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 تقريظ استاد نگارگر

  هللانگاهى بر ياد نامه عالمه محمود طرزى و شاه امان ا
 

در چند دهه اخير که افغانستان دچار بحران سياسى و بالنتيجه ُبحران فرهنگى گرديد و آن قيدى که در داخل کشور 
اى فراوان به زبانهاى برنشرآثار وجود داشت کامًال از ميان رفت ، در محيط مهاجرت و خاصه درپشاور و مشهد کتابه

 . پشتو و درى انتشار يافت 
استبداد مسلط برکشورکه بر دهانها پالستر گذاشته بود، دامن فراچيد و ما در هوا و فضاى بيرون از کشور مانند مرغى 
که پس از سالهاى دراِز اسارت از قفس پا بيرون نهاده و هنر پرواز را فراموش کرده باشد، ُدچار نوعى احساسات 

نفاق و چند دستگى ملى روانها و مشاعير . بچگانه شديم و در تنور همين احساسات بچگانه بود که همه چيزمان سوخت 
مان را تسخير نمود و در ُخلسه همين احساسات بود که چشم بستيم و دهان گشاديم و کتاب پشت کتاب نوشتيم ، معيارهاى 

شته شد و من هنگامى که بسيارى از کتابهاى نشر شده در محيط نگارش از ميان رفت، اصول نگارش تحقيقى کنار گذا
مهاجرت را با امال و انشاء نادرست و خالى از معيارهاى عينيى تحقيق و جستجو ولى پر از احساسات خشم آگين مشاهده 

 خانواده بى ميکنم با خود ميگويم اگر نويسنده مصرفى را که در چاپ کتاب خود نموده است ، هيزم ميخريد و براى چند
بضاعت افغان در پاکستان و ايران توزيع مينمود کارى کرده بود که دست و دل عده اى را گرم ميکرد و حاالنکه با 

تصورنفرمائيد که من مخالف چاپ و نشر آثار . کتاب خويش تنها ژرفاى بحران فرهنگى ما را بازهم بيشتر ساخته است
 را به جاى مــُرواريـدعرضه کردن ، ِعرَضِ آدم را مى برد و مايه شرمسارى و استم، اما فراموش ننمائيد که خـرمــُهره

 : سر افگندگى جامعه فرهنگى ما مى شود و شعر انورى را به خاطر آدم مى آرد که گفته بود
 بچه نا زادن به از شش ماهه افگندن جنين            شعـر ناگفتن به از شعرى که آيد نا ُدُرست

يان ما معيارها از ميان رفته و همه کس همه کاره شده است ، به اصطالح تاريخ مى نويسيم بدون اينکه بدبختانه در م
آيا » آيا من صالحيت الزم اين کار رادارم؟«: صالحيت مسلکى خود را زير ذره بين وجدان بگذاريم و از خود بپرسيم

از کرده ام که مخالفان فکرى يامخالفان خيالى خود را در پرتو اسناد و مدارک سخن ميگويم يا بند دهن را بدين منظور ب
علم در عمليه مشاهده و تجربه بى طرف است و نتيجه ) که هست(زير رگبار تحقير واهانت بگيرم ؟ تاريخ اگر علم باشد

کار خويش را با رنگ تعصب و جهتگيرى نمى آاليد و هرچه ميگويد، سند خود را عرضه ميدارد و اگر به نتيجه اى 
 . يرسد، به حکم اسناد و مدارک است ، نه به ُحکم ُحب و ُبغض شخصىم

گفتم که در سالهاى اخير خرُمـهره و گوهر، هردو به بازار آمده اند و غالب کتابهاى به چاپ رسيده يا در خدمت تبرئه و 
رض نفاق ملى استيم، و چو ما ُدچار م. تقديس افراد است و يا وقف اهانت و کم زدن شخصيت هاى تاريخى گرديده است

متأسفانه به همين دليل آثارى که کفه وقار ملى ما را پا در هوا نگاه ميدارد فراوان به وجود آمده است و کسانى به تاريخ 
نگارى روى آورده اند که صالحيت اين علم را نداشته اند و طبيعى است که وقتى خـرُمـهره هاى پرزرق و برق فراوان 

اريـدهاى اصلى يا کاِر مردان صاحب صالحيت در اين ميان گم ميشود و ناشناخته مى ماند، اگرچه به به بازار آيد، ُمـرو
 » ُدر به خر ُمهره کجا ماند و دريا به غدير؟« : قول فرزانه حکيم غزنه 

ند که از روى استحقاق برجاى بزرگانى مان» سيستانى« در اين اواخر تاريخ نويس ُپرکار و سخت کوش کشور، جناب 
عالمه محمودطرزى و «مرحوم کهزاد، مرحوم غبار و مرحوم استاد حبيبى تکيه زده است ، کتابى از آن خود را به نام 

از روى لطف و گشاده دستى براى من فرستاده اندکه من آن را » نقش او در احياء جنبش مشروطيت و استقالل افغانستان
من سالها شد که جناب سيستانى را مى شناسم وگرچه . ى فراوان بردمبا ذوق و شوق زياد خواندم و از هر صفحه آن لذت

با او تماس مستقيم نداشته ام، اما نتيجه تحقيقات او را از نظر گذرانده ام و تا امروز چيزى از او نخوانده ام که سندش را 
م احمدعلى کهزاد، مرحوم اينکه گفتم او وارث باالستحقاق بزرگانى چون مرحو. پيش روى خواننده خود نگذاشته باشد

غبار و مرحوم استاد حبيبى است، نه برمبناى تعارف است و نه بر مبناى مجامله، که من نه اهل اين يک استم و نه اهل 
من در هنگام جوانى يعنى آنگاه که خود شاگرد پوهنحى ادبيات بودم و حوصله کتاب بينى و کتاب خوانى را . آن يک

 داشتم و يکى از افراد 
يرالمراجعه کتابخانه پوهنتون کابل بودم ، جناب سيستانى صاحب را مى ديدم که رشته الفت با کتاب و کتابخانه بسته کث

بود و هى از اين کتاب و آن کتاب ياد داشت بر ميداشت و تاريخ نگارى بود که صد کتاب را ميخواند تا يک کتاب را 
»  و نقش او در احياء جنبش مشروطيت و استقالل افغانستانعالمه محمود طرزى« و کتاب حاضر او يعنى . بنويسد

کتابى است که جناب سيستانى هر فصل آن را پس از مطالعه و مرور غالب مآخذ ممکن و ميسر به رشته نگارش کشيده 
  .برگردن تاريخ و ملتِ افغانستان دارد به نيکى ادا نموده است هللا و ديِن بزرگى را که محمود طرزى و شاه امان ا

اين کتاب در سه فصل نسبتًا مفصل عرضه شده است که در فصل اول ، مرحوم محمودطرزى را با ابعاد گوناگون 
شخصيت او و تاثيرى که از سيد جمال الدين افغانى بر داشته است ، همه جانبه معرفى و نقش سراج االخبار او را در 
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د و آنگاه خواننده خود را وارد فصل دوم کتاب مينمايد تا درون و بيرون کشور با دقتى موشگافانه روشن نگارى مينماي
، استقالل، و هللاشاه امان ا«در آنجا ثمره تاکى را که محمود طرزى در انگورباغ کشور غرس کرده بود، در وجود 

انى بچشد و با او به سير اين انگورباغ بپردازد، اما بدبختانه وضع اسف انگيز افغانستان ، هرجو» اصالحات اجتماعى 
خان جوان که بر اريکه هللا را که به وطن و مردم خود عشق داشته باشد، به سوى انقالب و زياده روى ميکشاند و امان ا

 . قدرت نيز نشسته بود، نمى توانست از اين قانون عمومى مستثنى بماند
حهاى اصالحى پيش از  به تعبيرساده تر از يک سو بعضى از طر-چيزى گندم تربود و چيزى آسيا کند : به سخن ديگر

وقت بود و از ديگرسو جامعه در بست بى سواد و سخت سنتگرا بود و چيزى هم آسيابان شتاب داشت تا زود ترآرد کند 
و روشنفکرگرسنه تجدد را با فتير اصالحات سير نمايد، غافل از اينکه چشم فتنه بيدار و منتظر فرصت است و در 

راپياده و آرد کرد، چراکه ممکن آسياب را بشکند و ) طرح هاى شتابزده(ن گندم تر نمى توا) جامعه بى سواد(آسياب کند 
چنانکه با وجود نيت خير آسيابان ، آن آسياب شکست و آن گندم را آب برد و دست تفتين . آسيابان را خانه خراب نمايد

 شاهى که براى شان استقالل و استعمار از آستين روحانى متنفذ بيرون شد و مردم خوشباور و ساده ما را به گردن
سرفرازى کسب کرده بود انداخت و بدين صورت استعمار انتقام شکست خود را در نبرد استرداد استقالل از ملت ما 

