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 شاه سیاست کلی نادر
 

عفو به فراموشی نادرخان، به محض قدرت گرفتن در کابل، عفو عمومی اعالم کرد؛ اما بعد از تسلیمی مخالفان، این  
سپرده شد. نادر شاه بعد از اعالن سلطنت، قوانین مترقی عصر امانی از جمله نظامنامه اساسی کشور را ملغی و در 

 ای منتشر کرد.  مادهای ده عوض مرامنامه
 حکومت نادری با خشونت وسیع و کشتارهای فراقانونی شروع شد.

به مجرد احضار نزد برج ساعت قصر دلکشا تیرباران شد و    عبدالرحمان لودی رییس بلدیه که شخص روشنی بود
 اش سپردند.اش را بر خری بار کرده به خانوادهجنازه

 
محمد پغمانی و نیز فیض محمد باروت ساز را که یک پایش قبال قطع شده بود، بدون محاکمه وتفتیش به دهن توپ تاج

المدت همراه با اعمال شاقه هر روز از میان قشر منور  ی طویلهابستند و پاره پاره کردند. کشتار، تبعیدها و حبس
 گرفت.الفکر قربانی می

 
 .شدندشد، تمامی زندانیان سیاسی سرای موتی اعدام میاگر نادرشاه توسط تفنگچه عبدالخالق کشته نمی 
 

ی از مالها و نویسندگان  داد و شمارنظری اساس سیاست را تشکیل میاعتمادی، استبداد، قومگرایی و تنگوسواس، بی
کردن معارف، دادند. نفاق قومی، متوقففروش در خدمت آن قرار داشته و زهر را قند نامیده به خورد مردم می قلم 

 .ی نادری رشد کردنفاق لسانی و مذهبی از جمله اموری بود که در دوره 
لی دولت چنین اخطار داد: حکومت غبار نوشته است: »شاه در قصر گلخانه در مجلس عامی راجع به سیاست داخ

هللا خان هرکس بتواند در سیاست حرفی بزند. روز دیگر شاه با جمع غفیری  موجوده نخواهد گذاشت که مثل دوره امان
از درباریان پیاده برای تفرج عصری از دروازه ارگ خارج شد و همین که در سرک مقبره امیر عبدالرحمان خان  

ر روح آن پادشاه خونریز بخواند و آنگاه روی به جمعیت کرد و گفت: در تمام سالطین  رسید، بایستاد و درودی ب
افغانستان مردی که مردم افغانستان را خوب شناخت و خوب اداره کرد همین پادشاه بود… جمعیت درک کردند که  

 .روش حکومت نادرشاه در آینده چه اندازه دهشتناک خواهد بود
 

اشم خان صدراعظم و شاه محمود وزیر حربیه اختیارات مساوی داشته و هریک پادشاهی  نادرشاه و برادرانش محمده
ها در پایتخت و والیات کشور به امر شخص خود و بدون تحقیق که هریک از آن رفتند، چنانشمار می مطلق العنان به

و قالع را محترق و منهدم و ها را برباد  و محاکمه اشخاص را اعدام، شکنجه، حبس، تبعید، مصادره و خاندان آن 
این   .کردند. بنابراین حکومت نادرشاه از همان قدم نخست دست به خون مردم بشستهای مردم را سرکوب میتوده

کرد که خودش را در نظر ملت افغانستان خلف الصدق امیر عبدالرحمان خان مستبد جلوه دهد، ولی  حکومت سعی می
حکومت و حتا حکومت امیر عبدالرحمان خان فرق زمین و آسمان در اندازه استبداد    زودی مردم فهمیدند که بین اینبه

اول الذکر از استقالل کشور  .۲۰نوشید و نادرشاه در قرن  خون می  ۱۹آن موجود است. امیر عبدالرحمان در قرن  
تطبیق کرد و نادرشاه با   در برابر انگلیس چشم پوشید و اخیر الذکر از استقالل داخلی. امیر مرام خود را با شمشیر

توطئه و تیغ. امیر آنچه از مردم گرفت در داخل کشور بماند و نادرشاه آنچه گرفت در کشورهای بیگانه ذخیره نمود 
. 
. 
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نادرشاه مکاتب دخترانه را بست، انجمن نسوان را تعطیل، جریده ارشاد النسوان را متوقف و شاگردان صنوف باالی 
متفرق ساخت. شکنجه و دشنام شاگردان در دوره او امر رایج بود. کل مکاتب ابتداییه در   مکاتب حبیبیه و غیره را

افغانستان به از  سراسر  ثانویه جز موارد معدود وجود عدد تجاوز نمی  ۲۷شمول کابل در دوره وی  کرد. مکاتب 
خواندند، به وطن  درس مینفر محصل را که در ترکیه    ۲۰۵جات مکتبی نساخت. او  نداشت. برای مثال در کل هزاره 

 .عودت داد تنها تعداد اندکی متعلق به قوم محمدزایی را در اداره شامل ساخت و بقیه را از تحصیل و کار منع کرد
دوره وی یکی از سیاه ترین عصرها برای مطبوعات در کل تاریخ کشور است، زیرا تقریبا تمام جرایدی که قبال 

