اسامی اشخاص در صفحه گزارش دادم که ذکر در باال 
ن را و تا اخیرعمر افغانستا شاه امان هللا خان غازی به کشتی انگلیسی باالکه تا ساعتی بنده عبداالحدخان وردگ 

و چشمدید وی در قبال  مکنند در خدمت شان بوده وبنده از صحبتهای پدرکالن برتانوی ترک می یق هنداز طر
 مستفید شده ام.سقوط سلطنت امیرامان هللا خان غازی 

 مینگارد :در قبال استعفای شاه امان اله خان غازی همان اثر آقای غبار  352در صفحه  
 برخالفی بسب به است، مملکت در انقالباتیکه و خونریزی زیرا بکشم کار از دست باید که اینست مقتضی مملکت خیر ... 
 .باشد می من با

کنند که ایجاب هیچ گونه  شاه امان هللا خان غازی چنان به وضاحت صحبت می ،در باره  سبب استعفای شان
  تبصره ای را درمورد نمی نماید.

، وردگ خواندیم، که دونفر از شخصیتهای سرشناس ومخالف نظام حبیب هللا  351 در صفحه   زیر عنوان جبهه 
کلکانی رهبری مبارزین وردگ را بعهده داشتند که عبارت از کریم خان وردگ ) تنگی وردگ( و عبدهللا خان 

ن ارشد عبداالحدخادر پهلوی پدرکالنم شخصیت مبارز دیگری بنام عبدالرحیم خان، پسرکرنیل ماهیار بودند. 
در دشت توپ ورردگ، مامای بنده، در جنگ علیه سقاوی ها شخصا  شامل بوده ورهبری مبارزین وردگ را

ارشد  برادرعبدهللانمایم. کرنیل  اشاره به شخصیت دیگری بنام کرنیل عبدهللا خان ماهیار می دیگر بعهده داشت. بار
کالن از طرف پدر بنده بود که امروز اسم وی زیب نام عبداالحدخان وردگ، وزیر داخله حکومت وقت و پدر

افی ک در قبال جنگ سقاوینیز پسرارشد این کمینه می باشد و باز هم تکرار میکنم از صحبت های آن مرحومی 
 مستفید شده ام.شنیده و به خاطر داشته و 

پیشتر مورد غور قرار می گیرد، لیک با وجود آن بایست تذکر داد  ی گرچه این موضوع از دید کرونولوژی قدر
شود،  مستحضر میکه بعد از آنکه عبداالحدخان نسبت به علل تصمیم شاه امان هللا خان غازی به ترک افغانستان 

و  ،در دهن دروازه  پایتخت ،وردگ فقانه جبهه  وباشد زیرا از جنگ م با وجودیکه با این تصمیم مخالف می
 پسر دومی خود -و شکست سقاوی هارا در کابل حتمی می داند قوای هزاره اطمینان داردصادقانه  مکاری ه

د نزد کاکایش عبدهللا کر همراهی میرا عبدالقیوم وردگ را که در جبهه غزنی منحیث یاور و خدمتگار پدر وی 
ی میرساند و به وبه وی طن شاه را و پیام سقوط جبهه  غزنی و تصمیم ترک وبه شیخ آباد می فرستد وردگ خان 

آقای نادرعلی خان جاغوری و خانواده  و به هزاره جات نزد دوستان، تا از مقاومت دست بکشد اخبار میکند 
 دیگران پناه آورده و بکمک آنها افغانستان را ترک بگویند.

زار نفری شهدای راه آزادی عبدالقیوم ولد عبداالحد به جرم اخوانی! در لیست پنج هشهید) اسم مامای عزیزم 
 توسط نظام منحط خلق و پرچم ثبت است(.