که کشور را رو به پيشرفت و بهروزى مى برد در افتاد و به خاطر کيک هللا  روحانى با اصالحات شاه امان ا-گرفت 
ستين اصالحات را که درسرماى جانگدازکشور وسيله نجات ملت بود، در آتش اغتشاش و پوهللا زياده رويهاى شاه امان ا

 آرى دزدى عقبگرا که براى دانش و فرهنگ کسيره -نفاق ملى افگند و ُدزدى را که هرچند ّعيار بخوانند باز دزد است 
 نه ماه تمام بر سرنوشت -مود اى هم خرج نميکرد و روزهاى جمعه در ارگ مسابقه مرغ جنگى و بودنه جنگى داير مين

 . کشور مسلط ساخت
نقش روحانيت متنفذ در ضديت با تحوالت اجتماعى و ايجاد اغتشاشهادر «جناب سيستانى اين فصل را زير عنوان 

بررسى ميکند و اما استاد بزرگوار اينجا نيز از قماش روشنفکرانى نيست که مانند کبک سر در ريگ فروبرد و » کشور
فوذ روحانيت متنفذ کشور را انکار و تصور بنمايد که انقالب با يک ضربه انگشت اين روحانيت را از سر اهميت و ن

او استادانه مدارج مالى ده ، مولوى ، سيد ، پير، صوفى و روشنفکر اسالمگرا را از هم تفکيک . راه خود بر ميدارد
شخصيت هاى مذهبى يک تهديد بالقوه براى اقتدار هر « :نموده با نقل از اوستا اولسن به روشنفکر افغان ميفهماند که 

و بنابرين اگر روشنفکر اصالح طلب با » .دولت بوده و در سراسر تاريخ بارها حکمرواى بر حال رامصاف داده اند
اصالحات هرگز نبايد هويت افغانستان را به . روحانى در بيفتد ناگزير ميشود که فاتحه اصالحات اجتماعى را بخواند

عنوان يک کشور اسالمى خدشه دارنمايد، بلکه روشنفکر روحانى را نيز بايدمتقاعد و قانع بسازد که ملتى گرسنه و 
دين به دنيا بفروشد و انجيل عيسى را در بهاى : محتاج ديگران مجبور ميشود که برخالف اندرز حکيم بزرگوار غزنه

 : او ميگفت . جِوخر بدهد
  جِو خر به انجيــل عيسى مخر          ربه دين اى فرو مايه دنيا مخ

اما، بدبختانه شکم گرسنه نياز به نان دارد و درد گرسنگى هم شکمبارگى و شکم بندگى نيست که ارزشهاى اخالقى را 
مرز مجبوريت و هوسرانى را از يک ديگر تفکيک بايد کرد که اگر روحانى را نيز . فداى شکم و پائين شکم بنمايد

  .ارند ممکن قرآن را بفروشد و از بهاى آن نان بخردگرسنه نگاه د
من فکر ميکنم که جناب سيستانى با نگارش اين کتاب نه تنها دين ملت خود را در برابر مرحوم طرزى و محصل 

ادا کرده اند که براى جوان امروز افغان که پى سپر راه دشوار گذار و پر مشقت تاريخ است هللا استقالل کشور شاه امان ا
براى شان عمرى دراز تراز اين عطا نمايد که نه ) ج(خداى بزرگ . نيز رهتوشه و درونمايه فکرى فراهم آورده اند، 

تنها چراغ تاريخ نگاريى استادان سلف را روشن نگاه دارند، بلکه خوان يغماى آثار بيشترخويش را در برابرُتُنک مايگان 
  ٠هللات تاريخى ميشوند، نيز بگسترانند و ما توفيقى اال باجوانى که بعد از اين رهسپارکشور تاريخ و اصولي

   ميالدى ٢٠٠٢ ـ اگست ١٨نگارگر، برمنگهم ـ . ا. م 
 

 :پوهاند دکتور زيارتقريظ  
  برکتاب حاضر

 
در شهر دانشگاهى آکسفورد چشمم به کتابى روشن مى شود که تحت عنوان فوق به وسيله يکى از پژوهشگران سابقه 

پيرامون شخصيت باالمنزلت ادبى ، فرهنگى و . روفسور اعظم سيستانى به رشته نگارش در آمده است دار افغان يعنى پ
سياسى عالمه محمود طرزى و نقش و اهميت بسزاى او در تاريخ معاصرافغانستان چه در صحنه فرهنگى و سياسى و 

 مقاالت و کتب زيادى به نشر رسيده چه در زمينه اجتماعى و اقتصادى ، به ويژه پس از فروپاشى سلطنت ظاهرشاهى ،
و همايش هاى ويژه در زمينه تدويرشده ، ولى اين نخستين باريست که پژوهشگر و تاريخ نگارپرتالش کشور جنگ و 
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جهل زده ما ، آقاى سيستانى ، جوانب مختلف انديشه و زندگى پربار اين بزرگ مرد را در يک کتاب وزين گرد آورده و 
 . قمندان مى گذاردبه معرض استفاده عال

استاد سيستانى از زمره نويسندگان اندک شمارى اند که تا حاال و به خصوص در سالهاى غربت پژوهشهايى پر محتوايى 
به سطح ريکارد انجام داده ، گوشه هاى گوناگون تاريخى ، اجتماعى ، فرهنگى و سياسى جامعه افغانى را طى مقاالت و 

روش تحليلى و انتقادى و در عين حال .  نتيجه کتابهاى مستقل خويش باز تاب داده است نبشته هاى تحقيقى متعدد و در
برخورد مسووالنه با مسايل ملى ، تاريخى ، سياسى و فرهنگى کشور نمايانگر واقعيت گرائى ، ژرفنگرى علمى و 

ارائه مطالب مطروحه او در . سرانجام موضعگيرى ضد ارتجاعى و عقبگرائى اين پژوهشگر زحمتکش شمرده مى شود
 . مآخذ و ريفرنسهاى خود را با دقت الزم نشان ميدهد و هيچ نکته يى را بدون مدرک و منبع نمى گذارند

 تحقيقى را دارا بوده و بسا نکات بکر و دلچسپى در آن -اثر پژوهشى تازه استاد سيستانى نيز همين ويژه گى هاى علمى 
البالى کتاب به نظر ميرسد، هرچه بيشتر به زيبائى و مرغوبيت آن افزوده تصاويرکم نظيرى که در. به چشم ميخورد

، استقالل و اصالحات هللا شاه امان ا« اگر از کتاب که درعنوان کتاب نيز آمده بگذريم ، فصل دوم کتاب از .است 
بت به وطن و مردم نسهللا بحث ميکند و در اين راستا تحقيقى جامعى پيرامون عشق و عالقه فراوان شاه امان ا» اجتماعى

افغانستان و ضديت او با استعمار انگليس و پيکار مردم ما براى استرداد استقالل کشور و ريفورم هاى اجتماعى، 
 . اقتصادى و فرهنگى اين شاه استعمار ستيز وترقيخواه بسر رسانده است که از هر لحاظ بکر، خواندنى و آموزنده است

تازه به انگلستان و به شهر دانشگاهى آکسفورد وارد شده بودم، دوست دانشمندم درست شش سال پيش، در روزهايى که 
 اجتماعى افغانها در -که در يکى از کالج هاى اين شهربراى دفاع از دوکتوراى خود در موردجنبش هاى سياسى 

ور ميگذرد ، که از قلب شهر آکسف» گلوستر«آمادگى ميگرفت ، مرا به آنطرف خيابان » ديورند«دوطرف خط مرزى 
برده عکسى مونتاژ شده از ملکه ثريا را برايم نشان داد که توسط يک فوتو ژورناليست انگليسى آماده شده بود و به 

و همسر شان از سفر اروپابه کشور در ميان قبايل دو طرف هللا هزاران نسخه آن قبل از بازگشت اعليحضرت شاه امان ا
استعمار و مريدان شان توزيع شده بود، ، اين عکس به گونه يى بود که سرو توسط روحانيون وابسته به » ديورند«مرز 

گردنش از ملکه ثريا بود و تنه اش از يک زن رقاصه نيم برهنه بود و عجب تر اينکه در آن روزگار تکنيک مونتاژ به 
 کتاب ١٣٠ -١٢٩ر صفحات چنانچه مولف نيز د( تازه گى ايجاد و در جرايد و روزنامه ها مورد کاربرد قرار گرفته بود

 به نظرم تنها همين يک عکس جعلى بسنده بود که شاه آزاديخواه و ترقى خواه ما را با همه .)به آن اشاره کرده است 
 ٠همدستان نهضت و ايديالهاى مقدس ملى و انسانى شان آماج سالح ُبرنده مذهب قرارداده ، به پرتگاه سقوط سوق دهد

 آن زمان تا امروز براى سرکوب هر جنبش و هر جهش مترقى در وطن ما کار گرفته شده اين همان سالحى است که از
فصل سوم کتاب ، به نقش روحانيت متنفذ در ضديت با تحوالت اجتماعى و ايجاد اغتشاشها در کشور .و ميشود

