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  بازشناخت اعلحضرت غازی امان � خان
  

 دراثر زحمات ومساعی دانشمند ومحقق افغان جناب داکتر سيدعبد� کاظم رويداد جلسات اولين لويه جرگۀ

 /ش١٣٠٣ترقيخواه افغانستان، اعلحضرت غازی امان � خان، درسال ساز افغان  تحت زعامت پادشاه جوان و قانون

من تاکنون – جرمن آن;ين نشر شده است –پغمان تھيه وتا کنون در ھفده قسمت در پورتال وزين افغان  در١٩٢٤

دمت خيرخواھانۀ داکترصاحب کاظم بسيارمفيد وباارزش اين خ. وبسيارچيزھا آموخته ام ھرقسمت اين رويداد را خوانده

ميباشد، نه تنھا نسل حاضر را ازواقعيت ھای يکفرن پيش که صدسال درتحت سانسور واختفا مانده بود، تنويرميکند، 

من ع;وه برآنکه برای . بلکه برای نسلھای آينده وتاريخ افغانستان يک تحفۀ ناياب وبسيارغنيمت بشمار ميرود

 . دی ودوام عمر داکتر صاحب کاظم دعا ميکنم، ازبارگاه الھی اجرعظيم برايشان مسئلت مينمايمصحتمن

فوق  وخصوصا جرات دلسوزی به ضعفا وفقرا پبرامون عدالت گستری، دست خيروبخشش، من اززبان پدرم 

 در می از امان � خانخوان شده بود، نا چيزھايی شنيده بودم، اما زمانيکه نسل ما سواد پادشاه غازی آن العادۀ

نداشت؛ مکتبھا فاقدکتابخانه بود، راديو ووسايل ارتباطات جمعی، غير از انيس و  مطبوعات وکتب  درسی وجود 

زبان موسپيدان نام امان � خان  از دربسته، آنھم ازطرف شب، نداشت، تنھا دربعضی خانه ھای کلکين و اص;ح وجود

ضرب المثل . بيرون انعکاس نيابد سفارش ميشد که در او چيزھايی شنيده ميشد ودورۀ سلطنت  و پيرامون عجايبات

دورۀ  . شنيديم درخانۀ خود و ھم درخانه ھای اقارب نزديک بتکرار می را" ديوارھا موش دارند و موشھا گوش"

 مرحوم تکه مصادف بادورۀ سلطن وماموريت دوره ھای تحصي;ت در بعدا و ما اينطور به بيخبری گذشت صباوت

وجشن  غير از آنکه در روزھای عيد تبديل شد، از آنکه به پادشاه پير جوان، حتی بعد پادشاه آن بود، از محمدظاھرشاه

که توصيف مبالغه آميز مطبوعات ھميشه ضميمۀ  روی کاغذ، يک بيانيۀ مختصر ومتحدالمال، آنھم از طريق خواندن از

  قسمت نشرشده و١٧ولی رويداد لويه جرگۀ پغمان که تا کنون در  . بودمنشنيده  بيان ديگری ھرگز نطق و آن ميبود،

 سال اخير نه در س;لۀ درانی و نه در س;لۀ ٣٠٠در  بنظرمن باراول پادشاھی را شناختم که ازخواندن اين قسمتھا

 دری، از محمدزايی، پادشاھی با چنين شناخت عميق ازمردم خود وعنعنات آنھا، ازشريعت اس;م، از ادب زبان

 . بی ھمتا بوده است سرشار سخنرانی وحافظۀ قوی، يکتا و وجھان، وازھمه مھمتراستعداد اوضاع منطقه

تانيم ساعت،  پنج دقيقه از دوبار، صبح وچاشت، با بيانيۀ شفاھی  اعلحضرت غازی جلسات لويه جرگه را روز

 نيز دوام ميکرد ساعت بحث تايک ميت موضوع موردبعضی موارد بيانيۀ افتتاحيۀ شان به ارتباط اھ افتتاح ميکرد، در

باری می شنيد، وباSی  درجريان مباحثات، صحبتھا، پيشنھادات، حتی انتقادات وک;ی ملت را باحوصله و برد –

به  يا تبصره ميکرد، يا روشنی می انداخت و بعضا طوSنی تر نيم ساعت و اکثرمسايل مورد بحث، ازده دقيقه تا

 . ميگفتپاسخ انتقادات

نه تنھا ازھيج پادشاه افغانستان، بلکه  با چنان منطق قوی، يک استعداد سخنرانی فی الفور وازحافظه و اينطور.