 مراجعه می کنیم: بازهم به یک اثر دیگر در رابطه باین موضوع 

  : میدارم عرضه كرده ترجمه را  Rhea Talley Stewart ستوارت تالي ریها اثر"  1151-1118درآتش افغانستان "

  :كه نویسد مي وي
 منطقه  ازطریق تا بگمارد درغزني را نظامي كوچك قواي یك تا خواست مي( مُولف وردگ ماهیار) عبداالحد"       

. كردند يم شتیبانيپ نظر ازاین درتركیه یافته تربیت افسران همچنان. بتواند فشارقرارداده تحت را كابل دوست، وردگهاي
 266 ص) "داد؟ مي رخ تغییراتي چه ذیرفتپ مي را یشنهادپ این هللا امان اگر توانستند، نمي كرده قیاس افغانها صورت بهر
 (كتاب همان

 همان اثر مراجعه می نمایم. 388برای آخرین بار به گزارشات مندرج صفحه 
گذارشات ثبت شده در این صفحه  تأریخ کشور از نابسامانی اوضاع دقیق صحبت می کند. از صحبتهای آقای 
امیرالدین شنسب ) خسر بنده( و ثبت در همان اثر وی میدانیم که اعلیحضرت امیرامان هللا خان در قندهار 

را بحیث معاون وی در جبهه  هزاره  بحیث ری یس تنظیمیه و خواجه هدایت هللا خانخان برادرشان را امین هللا 
ز . از صحبتهای مرحوم شنسب نیدبحیث سکرتر شان اجرای وظیفه میکر جات تعیین میکند و امیرالدین شنسب

میدانم که در حلقه  نزدیک شاه امان هللا غازی کسانی بودند که ایشان را ترغیب می کردند افغانستان را ترک کنند 
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ه کاز خیمه که بر آمدم دیدم :» زدیک به فتح را ترک نموده و قرار روایت شنسب و همان بود که میدان جنگ ن
 «.همه رفته و ما تنها هستیم

وجودیکه در باال تذکر دادم که از اثر دیپلوم انجنیر امیرالدین شنسب استفاده نمی کنم، لیک دراینجا ناگزیرم  با
 بعضی مطالب را بمنظور توضیح و بکرسی نشاندن حقایق در یک مقال ازآن یادکنم.

اثر میرغالم  ، جلد دوم«نگاهی به افغانستان در مسیر تأریخ» اثر بنده زیر عنوان  161و 161در صفحه  
 م در پاکستان اقتباس از اثر امیرالدین شنسب نموده بودم که وی می نگارد: 5116 محمدغبار، چاپ

 قدري زنی) امیرالدین شنسب و سید کمال(   ما. داشتند را انتظارامرثاني و بودند رسیده قومي قواي عساكرو ...درمنزلباغ» 
 متقسی قومي و عسكري افراد وبین رسید شهر از خشك بارنان با الري موترهاي چندعراده ضمن دراین. كردیم استراحت

 فتهر بخارج خان هللا امیرامان كه شدیم خبر نان هاي موتر بارسیدن .شد رداختهپ افغاني نجپ شان كدام بهر وهمچنان گردید
 .است گردیده وتخت تاج مالك آغاسي شاه خان احمد وعلي

 گرافخانهتل به ما. بودند بسته همه خبازي دكانهاي باستثناي درشهر قندهارشدیم، شهر روانه وتشنگي گرسنگي ازرفع سپ
 .شدند خوش ما دیدن ازبودند و  تلگرافي خان فاروق و خان عبدالفتاح ما دوستان درآنجا كه رفتیم
 ما نزد وفورا   كرده حاصل بقندهاراطالع ما ازمواصلت شده وقت شاهزاده كه همسفرما) در مقر وقالت( خان محمد غالم

 مردم .برد بدربار درشپ نزد گرفته باخود مارا بود، چاشت نان وقت چون بازدید، ازخوشي بعد. شد حاضر درتلگرافخانه
 فادهاست بودیم، ندیده بچشم چیزي چنین طوالني ازمدتها كه گوناگون طعامهاي از وما شده جمع دسترخوان دور همه بیشماري
 .گیریم مي یشپدر را چمن راه شب همین كه كردیم فیصله ازاینرو ندیدیم، خوب را مردم و دربار اوضاع ما .كردیم اعظمي

 مینه داریم وتصمیم نیافته خوب را اوضاع ما گفتیم واضح اوه وب كردیم مشوره خان محمد غالم با خود تصمیم این درباره
 كرده ارزیابي بدتر ازما را عمومي اوضاع خان محمد غالم. برویم( برتانیه هند) چمن به وبیراهي ریگ ازطریق شب