 . اختصاص يافته است
ت به هر عامل داخلى و خارجى ديگر اين کامًال هويداست که روحانيت متنفذ ديروز و بنيادگرايان امروز، نسب

درسرکوب نهضت هاى سياسى و اجتماعى و در براندازى نظام هاى مترقى و تحول طلب، نقش برجسته و قاطع داشته و 
 اقتصادى و فرهنگى جامعه ماقرارگرفته، عامل -دارد و همواره چون سدى در برابر دموکراسى و رشدشعور اجتماعى 

 . اين فصل بسيار پراهميت و خواندنش هم بسيار آموزنده است. نى مردم محسوب مى شوندعمده در بدبختى و عقب ما
 . به آرزوى ايجاد و تأليف همچو آثار ارزنده ديگر از اين دانشمند پرتالش و با صالحيت کشورما

   ٢٠٠٢ اگست ٢٣پوهاند دکتور زيار آکسفورد، 
 مقدمه مؤلف

. فرزندان آزادى خواه و وطن پرست کشور در سه دهه نخستين قرن بيستم استاين رساله، ياد نامه بهترين و شجاع ترى 
حوصله مندى، از خود گذرى و شهامت استعمار ستيزى شخصيت هاى اجتماعى، سياسى و فرهنگى کشور، سبب گرديد 

بدست آورده در تا مردم افغانستان دست به رستاخيز ملى بزنند و استقالل کامل سياسى خود را از کام استعمار انگليس 
 . صف ملل آزاد جهان ايستاده شوند

نقش و تاثير هريک از اين شخصيت ها در رشد و نموى شعور اجتماعى جوانان کشور و تقويت حس ميهن دوستى و 
اين رساله بخشى از مجموعه مقاالت تحقيقى مولف در . استقالل طلبى مردم ما بسيار ارزنده و تحسين بر انگيزاست 

 قسمّا در نشرات برو نمرزى افغانها از جمله در مجله صرير، مجله فردا و مجله آريانا برونمرزى بچاپ غربت است که
 . رسيده اند

از آنجايى که سه مقاله از آن مجموعه، مکمل يک ديگر اند و اوضاع سياسى و اجتماعى جامعه ما را در سه دهه 
 . ت تا آنها را جدا گانه بصورت يک رساله ارائه و تقديم نمايدنخستين قرن بيستم توضيح ميکنند، بناّء مولف بهتر دانس

قابل ياد آورى است که فصل سوم اين رساله، يک موضوع بسيار مهم و تازه است که قبّال هيچيک از مورخين ما برآن 
مى نهضت بطور بايسته ئى مکث نکرده اند، بلکه بگونه سطحى از کنار آن رد شده اند، حاالنکه در بررسى علل ناکا

براى نخستين . هاى روشنفکرى و تحوالت اجتماعى درکشور ما، اين فکتور نقش محورى و سرنوشت ساز داشته است
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با دسترسى به منابع . بار خواستم اين موضوع را دق الباب کرده و توجه پژوهشگران دقيق افغانى را به آن معطوف کنم
عالمه محمود طرزى ونقش او در احياء جنبش « اب از تازه درچاپ حاضر برصفحات آن افزوده شده ونام کت

بصورتيکه اکنون در عنوان آمده تغيير يافته که از ) که عنوان فصل اول اين اثر است(» مشروطيت و استقالل افغانستان 
 . عناوين سه فصل عمده داخل کتاب برگزيده شده است

»  از خصايل اجتماعى و فضايل اخالقى داکتر اکرم عثمانبرخى« در جمله پيوستها يا ضمايم کتاب، مطلبى هم پيرامون 
نويسنده و صاحب نظر در عرصه هاى مسايل سياسى و ادبيات معاصر کشور، زيب صفحات اين اثر شده است که بدون 

 . ترديد خواندنش آموزنده است
در ) ى برونمرزى نوشته بودمکه بر اثر تقاضاى مدير مجله آريانا(و باالخره با اغتنام فرصت، اتوبيوگرافى خود را 

 تا ١٩٦٠اين اتوبيوگرافى ال اقل فهرستى از کار کردهاى فرهنگى و پژوهشى مولف را از اوايل . پايان رساله افزودم
 .  ميالدى ارائه ميدارد که شايد بدرد آنانيکه بدنبال مسايل زمين و مناسبات زميندارى ميگردند بخورد ٢٠٠٢نيمه 

 عظم سيستانىکانديداى اکادميسين ا
   ــ شهر گوتنبرگ سوئد٢٠٠٢اگست 

  
 

 فصل اول

 عالمه محمود طرزى ونقش او

 در احياى جنبش مشروطيت و استقالل کشور
 :مدخل 

على رغم باور برخى از دانشمندان جامعه شناسى که، تحول جوامع بشرى را مستقل از اراده و خواست افراد و اشخاص 
د تاريخ نشاندهنده اين حقيقت است که، نقش شخصيت هاى تاريخى، سياسى و رهبران امکان پذير ميدانند، حرکت نيرو من

نهضت هاى ملى و مذهبى در روند ضرورى تاريخ، بخصوص در چگونگى گذار از مراحل مختلف تاريخى، بسيار 
مى توانند سير چشمگير و پراهميت بوده است، زيرا آنها با استعداد سازماندهى و توانائى فکرى و قدرت رهبرى خويش 

حوادث و تطورات تاريخ را کندتر يا تند تر، به اين صورت يا آن صورت و از اين طريق يا آن طريق به اجرا در 
 . حوادث سالهاى دوسه دهه اخير درکشورما، شاهد زنده اين ادعاست.آورند

ى و مذهبى فراوان داشته خوشبختانه ما در مراحل مختلف تاريخ کشور خويش، شخصيت هاى اجتماعى، سياسى، فرهنگ
ايم که هريک از آنها در مقاطع معين از تاريخ ، نقش معين خود را به نحو تحسين بر انگيزى انجام داده و رفته اند و ياد 

 . کرد کارنامه هاى آنان براى ما نه تنها آموزنده و سودمند است ، بلکه افتخار بر انگيز هم است
شخصيت هاى بزرگ اجتماعى ، سياسى و فرهنگى کشور، يکسودر جهت معرفى و بر مبناى همين منطق ، ياد کرداز 

شناسائى بيشتر آنها براى نسل هاى مابعدکشور و از سوى ديگر اين ياد کرد درواقع قدر شناسى ازآن چهره ها و 
اشته اند و مارا سيماهاى تاريخى و ملى است که با ايجاد و آفرينش ارزشها اجتماعى و فرهنگى خويش بر گردن مادين گذ

عالمه محمود طرزى ، نويسنده ، اديب، شاعر، ژورناليست و سياستمدار مدبر، در دهه . مديون خود ساخته و رفته اند
  . هاى نخستين قرن بيستم درخشش خاص دارد

 

 : محمود طرزى در تبعيد
ن سردار پاينده خان ابن سردار رحمدل خان اب) م١٩٠٠- ١٨٣٠(محمود طرزى پسر سردار غالم محمد خان طرزى

 ميالدى در جوار مرقد سلطان محمود ١٨٦٥ اگست ٢٣ ش مطابق ١٢٤٤بارکزائى قندهارى بود که در اول سنبله 
 . غزنوى در غزنه تولد يافت و بدين مناسبت او راّ  محمودّ  نام گذاشتند

ت بود و در شعر و هنر و پدر محمود ، شاعرى صوفى مشرب و هنر دوست و هنر مند ، نقاش و خوش نويس چيره دس
 او يکى از ارادتمندان شعر ابوالمعانى حضرت بيدل بود و گاه گاهى در منزل ٠ادب در ميان اقران شهرتى بسزا داشت

 از پدر محمود ديوان اشعارى بزبان فارسى درى دريکى از ٠او محفل بيدل خوانى تا ساعت شش صبح بدرازا ميکشيد 
 . سبک هندى بخط خودش درهندبچاپ رسيده است مشکل ترين سبک هاى شعرى يعنى 

از چنين پدرى و در محيط يک چنين خانواده عرفانى و فرهنگى است که محمود به درک اشعار بيدل و موالناى بلخ 
 سال نگذشته بود، پدر و خانواده او به جرم هوادارى از سردار ١٦هنگامى که محمود هنوز سنش از . توانائى مى يابد

بدستور امير عبدالرحمن خان به سخت ترين و شديدترين وضع از افغانستان تبعيد ) فاتح ميوند(خان محمد ايوب 
) ١.(در حالى که تمام جايداد و دارائيش قبًال که در زندان امير بود از جانب امير مصادره شده بود). م١٨٨١(گرديد
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اما خدايش نکشت و در حالى که استخوانهايش در گويند بدستور امير، ديوارى را برسردارعالم محمد طرزى چپه کردند 
بدينگونه محمود طرزى در آغاز . زير آوار هاى ديوار خرد شده بود او را به زندان سپردند تا آنکه از کشور تبعيد گرديد

بر اثر جوانى، درد استبداد و تبعيد و هجران از وطن را بر اثرظلم امير عبدالرحمن خان ديده و زهر استعمار انگليس را 
 . ضديت پدرش در برابر استکبار خارجى چشيده بود