موارد اندکی مانند جریده اصالح که ارگان پروپاگندا به نفع خاندان حاکم بود. در  فعالیت داشتند، ممنوع گردید، جز  
کرد و حتا بسیاری از مردم عرصه اقتصادی و اجتماعی به روایت غبار نادرشاه حتا یک قدم برنداشت. فقر بیداد می

ود بعد مصرف کنند تا هزینه  ماندند تا تلخ شکشور از جمله قشر عامه اقوام جنوبی مانند پکتیا آرد جواری را می 
دایر کرد و نظامنامه اساسی جدیدی نیز نوشت که هدفی جز خنثاسازی    پایین بیاید. او مجلس فرمایشیزندگی شان
صورت وجود آمده عصر امانی نداشتند. تبعیض آشکار قومی، لسانی، مذهبی و فرهنگی در این دوره به انکشافات به

 .شدت تبلیغ و ترویج میهای دولآشکار از سوی تئوریسن
 

 اداره و تشکیالت
دوره   در  غبار  نظر  از    ۳۳از  نادرشاه(  مرگ  بعد  )حتی  اختناق  دموکراسی   ۱۹۶۳تا    ۱۹۲۹ساله  دهه  تا  یعنی 

کردند و هم حکومت. کشور حکومت به معنای واقعی کلمه وجود نداشت؛ بلکه یک خاندان هم سلطنت می ظاهرشاه، در  
به مدت هفده سال دوام    ۱۹۴۶کابینه نادر با صدارت برادرش محمدهاشم خان تشکیل گردید که تا    ۱۹۲۹مثال در  

خاندان شاهی در قدم اول و خاندان  ها و ریاست ادارات در این حکومت فقط مربوط به  کرد. وزارت خانه ها، سفارت
محمدزایی و شماری از افراد خاص و مورد اعتماد هندوستانی مانند شاه جی و هللا نوازخان و غیره بود. برای پوشش  

جمعیت العلما تأسیس گردید که اعمال حکومت را توجیه شرعی و علیه مخالفان سیاسی آن    ۱۹۲۹دینی حکومت، در  
نادرشاه، غالم نبی چرخی   ۱۹۳۳خواهان همیشه در نوک حمله آنان بودند. برای مثال در  دینمود. آزافتوا صادر می 

را در دربار طلب نموده و در جا با برچه و قنداق بکشت یک روز بعد جمعیت العلماء جلسه دایر نموده اسباب اباحت 
 !خون او را نوشتند و برای جریده اصالح جهت نشر فرستادند

شاه و دو برادرش )صدر اعظم و وزیر حربیه( بود و بس. از همین جهت روشنفکران ایشان    عمال منحصر به شخص 
نامیدند. البته از رجال دولت نیز چند نفری داخل این حریم مقدس محرم و معتمد صاحب  را به کنایه اقالیم ثالثه می

ذکریا و علی محمدخان بدخشانی.    نظر بودند، چون هللا نواز خان ملتانی، شاه جی عبدهللا پنجابی، فیض محمدخان
 .معهدا این کابینه افتخاری شکل میراثی داشت چنانکه سلطنت شاهی افغانستان میراثی بود

 
 های خونین کابل تصفیه حساب

وار شاه در ریختن خود مردم تعبیر  حوصلگی دیوانهنادری با ریختن خون شروع شد که غبار از آن به بی حکومت  
باالحصار   کند که گویا شاه کینه و انتقامی عمیق باالی مردم افغانستان داشته است. او توپ خانه را در خرابه می

پاره مینصب کرده و همه پاره  آن  دهن  به  را  افرادی  انگلیسی    کرد وروزه  انتقام خون سرکیوناری  را  آن  مردم 
فهمید در هیچ جای کشور از دست اداره نادری در امان نبود. او در بدو کردند. در این دوره هرکسی که چیزی مینام

ورود به ارگ افرادی چون: جنرال پنین بیگ خان، میرزا محمداکبرخان، امرالدین خان، عبدالطیف خان و محمدنعیم  
سفیدی، تازه گلخان لوگری، سلطان محمدخان مرادخانی، محمدحکیم خان چهاردهی ی، عیسی خان قلعه خان کوهات

باران کرد. در لیست  محمد خان غندمشر، سید محمدخان قندهاری را در جا گلوله وال، احمدشاه خان کندکمشر، دوست
های بعدی تبعید و یا اعدام  شده و در فرصت ها نفر از بزرگان بدون پرسش و دلیل به سیاهچال انداخته  طویل دیگر ده

شدند. یکی از کسانی که به مدت ده سال در فراه تبعید شد، میرغالم محمد غبار مورخ بود. بسیاری از رجال دیگر  
از قبیل محمدولی خان، جنرال شیر محمدخان چرخی، محمود سامی و دیگران در روزهای بعد یکی بعد دیگری 

 اعدام گردیدند. 
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