 تخت به را درمپ -ندهد رخ اولپوچ چور - دنبمان درامان خان ردلپ تارسیدن شان خود و شهر اینكه براي قندهاریها وگفت
 از من چون این باوجود. دنكن مي تسلیم بآنها را درمپ برسد، شهر دیوارهاي شتپدر خان ردلپ وهمینكه نشانده سلطنت
 مي سفر یكجا همه وقت درآن یافتم وخیم را اوضاع هروقت درشهربمانید، شما بهتراست هستم، خبر با اموردایم جریان
 گررسیدهدی كسي به كس خطرهیچ دروقت گفتیم وبرایش كردیم خوشي ازنزدش گفته بما را حقایق دوستانه ازاینكه. كنیم
 جان حال همین ازاینروبهتراست كردیم، مشاهده سفرعمال   مدت دراین چنانیكه باشد مي داشته خودرا غم وهركس تواند نمي

 .(كتاب همان 27و 26 ص." )ببریم بسالمت

در باال مختصر در مورد جبهه  غزنی و وردگ و سقوط حتمی کابل صحبت شد که ازاین امکانات استفاده نشد و 
در عین وقت میدانیم که عملیات نظامی دیگری در شمال افغانستان تحت قیادت غالم نبی خان چرخی با موفقیت 

 این جبهه را نیز امر نمودند.  در حال پیشرفت بصوب کابل بود لیک اعلیحضرت غازی امر توقف و بازگشت
 از و ردهك جستجو را واقعیت و حقیقت ممكن حد تا نسبي صورت وبه بیشتر هرچه گرامي خوانندگان اینكه براي
آن مراجعه می کنیم که از اثر  168همان اثر بنده و صفحه   به ، بتوانند شده مستحضر خان هللا امیرامان نیات

  :عنوان تحتآقای جمشید شعله 
 مي . ویارانیمزگ مي نظراز  را بعضی مطالب در قبال این موضوع خاصاقتباس شده که " بخارا ملت جهاد "

 :نگارد
 انخ نبي غالم به دیگر تن چندین عبدالرحیم امثال اندازي وخلل شكني كار وصف با كرد خودرا كار وقدر قضا چه گر » 

 حه  اسل با افغانستان مردم دوهزار تعداد به. شد فقمو   خیلي بودند دیار درآن كه افغانستان مردم نفر آوري درجمع سفیر
 تنیوسپ نگاه از میرفت قدمیكه هرآن گذشته دریا آمو از كافي جباخانه وی سور اعلي تفنگهاي وماشیندار پتو از كارآمد
 حتي...  شد اشغال حربي ومقابله   مدافعه كدام بدون مزار شهر چنانچه میرفت شده وافزوده افزون مان تعداد ما خود مردم

 كه بود درمزار عمومي سلحشورانه    احساسات و قوي معنویات و وجذبات شور و مبرم وطنخواهي روحیه   همین درنتیجه
 رهمد چنان مقابله ساعت سه ظرف در تاشقرغان در شد سرازیر خروشان سیل مثل آباد ازخان كه حسین سید بزرگ آنقوهء
 قواي بود نمي خاك از شدنش وخارج ازمزار خان نبي غالم خود مراجعت لهءمس   اگر حتي كه شد زده وعقب شده كوبیده
 همان 581 ص)  ."بود شده وتار تیت نیآمده بحال دیگر هم وبدخشان تخار دروالیت كه بود شده اشیدهپ ازهم آنقدر دولت
 (كتاب

 :كه كند مي عالوه جمشید آقاي
 منتها یعني هرات سرحد از شمال والیات بالمعني بلكه مزار تنها نه و باخت را برده بازي سفیر خان نبي غالم اینكه علت...