او در ايام نوجوانى و جوانى در وطن و يا دور از وطن بر اثر توجه و تشويق پدرش ، در هند وبغداد و دمشق و ومصر 
و استانبول و ساير کشورها به تحصيل دانش در عرصه هاى مختلف علوم از جمله در زمينه هاى حقوق و سياست ، 

لسفه و حکمت اسالمى و ادبيات جهانى پرداخت و دانش آموخت تا روزى اندوخته هاى علميش را در راه خدمت بوطن ف
 طرزى بزبانهاى اردو، ترکى، عربى، فرانسه، و فارسى و پشتو تسلط داشت و خط نستعليق را از پدرش ٠بکار گيرد

بول ترکيه نزد سيد جمال الدين افغانى رفت ومدت هفت ماه  بارى با پيامى از پدرش از شام به استان٠بدرستى آموخته بود
 . از محضر آن عالمه دوران و اسالميست پر شور فيض بر و دوباره به دمشق باز گشت

سردار غالم محمدطرزى، در پيامى که براى سيد جمال الدين افغان بدست محمود طرزى به استانبول فرستاده، قصيده 
  : يد گفته بود که سخت دالنگيز و شيرينست، چند بيت آن را ميخوانيم يى نيز در وصف نسيم و مدح س

 
 در وصف نسيم و سيد جمال الدين افغان 

 عبير آميزو عنبر بيز و روح انگيز و جان افزا  را ــد از جانب صحــــشن وزيـلـدر گ م صبح ـنسي
 اــردم دانـطبع مه بل ، ـو خوى گـق همچــمواف  ل ـ پريشان سازبوى گ ، لـش روى گـراوت بخـط

 وغاـن آوازه ، وزو در بوستان غـشـلـازو در گ  ل غـازهـبر روى گ وزو  ن تازه ، ـع چمـبـازو ط
  شده سرمست خواب ازوى دوچشم نرگس شهال  بسنبل پيچ وتاب ازوى  آب ازوى بسورى رنگ و

 
  ) گريزبمدح سيد(
 

 اـنـيـنغـز مول ع خـرد منـدان ، کالم ـبـط که بر  ان ــد جــمان، چنان از لطف بخشـ نعۀـجسم الله ب
 در و ملک سيماـر گستر، فلک قـنــمند ه خرد  رور ــن پـم و سخـهـن فــسخ دين نام او ، ـجمال ال
 اـل توئى دانــتوئى فاضل توئى باذل توئى عاق  وئى کامل ـارف تـل توئى عـم توئى عامــتوئى عال

 اــينـ بۀدـجـم را ديـ جـانى ، عۀرــعـرب را شي  ى ـــسانو حـت را تـ، بالغ سبحانى فصاحت را تو
  ناـتوئى قاموس استغ نگ هشيارى،ـرهـتوئى ف  دارى ـنــان ديــوکارى ، توئى برهـ کشف نک توئى

 ـلـساـبلـقـا و جاب وعامستى ، بجا ول خاصـبـق  ى ـامسـتـــد تمـيـو شامستى که خورش نه ماه روم 
 چه در ّضرا گويد، چه در ّسرا بصدق دل دعا  ـد ـويـزاران مـرحبـا گـهد ، ـويـثنا گ" طرزى"ترا 

   
  ) ١٧کليات طرزى ، طبع کراچى ، از قسم قصايد ص (
  

بدون شبهه مصاحبت ها و فصاحت کالم و انديشه هاى سيد جمال الدين افغانى در افکار و ذهن محمود طرزى تاثير 
 اين هفت ٠عالمه سيد جمال الدين يک معدن عرفان بود« :  سيد مى نويسد  او خود در باره ديدار با.بنيادى بجا گذاشت

  ) ٢ (».ماهه مصاحبت من با اوبقدر هفتادساله سياحت در بردارد
 

 : باز گشت محمود طرزى بوطن 
 محمودطرزى پدرش را در دمشق از دست داد و اين مقارن ايامى است که امير عبدالرحمن خان ١٩٠٠اتفاقًا در سال 

 و در اوايل سلطنت امير حبيب . از اين رخدادها به بعد طرزى بفکر بازگشت بوطن شد٠)١٩٠١( در کابل درگذشت نيز
خان هللا  اميرحبيب ا. ماه در کابل بماند تا با امير مالقات نمايد٩و مدت ) م١٩٠٢(خان مؤفق گرديد سرى بکشور بزندهللا ا

 طرزى نيز به استانبول رفت و بعد به دمشق ٠طن بازگرددمقدم طرزى را گرامى داشت و از او خواهش نمود تا به و
ابتدا درمحلى در نزديکى چهلستون کابل به هدايت امير ) م١٩٠٥(رفت و با خانواده پدريش مجددًا به کشور عودت نمود 

ملقب به هللا پس از آنکه شهزاده امان ا) ٣ (.جابجا شد و سپس در خانه مالعموى توخى واقع ده افغانان اقامت اختيار نمود
( عين الدوله با ثريا دختر محمود طرزى ازدواج کرد، منزل شخصى خود واقع گردان سراى را بنابرهدايت مادرش

 . براى نشيمن محمود طرزى بخشيد) سرورسلطان ، ملقب به سراج الخواتين
ه يکى از آرزوهاى  سال تبعيد از وطن، دوباره بوطن برگشته بود و ب٢٤اينک محمود طرزى با خانواده اش پس از 

اولين خدمت محمود طرزى به وطن پس از عودتش با ترجمه متن نظامنه ها از ترکى بفارسى . ديرينه اش رسيده بود
. خان واقع گرديدهللا خان برادر امير وحتى اميرحبيب اهللا خدمات طرزى مورد توجه نائب السلطنه نصرا. آغاز شد

 . خان بناى رفت و آمد باخانم طرزى راگذاشتهللا اعلياحضرت سراج الخواتين، مادر شاهزاده امان 
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طرزى با .٠خانم طرزى اسمارسميه از اهل دمشق بود و طبعًا زبان عربى ميدانست و زبان فارسى را نيز آموخته بود
) ٤. ( قمرى در دمشق بدنيا آده بود١٣١٦اسما رسميه بنت صالح افندى ٭ ازدواج نموده بود و ثرياسومين فرزندش در 

خيريه، : در اين هنگام طرزى صاحب سه دختر بنام هاى. رزندانش در جشن ها و اعياد به ارگ دعوت ميشدنداو و ف
چون عبدالوهاب هنوز خورد سال بود، طرزى به تدريس . و يک پسر طرزى بنام عبدالوهاب بود حورى و ثريا بود

قصص « خود موفق به ترجمه کتاب خيريه در شانزده سالگى در زير نظر پدر. دختر بزرگ خود خيريه پرداخت 
 يک نسخه از اين کتاب .خيريه متن ترجمه را به خط زيباى نستعليق خود کتابت نمود. از زبان ترکى بفارسى شد» االنبيا

نفيس را من نزد محترم صالح پرونتا در کابل ديده ام و دکتر روان فرهادى تاريخ کتابت ترجمه را از روى نسخه محترم 
 ساله ١٦ حسن خط و حسن صورت خيريه .م ضبط کرده است١٩٠٩ قمرى مطابق جنورى ١٣٢٧حرم  م٩پرونتا ، 

 بنابرين امير ناگهان طرزى را بحضور .ولباس هاى خوش دوخت و خوش رنگ او زبانزد اهل حرم و دربار شده بود
يز جز رضائيت چاره يى  و طرزى ن.خان نمودهللا طلبيد و تقاضاى نامزدى خيريه را با پسر ارشد خود سردار عنايت ا

و مراسم عروسى ثريا در قصر . در آمدهللا  دختر ديگر طرزى ، ثريا به عقد نکاح شاهزاده امان ا١٩١٣در سال . نداشت
 شمسى صورت گرفت و در همين محفل عروسى از طرف عليا حضرت ١٢٩٣عقرى ١٩شهر آرا روز چهار شنبه 

 ثريا بزبانهاى عربى ،ترکى . زيبا و داراى ثقافت عالى بودثريا دخترى. گرفت» شاه خانم« سراج الخواتين لقب
او با داشتن فرهنگ عالى دخترى عالمه و فاضله و سخنور و زبان آور ومردم دوست و دانش .وفرانسوى حرف ميزد

 )٥.(پرورى بود

        
  شاه خانم شاه  امان اهللا ملکه ثرياافندی خانم عنايت سراج    خيريه 

 

 : خبار و تبارز حس استقالل طلبى در آن انتشار سراج اال
خان و هم مصاحب اميرشده بود، براعتبار و نفوذ او هللا و عنايت اهللا پس از آن که محمود طرزى هم ُخسرشهزاده امان ا

خان در باره اهميت هللا  تاثير استدالل طرزى در سالهاى نخستين بر امير حبيب ا.در دربار بيشتر از پيش افزوده شد
 تاثير پذيرى امير از انديشه هاى تجددخواهى طرزى همچنان از .رصه تعليم و تربيه کشور چشمگير بودنوسازى در ع