 سال سلطنت ٤٥درمدت   . ميوندوال، ديده وشنيده نشده است ھاشم محمد ازھيچ زعيم سياسی کشور، باستثنی مرحوم

 ھيچيک از افراد اين خاندان، بشمول محمدھاشم خان و شاه وپنج سال جمھوريت محمدداودخان، نادرشاه وظاھرشاه

را از روی کاغذ  شفاھی نبوده، بلکه ھميشه بيانات خود بخطابۀ طبيعی و محمودخان و محمد نعيم خان، سخنران مسلط 

استاد  – انجنيرمحمدکبيرلودين– درجملۀ مامورين دولت افغانستان مرحومين نجيب � توروايانا البته .ميخوانده اند

  .سخنرانان خوب وماھر بوده اند داکترعبدالقيوم و داکترعبدالحکيم طبيبی -عبدالرحمن پژواک
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مطرح ) نظامنامۀ نکاح وتعدد ازواج و نکاح صغيره(درقسمت سيزدھم وچھاردھم رويداد لويه جرگه موضوع 

انات شان، خصوصا درقسمت بي تبصره ھا و شده بود و ازمقدمه ای که اعلحضرت غازی در زمينه بيان کردند و

ازجانب م;ھای حاضردرمجلس حمايت ميشد، اعلحضرت ھفت بار ترک اين روش را ) نکاح صغيره(چھاردھم که 

نکاح "اجتماعی آن  سفارش ميکردند، اما حضرت شوربازار يکی ازحمايت کنندگان اين سنت گفت که  اضرار بخاطر

ربيانات خود برای  که اعلحضرت د تمام سعی وت;شی  لھذا با–" ه اس;م استھيصغيره از مھمات بزرگ مسايل فق

اقليت ماند، اما با پيروی از فتوای اکثريت جرگه، دوام ومشروعيت  ترک يا تخفيف نکاح صغيره انجام داد، بازھم در

 ١٤ و ١٣رقسمتھای  بيانات شفاھی اعلحضرت غازی د از. درج و تصويب شد) نظامنامۀ نکاح(نکاح صغيره در

يداد لويه جرگه ملتفت ميشويم که اين پادشاه جوان و  ترقيخواه افغان چقدر درمسايل شرعی معلومات ودسترس رو

ھکذا . احاديث نبوی را بحافظه داشتتند که وقتا فوقتا باSی آنھا استناد ميکرده اند داشته و ھم تعداد زياد آيات قران و

يه جرگۀ پغمان، از ضرب المثل ھای خالص زبان دری و ھم اعلحضرت غازی در بيانات خود درجريان مباحثات لو

کارگرفته، که اگر شخصی اين صنايع لفظی را  جداگانه فھرست کند، خدمتی به ادبيات  کنايه ومزاح بسيار طنز و از

  .زبان دری انجام خواھد داد

ی ل استاد عبدالع جناب٢٠١٦ جوSی ٣١موضوع نکاح صغيره را بخاطری من درينجا مطرح ساختم که بتاريخ 

) پخش برنامۀ رسوای آقای فر يد يونس از تلويزيون آقای بيات(نوراحراری مقاله ای در ھمين موضوع تحت عنوان 

) آقای فريد يونس( درآن مقاله باSی شخص متعصب وجاھلی بنام – جرمن آن;ين نشرکردند –درپورتال وزين افغان 

باينطرف جناب استاد عبدالستار سيرت را بانی ومبتکر ترويج نکاح صغيره واقعبينانه انتقاد شده بود که او ازمدتی 

  . دراس;م خوانده است

ميباشند، آقای فريد يونس  بزبان عربی بلديت ندارد ونه تنھا ) صحيح بخاری(بقول استاد احراری که مترجم 

اينکه آقای فريد   عجب تر-"حديث از تاريخ فرق ندارد"را نخوانده، بلکه مدعی است که ) سيرت النبی(تاريخ اس;م و 

 جای تاسف است که آقای فريد يونس  –يونس بتکرار تقاضا کرده که متن قران مجيد مطابق نظرات او تفسيرشود 

ازمساعی پادشاه روشنفکر افغان اعلحضرت امان � خان درلويه جرگۀ پغمان ومخالفت شديد او با نکاح صغيره  

شريعت خود را م; ساخته  از بی اعتنا  اوقران مجيد وفقه اس;می را ناخوانده، درنزد افغانھای بيخبر و–اردنيزخبر ند

يونس  خداکند کسی اين مقاله را بتوجه آقای فريد.  نکاح می بندد، درحاليکه متن عربی نکاح خط را خوانده نميتواند و

را  قانونی  چندان ع;قمند نيست، اما اگرخواسته باشد خودبرساند که اگرچه قرارمسموع بخواندن مسايل شرعی  و 

  رويداد لويه جرگۀ پغمان را که ١٤ و ١٣بسازد، بايد قسمتھای  خبر ازسنت و شريعت اس;م پيرامون نکاح صغيره با

  .  جرمن نشر وثبت شده ، بخواند–درپورتال افغان 

ده، اما تطبيق آن از قرنھا باينطرف درجھان اگرچه نکاح صغيره بحيث يک سنت در شريعت اس;م باقی مان

است که پادشاه   قابل افتخار- تنھا درجوامع بدوی و عقب مانده گاھی ھنوزھم صورت ميگيرد اس;م متروک شده و