 شد معلوم نهاساپ قراریكه شد، وبیگانه خود از تعجب وسبب گشت سپ گذاشته را افغانستان بزرگ نیمه امیرپ تا میمنه الیه
 رامانامی باالخره گرفت صورت كلكاني وطرفداران خان هللا امیرامان قواي بین كه حمالت بدل و رد از بعد كه است بوده این
 میغاپ خان نبي غالم به خان هللا امیرامان اینكه وآن هست هم دیگري حرفي... شد خارج كرده وطن ك تر قندهار از خان هللا
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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

 

." اختیارت میجنگي خودت براي واگر نیست ضرور جنگي مي من براي اگر كردم ترك را افغانستان من كه داشته ارسال

 هك میرویم شعله جمشید آقاي سراغ به مطلب این بارتباط بار آخرین براي وبازهم (كتاب همان 588و 588 ص) 

 :نوشته
. گفت اكخ ترك گردانده شتپ یكباره خود مخالفین مقابله   در كامیابي چانس نداشتن یا بداشتن ازقندهار  خان هللا امیرامان... 

 جنگ محاذ بخود خود بود، مهیا دیدیم یكهیجا تا سفیر خان نبي غالم براي وكامیابي یشرفتپ زمینه   وصفیكه با همچنان
 .(كتاب همان 586 ص) .برآمد خاك از هم او كرده ایله را فاتحانه

 در باره عین موضوع 
شورای عالی » در اجالسیکه  خان هللا امیرامان فرزند دافغانستان هلل ا احسان دكتور 1118-7-52 تاریخب     

 به كه نافغانستا مختلف طبقات نمایندگان یكهزار به نزدیك دربرابربا هم اشتراک داشتیم « اسالمی افغانستان
 بیانیه ضمن بودند آمده هم گردخان که خودرا امیر والیات جنوب غرب می نامید،  اسماعیل محمد دعوت

 :گفت چنین مختصرخود
 یدهعق وي لیكن بازگردد، كابل به بود شده سربراه خان نبي غالم توسط كه عساكرشوروي باكمك میتوانست درمپ "      

 درمپازاینرو. باشد داشته را آوردنش بدست آرزوي وي كه نیست متاعي شود فردافغان یك خونریزي باعث ایكه تخت داشت
 ".بردارد دست ازجنگ و بازگردد روسیه به تا داد هدایت خان صدیق غالم توسط وي به

     كه كنم سفراضافه درهمین خود یادداشتهاي ازالبالي میخواهم دارد، تاریخي جنبه موضوع این چون      

) وی در قید حیات . داشت حضور نیز خان صدیق غالم فرزند صدیق خالد آقاي  شد بیان باال مطالب دراجالسیكه

  و در کلیفورنیا تشریف دارند(
 دیدیم مي تا  فوق وقتا   وباایشان بودند اطاق هم دافغانستان هللا احسانداکتر و خالدصدیق اعتمادي، وحید آقایون سفر این درطول
 صدیق خالد آقاي كه گفت بمن اطاقانش هم درغیاب اعتمادي وحید هللا، احسان كتراد ازبیانیه بعد. كردیم مي ومشوره

 مردم درحضور كاكایش اجراات درباره مطالب این نداشت ضرورت " گوید مي و گردیده متاثر هللا كتراحساناد ازاظهارات
 ".میشد یاد

در مرحله ای میرسیم که بایست در مورد چرای مقاومت نکردن شاه امان هللا غازی در برابر بچه سقاء نظراندازی 
دهم  یمکنیم. لیک بنابر رعایت بعضی مالحظات در نظر ندارم چنین بحثی را مورد کنگاش قرار دهم و ترجیح 

االر و به کسانی تفهیم کنند که چرا سپه س نتیجه بگیرندخوانندگان گرامی خود در باره با شناخت واقعیتها در باال 
 محمدنادرشاه میدان بردگی جنگ خودرا به شاه امان هللا غازی تقدیم نکرد.

ده ها در بازی سیاسی به عرض برسانم که نجات وضع امروزی منحصر به زنکامل در اخیر میخواهم با احترام 
زیر خاک آرام باشند، زیرا آنها بما بگذارید پادشاهان خوب و کمتر خوب ما  نه به نیاکان ما زیر خاک. است

کمکی کرده نمی توانند بلکه مایان تا که زنده هستیم ببینیم که مصدر کدام خدمت به وطن محبوب و ملت افغان 
 رنجور خود شده میتوانیم ویا خیر. 

  و یا اولی االبصار فاعتبر
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