را اجازه » سراج االخبار« ميالدى انتشار نشريه پانزده روزه ١٩١١اين حقيقت آشکار ميگردد که موصوف در سال 
ود، سعى ميکرد تا اساسات تيوريک جريده مذکور که بکمک مالى دولت در شانزده صفحه شروع به نشرات نم.داد

 سراج االخبار .اقتصادى کشور طرح ريزى شود-ماهيت و اهداف غائى ناسيوناليسم افغانى بخاطر رهبرى گذار اجتماعى
و انديشه هاى ضد برتانوى و پان اسالميسم رزمنده طرزى تاثير بزرگى بر جوانان تجدد خواه و تعليم ديده شهرى 

 ) ٦.(افغانستان داشت 
هدفمندانه شروع بفعاليت نشراتى نمود و مدير دانشمند آن طرزى ، ) م١٩١١(سراج االخبار، از همان آغاز نشرات خود 

در عين مبارزه با فساد اجتماعى و ادارى در دستگاه دولت ، هوشيارانه سراج الملت را مدح ميکرد و او را در موضع 
نبى هم از وطن و از حب وطن و از آزادى و ارزش استقالل در نزد حمايت از ملت و سراج االخبار قرار ميداد و از جا

افغانها و ساير ملل بحث ميراند، و مردم را به پاسدارى از وطن و از حقوق حقه شان يعنى از حريت و استقالل وطن و 
وپائى و عدم اطاعت به غير دين ، تشويق و ترغيب مى نمود و مثال هاى فراوانى از ترقى و پيشرفت کشورهاى ار

 . آسيائى در پرتو آزادى و استقالل شان در سراج االخبار به نشر مى رساند
افغانستان « و ) ٧(» ، وطندين، دولت، ملت« طرزى در سراج االخبار افغانيه ، مقاالت بسيار مهم و جالبى زير عنوان 

» شناخته شدن استقالل افغانستان  « و) ١٠(» حى على الفالح «و ) ٩(» استقالل افغانستان « و ) ٨(» و نعمت آزادى 
و غيره و غيره با تجزيه و تحليل هاى علمى به نشررسانيده که چشم و دماغ وطن پرستان بدانها باز و روشن ) ١١(

بقوت هرچه تمامتر، بر همه برادران داخل و طن و » سراج االخبار افغانيه « :  مثًال آنجا که مى نويسد .ميشده است
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ّ  يک وجود مى باشيم، بفرياد بلند هللامحمد رسول اهللاارج وطن عزيز خود که بواسطه کلمه طيبهّ  الاله االاعموم برادران خ
، با همه معانىّ  استقاللّ  مستقل و آزاد است يک دولتى نسًال بعد نسل» ستقله افغانستان دولت عليه م« :اعالن ميکندکه

سالميت بغير از دولت آزاد و مستقل، ديگر گونه حکومتى  چراکه دولت اسالم است، در ا٠بوده و هست و خواهد بود
يعنى استقالل است، موجود نيست » حريت«که ضد » رقيت« چون در اسالم .....شناخته نشده و نمى شود و نخواهد شد

 ) ١٢(» .از آنرو دولت افغانستانّ حقاًً بالشرعّ  از ابتداى تأسيس خودُحر ومستقل بوده و خواهدبود
 زير عنوانّ  شناخته شدن استقالل افغانستانّ  فصل هفتم عهد نامه ١٢٩٧ سرطان ١٩ سال هفتم مؤرخ ٢٣و در شماره 

 ميالدى به امضاء رسيده بودنقل کرده مى ١٩٠٧را که بين فرانسه و روسيه در » بريست ليتوفسک « صلح معروف 
 دول امضاء کنندگان ، ٠ت ديگرى نمى شونددولت هاى ايران و افغانستان هردو مستقل اند، ضميمه هيچ دول« : نويسد 

 چون اين فقره عهد نامه دول معظمه از مسايل .مؤظفند که استقالل سياسى و اقتصادى ايران وافغانستان رامحترم شمارند
ى هستى وحياتى دولت متبوعه مقدسه ما افغانستان شمرده مى شود، سراج االخبارافغانيه نقل و ثبت فقره هفتم آن را با ايفا

مراسم تشکر و امتنان، از لوازمات حقوق شناسى ميداند و بصورت يک وثيقه مهمه ثبت صحايف ياد گار حيات خود 
اى جوانان غيور ! اى کهن ساالن معظم و محترم قوم مکرم افغانيه « :  و سپس خطاب بمردم افغانستان ميگويد .ميسازد 

گوشهاى تانرا به آواز ! چشمهاى تانرا باز کنيد ! اى عزيزان باکمال ! اى نونهاالن آمال استقالل ! و برومند ملت افغانيه 
 چون اين نخستين بارى است که از طرف دولتهاى بزرگ دنيا ، استقالل سياسى و اقتصادى و حاکميت و ملکيت ٠٠٠! 

ه انسانيت مى از لوازم تربي... شکر اين نعمت عظماى غيبى ربانى را . تامه افغانستان احترام و تصديق شده است
 » .شناسيم

در زير تاثير همين نوشته هاى . هدف طرزى از اين سخنان توجه جوانان و حتى خود امير به مسئله استقالل کشور است 
، عنوانى الرد چلمسفورد ويسراى هند در ارتباط به استقالل افغانستان، نامه ئى ١٩١٩ فبرورى ٢طرزى، اميربتاريخ 

د القاب ، از وراى جرايد دانسته ميشودکه نمايندگان قدرتهاى درگير و بيطرف از هرطرف بع«: فرستاد به اين مضمون
بشمول شخصيت هايى از هندوستان به کنفرانس صلح عمومى در ورساى اجتماع ميکنند تا حقوق و نيروى دولتها و 

 کشورها و ملتهاى شان تقاضا ملتهاى شان را نگهدارى کنند و داعيه هاى برحق شان را بخاطرتقويه و تائيد امور مهم
(  دولت بلند پايه و خداداد افغانستان، که خود را از هر نگاه آزاد و مستقل حساب مينمايد و در جريان جنگ کنونى .نمايند

بيطرفى را اختيارنمود و ازهيچ طرف جانبدارى ننمود، خويشتن را مستحق ميداند تا نماينده اش را ) جنگ جهانى اول
کوربفرستد و موصوف بتواند مانند ديگران حق آزادى ، استقالل و اراده عمل براى دولت خود بدست درکنفرانس مذ

به اين خاطر است که حکومت جاللتمآبى اين درخواست افغانستان را به اين ارتباط دوستانه و همدردانه مورد . آورد
بينم که به جاللت مآب شما بگويم که دولت ازين روى الزم مى . غور قرار دهد، آن چنانکه شايسته دوستان مى باشد

عاليه انگلستان بايد از همه اعضاى شامل کنفرانس موافقه تحريرى را فراهم نمايدکه درآن، آنها آزادى مطلق، خود 
درغيرآن اجتناب . در اختيار من واگذار شود...اراديت و استقالل دائمى دولت بلند پايه افغانستان را از هرگونه مداخالت

پذيراست که نماينده دولت بلند پايه در کنفرانس مجوزه شرکت ورزد تا از حقوق حقه دولت خود براى آزادى، اراده و نا
 تحت اين شرايط لطفّا يک جوابيه قاطع وعاجل مبنى براينکه آياحکومت جاللتمآبى مى پذيردکه ٠استقالل کامل دفاع نمايد

 اعليحضرت امير افغانستان ، عنوانى ٣١٥نامه شماره (» .من از آن بدانمموافقه مورد نظر را بدست آرد، ارائه شود تا 
هنوز يک ) ١٣) (١٩١٩ فبرورى ٢= ١٣٣٧ ربيع الثانى ٢٥، مورخ وردوايسرا وگورنر جنرال هندوستانالرد چلمسف

رميرسد که مسوده به نظ.به شهادت رسيد و نامه او الجواب ماندهللا ماه از ارسال اين نامه سپرى نشده بود که امير حبيب ا
اين نامه نيز توسط خود محمودطرزى ترتيب شده باشد، زيرا تسويد يک چنين متنى متين و استوار از عهده ساير رجال 

 . دربار امير پوره نبود
او هم سياستمدار مدبرو آزادى دوست نامدار بود و .حقيقتًا محمود طرزى مردى اديب و سخنور آگاه و نويسنده توانا بود

هم مترجم چيره دست بود و هم ژورناليست بيدار و متعهد و . ن پرست شاز و پرشور و ضد استعمار انگليس بودهم وط
بنابرين سراج االخبار افغانيه در تحت نظر و زير توجه و تالش هاى اويکى از جرايد مهم و مؤثر در منطقه به حساب 

  . مى رفت
 

 : وطن پرستى محمود طرزى 
نيه ، اين صور رساى محمود طرزى ، در پهلوى مطالب متنوع اجتماعى و سياسى و اخالقى، آنچه در سراج االخبار افغا