روشنفکرافغانستان، اعلحضرت غازی امان � خان يکقرن پيش برای ترک دايمی حتی تقليل اين عنعنۀ منافی حقوق 

 حضرت صاحبان شوربازار مقابل اصرار اکثريت قاطع  م;ھا و گه سخت مبارزه کرده، ليکن  درلويه جر بشر  در

قسمت چھاردھم لويه جرگه را ميتوان بحيث سندی  رويداد. مجبورگرديده اين عنعنه را درنظامنامۀ نکاح مندرج سازد

د ارائه نمود، چونکه حدود پنجاه سال بموسسۀ ملل متح دفاع سلطنت وقانون افغانستان از حقوق زن وحقوق بشر بيانگر

 تاسيس موسسۀ ملل متحد واع;ميۀ جھانی حقوق بشر، پادشاه و لويه جرگه افغانستان رعايت اين حقوق را در قبل از

را برای تخريب يک دولت " بچۀ سقو"اما دولت انگليس يک رھزن وقطاع الطريق بنام –قوانين کشوردرج کرده بودند 

  .افغانھا بگيرد نامردانه از ماشت تا انتقام شکست استعمارخود را بطور وحشيانه وقانونمند ومتمدن گ

آنچه امروزدرکابل توسط داودکلکانی وگروه ستم شعاران او برای تعمير قبر ساختگی بچه سقو براه افتيده، احيا 

دوم  تان، اينک ميخواھد باربنام پاکس مستعمرۀ خود وتجديد ھمان پ;ن صد سال قبل انگليس است که بمنظور حمايت از
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اول دو سال قبل در   بار٢١تحريک سقويان قرن .   به تجزيه وتباھی سوق دھد٢١افغانستان را توسط سقويان قرن 

 وپيروان داکترروان فرھادی گرداننده سايت خاوران در سويدنين،رھيک کنفرانس در لندن به اشتراک آقای رسول 

  .تجليل کردند" مرکزخراسان"بحيث  آن کم سوادان کلکان را فتاد وبراه ا وتفنگچه داران شورای نظار

يکی : تجھيز کرده است  گروه را درلندن برای تخريب افغانستان  تربيه و  انگليس بخاطرحفاظت پاکستان دو

" یايروشن"گروه ھزاره ھای پرچمی تحت قيادت سلطانعلی کشتمند که عکس العمل آنھا را افغانھا درتحريک 

 ديگری گروه سقويان قرن  -رۀ دھمزنگ ديدند و بيانات ومدعيات سرکردگان شان را درميديای کابل شنيدنددرمظاھ

از  و)داکترعبد� سخنگوی - جيب الرحمن رحيمیمھمفکر  از رفقای زادهد وداکتر اميرداکتر لعلزا[  است که توسط٢١

 قرار.  کارميکنندداودکلکانی   و لطيف پدراملندن برای دوباره کانديدشدن وموفق شدن در  شورای نظارطرفدران

مسموع تاکنون درحدود يک لک پوند برای دوباره کانديد شدن داودکلکانی و لطيف پدرام درلندن جمع آوری شده  

بدانند که پ;ن تحريک  مردم شريف افغانستان بايد.  وترتيبات وھدايات Sزم درين باب بکابل و شمالی صادرشده است

  .کلکان صادرشده استکابل واز آنجا به  بچۀ سقو درلندن اتخاذ وقبرساختگی 

 پدرم ميگفت که يکی از.  تپۀ مرنجان دفن شده، بکلی غلط است پيروانش در اينکه ميگويند اجساد بچۀ سقو و

ر را بر خ;ف تعھد د مردم ميگويند شما بچۀ سقو: " موسپيدان خاندان محمدزايی از عشيرۀ نادرخان به او گفت که

 و نخير، من نکشتم، تفنگداران جنوبی بزعامت نايب ساSر زلمی خان: "نادرخان جواب داده بود که ..." قران کشتيد

را با خود به جنوبی  سقويان را کشتند و اجساد شان) به نايب ساSر کورمشھوربودلی ، ونيستنامش يادم (نايب ساSر

  ..." بردند

 کرده وبنام استخوانھای بچه عکدام گوشۀ تپۀ مرنجان جم معلوم را از استخوانھای مردگان نا٢١سقويان قرن 

دفن جسد خوجه ئين ربانی   جمعيت اس;می تپۀ بی بی مھرو را با؟ ميخواھند يک تپه را اشغال کنند يارانش سقو و

 شھرآرا را برای  داودکلکانی ميخواھد تپۀ- غ کردند پسران قسيم فھيم  تپۀ کلوله پشته را برای خود قُر-اشغال کردند

  . درشھر کابل کدام تپۀ ديگر باقی نمانده است–خود اشغال کند 

  .   فاعتبروا يا اولواSبصار

  ٢٠١٦ اول سپتمبر  –سيدخليل � ھاشميان 

  

  

   

 

 