و مکث بر آن کلمات و » حب وطن« و  » وطن« که در البالى صفحات آن جريده، چون ستاره فروزان ميدرخشد کلمه 
خبار واضح معلوم مى شود که  از مطالعه سراج اال.توضيح جنبه هاى مختلف معنى وطن و آزادى و حاکميت ملى است

طرزى تمام خرد و تجربه و دانش و اطالعات و آگاهى هاى خود را براى تجلى قدسيت وطن و حب وطن و دانستن قدر 
و قيمت وطن و حفظ و حراست وطن و تحريک حس وطن پرستى و حصول استقالل در جوانان افغان بکار برده است و 

 : تا ميتوانست مى نوشت و ميگفت 
 دو به لرزه فتد ، ميشود هالک وطنــ ع      ن ، جاى در دل ملتــب وطــو گشت حچ
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 ر سهمناک وطنـن تيـکه هست حب وط      وطن به حب وطن قايمست و هم محفوظ 
 اده حـب وطن ز تـاک وطنـــوش بــ بن      ب وطن لحظه اى مشو بيباکـو ح بحفظ 

 زحق نياز کند عاشق وطنّ  محمودّ 
  ان وطن باد زيرخاک وطنکه دشمن

 
کسى که وطن خود رادوست دارد، دين خود را دوست دارد و کسى که دين خود را دوست « :طرزى عقيده داشت که

به نظر طرزى ناسيوناليزم، اصالحات اسالمى، عصرى . دارد وطن خود را دوست دارد و وطن خود را گرامى ميدارد
 ) ١٤(».امپرياليزم بايد در اصالحات قرارگيردسازى، پان اسالميزم و پان آسيائيزم و ضد 

پس از تأسيس اولين مدرسه در : مرحوم پوهاند حبيبى سپاسمندانه خاطره وطن دوستى خود را اينطور ياد آورى ميکند
حب وطن « شمسى که من در آن شامل و درس خواندم و باسواد شدم ، براى نخستين مرتبه مفهوم ١٣٠١کندهار در سال 

 ساله ام از آن هنگام در خاطرم باقى مانده که ٧٥وشته هاى طرزى دريافتم و اين احساس شريف تا کنون که را از ن» 
 : محمود گفته بود 

  ن منـن خوش زميـاى خاک پاک و اى وط
 نــن و دل نشين مـبيب مـن حـشـوق مـعـم

  ده امـشبــها به ياد وصل تو، بى خواب مان
 ده امـاب مانـو در تــــفـکر ته در روزهـا ب

  سـر من بدر شود پس عشــق تو چــسان ز
  در شودـ با جان ب و د ـدرون شــان شير با 

                                          )١٥(  
 
او يکى از زيبا ترين اشعار ميهنى » عسق وطن«مثنوى . محمود طرزى شاعر شيوا بيان و پراحساس زبان فارسى بود

 توجه کنيد به اين چند بيت آن. حساسات وطن دوستى را در آدمى بيدار و زنده ميکنداو ست که خواندنش ا
 :  

 ـوامــداده تــو دل دائى ـــو جـان ف  مــســبـا ج  وام ـــــتــاده تــاشــق افـاى خـاک پاک ، ع
 ـنـرض مـن دواى مــم رـــر هـبه عشـقـت ز  ن ـواس و قـواى مـــب تسـت حــمـجبور ح
 زار فـنـخود بـا هه رده است بــکـ وط ــربــم  طن حواس و دل وجسم و جان من عشق و
 جان ورنگ وزبان شکل وهئيتم ن جسم وچو  ــتـموم و مـلـــطـرت و نسـب و قــــچون ف

 خـاک تو بخفت و در وده ـو بـاز تست و در ت  شت ـچون آب و جد وجده و مادر زهفـت پ
 ودـــدر شـو با جان ب ـدرون شـد ــر انـــبا شي  شود؟ن بدر ـر مــپس عشق تو چسان ز س

 تـو جان عاشق ، دل  مى سوخت همچو شمع  تت ــرقـدائى و فــه داغ جــا کـــشد سال ه
 ـده امـو در تـاب مـانـر تــفـکـه در روز هـا ب  ده ام ــشب هـا بياد وصل تو بى خـواب مان

 ـوده امــو بـع تـو نـفـ دمـت ــراى خـــت بـــني  هرعلم و فن که خوانده و تحصيل کرده ام 
 ن مـنــيـشـن و دل نـــ، حبيب م معـشوق مـن  ن ـاى خاک پاک و اى وطن خوش زمين م

 تـرقى و مـعـمورى و امـان  و در ظــفـدر ح  ! مــانـــد بــمسعـود باش و شاد بـزى تـا اب
  يان شوىـو شمس درخشان عـمچـه درشرق  شــان شــوى ـــالد تمــدن نــرشــک آور بـ

 
 وطن شجراست ، ملت ثمر، وطن چشم است ، ملت نظر، وطن مزرعه است ، ملت «: و درجاى ديگرى طرزى ميگويد 

 پس چنانجه شجربى ثمر، ديده بى نظر، کشتزار بى حاصل، خزينه بى .محصول ، وطن خزينه است، ملت نقود آن
 ) ١٦(» . ملت بى وطن نيز از همه چيز معراستمعامل از نفع مبراست، کذالک وطن بى ملت و

در اين شعر زيبا که به . طرزى در تمامى اشعارش، وطن را فراموش نمى کند، ولو در وصف بهار يا مدح شاه گفته باشد
 : اقتفا از قاآنى سروده ، اشاره به اميراز وطن اينگونه وصف ميکند 

  
 ارهاــان تـان زمـد، زمــهان ريل شـجهان ج    ته کارهاــگونه گشــان چـهـــبيا ببين که در ج
  چه کوه ها شگاف شد ،گذشت از آن قطارها    ه ها بحارها ــشکــرشد، چه خـچه بحرها که ب
  ه ، ميان کشت زار هـاــبس است صيد بـودن    ن ، زمان زمان کار ها ــف م وــجهان جهان عل

 
 مرهمچو برفــچوشمس شد، گذار عکه وقت هم    لعب صرف هممکن توعمرخويشراعبث، به لهو و

  و شرق ما زدشمنان چو بحر ژرف شمال ما    ترا، توخوش بمدح خود به حرف  مذاب ميکند
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 سـار هــاــتن بود، چو سيل کهــهمان به ريخ    نارظرف ــکه موج آب چرک شان گذشته ازک
 ى بـاغ دارداود ، هــواـلک خـزبحــر راغ م    ادارد ن سراغ ـرطرف ، به فــانه هـدرين زم

 ه در دمـاغ داردا ؟ــا چــبراى ضبط ملــکـه    ـراغ داردا ــــف چـــودش ، بکـ خ رقىـــپى ت
  ن ، به ميله و شکار هـاـتو وقت را عبث مک     داردا  مـا بالغــــرس را ، بــ و ف خورند روم

 
 جهان ترا اسيـر شــد جهان، نبودى غافـل از    رشد؟ـد، از چه پيــُوان بـــت جــندانما که همت

 جهان شدى دلت ز ملک سيرشد ل ازـکه غاف    ير شد ـد، به حيله دستگــُرين بـــق رم ــگمان ب
  ش که ذلت است بـار هـاــد منــول بــرو بقـم    يرشد ـل ازخودت که دشمنان دلــو غافــمشو ت

 
 نـاره کـکار مـلک چـه فـرصتى بچرا که نيست     ن ــت استـفـاده کـ ز وق ، دـد شـقـت نــه وقــک چرا
 ـاره کـنـن بـتو امــيد کرده چـيـچرا که مسلم    ن ــرده پاره کـنان دين احاطه کــکه دشم راــچ
 ار هاـظــتــز رنج ان ده ، ــکه ملت عاجـز آم    ن ـاره کـ نظ ، ارشـدـن بکـت وطـراکه حاجـچ

 ويىـــرسعادتـم وطـن ، بـرات مـن تبـراى ه    ن تويى ـ، وطن حيات م نمـک ه ميـحيات را چ
 ويىــن تـن همات مـ، وط ن وهم شـرفـبراى دي    ن تويى ــم وطن ممات مــتى از کفـر تو رفــاگ
  اــو پــودها بـه تـارهـ بجان مـن ، چ تـمحبت    ويى ــــوات من تـن صلـ منى ، وطۀبـو کعـن تـوط

 
 

فه وطن نگاشته و آنرا به عنوان هديه سال ششم نشراتى سراج االخبار طرزى رساله يى نيز در مورد وطن و معنا و فلس
 .  نشر و توزيع کرده است که بسيار آموزنده و سود مند است١٢٩٦ سرطان ٢٠در 

ميزان وطن پرستى محمود طرزى را مى توان از روى نوشته هاى او در مورد وطن و استقالل کشور بخوبى درک 
  ت ملى و علمى آن فرزانه مرد فرهيخته پى برد و سراج االخبار، آئينه تمام نماى کرد، و به عظمت معنوى و شخصي

  

 . وطن پرستى اوست
 ١٢٩٤ جدى ١٦طرزى ازين هم جلو تر مى رود و مردم را به بيدارى و حرکت به موقع فرا مى خواند و در شماره 

استعمارى مى نويسد که بال وقفه از طرف مقالتى شديد تنبيهى و ضد » حى على الفالح «سراج االخبار، تحت عنوان 
 :  قسمت اول آن مقالت اينست .دولت سانسور ميگردد

 ! حى على الفالح « 
 م يابىــمه کـزن ، چو ذوق نغـوا را تلخ تر ميـن

 !حدى را تيز تر ميکن، چو محمل را گران بينى    
 

زيرا ! ر که در حنجره ات بگنجد، حدى را تيزتر بکن همانقد! هر آنقدر که ميتوانى ، نوا را تلخ تر بزن ! آرى ، آرى 
تا بخواهى که آهنگ نغمه سا را راست کنى، سرود ! وقت مانند نفس هاى آخرين بيمار، در گذر است و محمل بى خبر

چرا که منزل خيلى دراز است و محمل بدرجه يى سنگين ٠بيوقتى، تا به اصفهان وحجازت ميکشاند» کليانى «نواى شام 
! د که صدا هاى حدى ، با آواز هاى درا ها دمساز آمده ، شرق و غرب را در يک اهتزاز سامعه خراش درآورده ميرو

اما هزار افسوس ، که اشتران بار بردار، محمل يا غمگسار را، از کسالت و عطالت وانميرهاند و قدم از قدم بر نمى 
  .دارد

 وقت چون ٠ و آهنگ هر مقامى با وقت معياد معين آن کامل و تمامکه نواى هر نغمه را مقاميست و ذوق! بشنو ! بشنو 
مساعد آمد، از فرصت استفاده کرده ، مقام مخصوصش را نواختن الزم مى آيد که اگر مقام با وقت تمام نيايد، ذوق آهنگ 

 ! در نغمه اوتار ، تار و مار ميگردد
 !ـوازــ بر خــيز، سـاز راستـى آســا ن صبـح شــد
 مان در عقب باشد ، چو وقت از دست شدشام حر

 
بيدار « : مبلغين اسالم با بالغ هاى حقيقت مقام ، نغمه ها مى سرايند، حدى ها ميخوانند، آواز ها ميدهند، فرياد ها ميکشند

 : گفته، فغانها بر ميکشند» !شويد
د ؟ که گوش مينهد ؟ چند نفر ميفامد ؟ چند ندا ها کرده منادى ها ميدهند ، اما که مى شنود ؟ که ميخوان» ! هوشيارگرديد «

 سراج االخبار افغانيه ، يک اخبار مسلمانيست ، نه انگريزيست ، ...شخص ميداند ؟ چند تن بر مى خيزد؟ کو؟ کجا؟ کى؟ 
 در . صرف مسلمانيست٠نه روسيست ، نه فرانسويست، نه جرمنيست ، نه ايتاليائى است، نه چينى است، نه ژاپنى است

هر چيزيکه ميگويد، هر نغمه اى که ميسرايد، هر نوايى که مينوازد، از نقطه نظر افغانيت . ى هم افغانى استمسلمان
 . ميگويد، از مقامات علويت افغانيت ميسرايد، از نواهاى شرافت مى نوازد 
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ندارى و حميت را در  افغانيت که گفته شود، مجسمه دي.افغانيت که گفته شود، هيکل دالورى و غيرت را بنظر بايد آورد
 افغان همان افغانست که در راه حفظ شرافت ملى خود، در راه آزادى و استقالل ملکى خود، در راه .نظر بايد تصور کرد

رهايى دادن ناموس وطنى خود، دايمًا بريختن خون خود، بفدا کردن جان خود، به هبا ساختن مال خود، در مقابل دشمنان 
 ... و مباهات ها نموده است دين و وطن خود افتخار ها

استقالل وحاکميت دولتى خود ! شرافت ملى، عظمت قومى خود را محافظت کنيد!  اى ملت نجيبه افغانيه!حى على الفالح
افغان که به ديانت و ديندارى، به شجاعت و بهادرى، بغيرت و ناموس شعارى در تمام دنيا مشهور و ! راصيانت نمائيد

اين را بر وجدان و ايمان و شرف و ناموس خود چسان گوارا کرده مى تواند که نام حمايت و معروف شده باشد، آيا 
 تابعيت دولت اجنبى غيردين و غير ملت براو باشد ؟ 

افغان به بسيار آسانى و خوشگوارى مرگ را قبول کرده ميتواند، ولى هيچگاه، به هچ صورت ! ُکًال ُکًال! حاشا ! حاشا 
ت متعفنه معده بشور آورنده تابعيت و حمايت را هضم کرده نمى تواند، معنى صاف و صريح تابعيت و قطعًا، قاطبًا کلما

بغير ازمن، باديگر دولتى حرف ! بغير از من، ديگرى را نشناس« :حمايت اينست که، يک دولتى بديگر دولتى بگويد
بغير از من، بديگر دولتى نه سفير ! دات مکن بغير از من با ديگر دولتى عقد معاهدات يا رابطه مناسبات و معاه! مزن 

معنى صاف و صريح استقالل تامه و آزادى کلمه نيز اينست که ، هردولت در همه ! بفرست و نه سفير قبول کن 
ليکن بعد از ! هرچه که شد، شد! تا به حال هرچه که بود، بود...چيزهايى که در باال مذکور گرديد، مستقل و آزاد باشد 

 ) ١٧(» ....ن آن افغان نيست که از حقوق خود چشم پوشى بتواند اين افغا
طرزى با چنين صراحت لهجه و نوشته هاى تنبيهى ضد استعمارى خود، امير را تکانه زد و امير متوجه تحريک 

 و  بنابرين اين شماره سراج االخبار را فورًا سانسور.احساسات استقالل طلبى روشنفکران و مردم افغانستان گرديد
مرغى که بى وقت آذان دهد، سرش « :  هزار روپيه جريمه محکوم نمود و اظهار داشت ٢٦خودطرزى را به پرداخت 

آن پول را از هللا البته طرزى توان پرداخت اين جريمه را نداشت و دامادش شاهزاده امان ا) ١٨(» .از بريدن است 
 . دارائى خود پرداخت

  

 : شور اثر بخشى سراج االخبار درخارج از ک
قلم تواناى عالمه طرزى نه تنها در داخل کشور سامعه نواز بود، بلکه در خارج از کشور نيز چشم خواب آلود جوانان 

 شمسى ١٣٢٥مرحوم حبيبى، از قول صدرالدين عينى، اولين رئيس اکادمى علوم تاجکستان در سال ٠را باز ميساخت 
جوانان ) سيدعالم خان(در ايام حکمرانى امير بخارا « :جيکى ميگفت شادروان عينى با لهجه شيرين تا: روايت ميکندکه 

 چون سراج االخبار کابل ٠تاجيک بيدار شده او را به اصالحات جديد و تأسيس مکاتب و آزادى مطبوعات وادشته بودند
ذاشتند و خواننده گماشتگان امير بخارا نمى گ. و نوشته هاى محمود طرزى هم بما ميرسيد، آن را اندر خفا مى خوانديم

 » .سراج االخبار را تعقيب و تنبيه ميکردند
 ژنرال کوراپاتکين، حکمران روسيه تزارى در ترکستان ، ١٩١٧همچنان در فبرورى «: پوهاند حبيبى عالوه ميکند

ر ترکستان تلگرامى به نماينده روسيه توميسکى که در هند بود فرستاد که شماره هاى سراج االخبار در بخارا و بالد ديگ
 بنابرين بايد دولت هند ٠منتشرميگردد و از مقاالت آن احساسات ضد روسى و بريتانيائى در مردم به جنبش آمده است

تاريخ افغانستان ، تاليف ماسون (٠بريتانوى بر امير افغانستان فشار آورد تا اين جريده خط مشى تبليغى خود را تغيير دهد
در هندوستان نيز تاثيرات فکرى سراج االخبار زبانزد محافل ) ١٩) (اپ مسکو ، چ٣٥١و روماندين ، جلد دوم ص 

 حتى در جرايد هند و ايران و ترکيه مقاالت و مضامين سراج االخبار اقتباس ميشد ٠حاکمه و روشنفکران آن کشور بود
ه سر مامور  چيف کمشنر دهلى بW.M.Hailyام هيلى .  دبليو١٩١٤چنانکه در سپتامبر . و دست بدست ميگشت

چون لهجه سراج االخبار به کلى منافى ماست، بايد : شکايت کرده و نوشت که : اطالعات وجنائى سرچارلز کليوليند
 هيلى بخصوص از يک مقاله سراج االخبار که در آن قرارداد انگليس ٠ورود و توزيع آن را در هند ممنوع قرار بدهيم
 ١٩١٤ازين روست که نايب السلطنه هند در دسامبر . ، شکايت کرده بودوروس را خمير مايه اضطراب ايران ميدانست 

از امير افغانستان خواهش کرداز نشر چنين مقاالت ممانعت نمايد و امير هم وعده داده بود که منبعدچنين نخواهد شد، اما 
 . لهجه جريده تغيير نکرد

ما نبايد انتظار داشته باشيم که «:  ياد آورى کرد A.H.Grantسپس ناظر امور سياسى خارجه نايب السلطنه هند، گرانت 
اين جريده دفعتًا طرفدار انگليس خواهد شد، ولى با تکرار اين هوشدارها ، امير را با رعاياى خودش دست و گريبان 

 ٠اشديک جريده که در کابل نشر ميگردد، بايد تمايالت اتحاد اسالمى و مخالفت با خارجى ها را داشته ب٠خواهيم ساخت 
 ) ٢٠( » ١٩١٥ جوالى ٢١ ٠٠٠ما بايد امير را بر وضع دوستانه اى که خودش در اين باره اختيار نموده بگذاريم 

اهميت سراج االخبار از نظر دانشمند دانمارکى استا اولسن، نيز پنهان نمانده در باره نقش و تاثير آن در خارج از 
و رسيدگى دقيق بر متن آنها، سراج االخبار ) از سراج االخبار(االت مهم برتانوى ها با ترجمه مق« : افغانستان مى نويسد

 طورمثال سراج االخبار در باره وحشى گرى هاى دول بالقان مطالبى .)زيرنظر داشتند(را بدقت نظارت مى نمودند 
يکى بعد ديگر برشته تحرير در آورد و از آن نتيجه گيرى نمود که چگونه قدرت هاى مسيحى، کشور هاى اسالمى را 
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 سراج االخبار .بلعيدند، درحالى که ايران ، عربستان و ترکيه زير تهديد باقى ماندند) مانند مصر، ترکستان و هند(
چون سراج االخبار در شماره هاى بعدى همان ) ٢١(»همچنان در خارج از افغانستان و درجهان اسالم شهرت داشت

اگر ما در مقابل سراج « : ت نرمش را در مقابل آن اتخاذ کرد و نوشت سياس» گرانت«روش را ادامه داد ، بنابرآن 
 بنابرين اگر امير بر .االخبار روش تند ترى را عملى سازيم، موجب شدت عمل گروه طرفدار جنگ در کابل خواهد شد

سياست تعلل و وقت «گرانت، طرفدار » .سياست بى طرفى خود مستقيم باشد، بايد در اينگونه مسايل زياده از اين نپيچيم
بود، زيرا بعقيده وى هر روزى را که امير با بيطرفى سپرى ميکرد، همان روز ، روزى بود که بسود » کمائى کن
 بتاريخ . حکومت هند از ورود تمام آن نسخه هاى سراج االخبار که به هندفرستاده ميشد، جلوگيرى ميکرد.برتانيه بود

 . سياست جديدى را در برابر سراج االخبار اتخاذ کرد حکومت هند يک ١٩١٦ ماه اگست سال ١٤
  . سيستم جلوگيرى ورود سراج االخبار تا جايى که امکان دارد به خموشى و بدون نمايش ادامه داده شود- ١
 .  اقدام علنى و آشکار عليه سراج االحبار صورت نگيرد- ٢
  . مورد با وى سخن در ميان بگذاريمنبايد اندرين تا زمانى که امير در باره اين اقدام ما چيزى نپرسد، ما - ٣
کنند به آنها گفته شود که درين مورد حکومت هند معلومات » پرس و پالى« اگر کارمندان افغان در اين موضوع -٤

 . ندارد
 بر تاريخ سراج االخبار ١٩١٦ اگست ١٥اين اقدامات حکومت هند از نظر محمودطرزى پنهان نماند و در شماره 

 ٠ در روسيه قدغن کردند و سپس در هند آنرا منع نمودند١٩١٣سراج االخبار را در سال :  انداخته نوشت روشنى
 طرزى مباهات ٠سراج االخبار به هيچ صورت ارگان رسمى حکومت افغانستان نيست: محمودطرزى عالوه نموده گفت

 ) ٢٢(.هم رسانيده بودميکرد از اينکه اخبار وى در ماوراى سرحدات افغانستان حيثيت و نفوذ ب
ستان، ، سابق رئيس تميز وزارت عدليه و بعد سناتوردر شوراى ملى افغانفرهادى از قول محمد امين خوگيانىدکتر روان 

تحصيل ميکردم، مى ديدم که معلمين و متعلمين آن يونيورستى گامى درپوهنتون پشاور، هن١٩١٥در سال : مى نويسد که 
 ١٦خانه کتابخانه آن يونيورستى براى مطالعه سراج االخبار صف مى بستند و هر نسخه بعد از نماز ظهر در قرائت 

 نفر ديگر منتظر ايستاده ٤عقب هر نفر ر به خواندن آن مصروف ميشدندو از نف١٦صفحه يى را از هم جدا نموده 
فر براى مطالعه سراج  ن٢٥٦ و چون از هر شماره چهار نسخه بکتابخانه يونيورستى ميرسيد، به اين حساب ٠بودند

 ) ٢٣(.االخبار صف مى بستند
و در رأس آن محمود طرزى، نه تنها در داخل کشور يگانه محرک جنبش آزادى خواهى بدينگونه سراج االخبار

روشنفکران و جوانان و اصالح طلبان بود، بلکه در خارج کشور نيز در محافل آزادى خواهان هند و مشروطه طلبان 
بر اثر افکار .آسياى ميانه، که در آتش استعمار و استبداد شاهان خود کامه مى سوختند، جنبش آفرين بودايران و جوانان 

 و صداى استقالل و آزادى از تمام .بر محور ضديت با انگليس مى چرخيدهللا و ايده هاى محمود طرزى، دربار شاه امان ا
 . ه ميشدحنجره هاى افغانان از روشنفکر شهرى تا کوچى و روستائى شنيد

در چندسال سلطنت شاه امان « : ادمک ، افغانستان شناس امريکائى، از قول همفرى، سفير انگليس درکابل مى نويسد که 
 از شاه گرفته تاکوچى هاى شتروان که از بازارهاى دهلى تا آسياى ميانه .، صداى استقالل و آزادى زبانزد همه بودهللا

 ) ٢٤. (نى شان نفس استقالل بيرون مى آمدرفت و آمد ميکنند ، از سوراخ هاى بي
  

  :جهان بينى طرزى و جنبش جوانان افغان
سيد جمال الدين افغانى و شاگردانش پان اسالميزم خود «. طرزى از شاگردان و پيروان مکتب سيدجمال الدين افغانى بود

شده بود، در تصادم مستقيم و ناگزير را خاصتًا در آن ايامى که استقالل ملت هاى مسلمان از جانب استعمار غرب سلب 
باغرب و منافع غرب مى ديدند و بر ملتهاى مسلمان نهيب ميزدند که اسالم بر جامعه اسالمى رهبر غير مسلمان را نمى 

از سوى ديگراينان به منشور مدينه که نخستين اعالميه حقوق بشر در روزگارى است که کسى از حقوق بشر . پذيرد
استناد ميکردند و چون ماده نخست از پنجاه و دو ماده منشور مدينه يهودان و مسلمانان مدينه را از تصورى هم نداشت، 

در کشوراسالمى درست است که امير از اکثريت و مسلمانان بايد باشد، ولى حقوق : امت واحد خوانده بود، ميگفتند که
. مى تواند برآنان دست اجحاف و ستم دراز نمايدديگر اقليت هاى قومى غير مسلمان نيز کامًال محفوظ است و کسى ن

وبازهم بر اساس همين منشورمدينه بود که مسلمانان به عنوان يک اقليت در کشور هند ماندند و مفکرانى مانند ابوالکالم 
 آزاد و دکتور ذاکر حسين سيستم دموکراتيک هند را بر حکومتى که صرفًا به حساب اسالم ميخواست تشکيل يابد يعنى

 . پاکستان ترجيح دادند
پان اسالميزم سيد جمال الدين افغانى نه تنها مخالفت جدى قدرتهاى استعمارى را بر انگيخت ، بلکه کمونيستها که 

مى پنداشتند، بدان روى خوش نشان ندادند و در آن روز » ترياک جامعه«متعبدانه از مارکس پيروى ميکردند و دين را 
شورهاى اسالمى به مشکل از شماره انگشتان تجاوز ميکرد و آنان نيز که سرشان به تن گار شماره روشنفکران در ک

خان شيفته سيکولرزم غرب بودند ويا به غنج و دالل يک کمونيزم جوان و هللا شان مى ارزيد يا مانند اتاترک و امان ا
رى آنان در نيمه شب ظلمانى که بر آ. فريبنده دل سپرده بودند و منظور اين پيشتازان جنبش اسالمى را درک نمى کردند
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دنياى اسالم مستولى بودند مانند رعد غريدند و مانند برق از يک گوشه جهان اسالم به گوشه ديگرش دويدند ولى هنگامه 
 ) ٭(».شان ملت هاى مسلمان را بيدار نکرد و تنها براى غرب حکم شيپور خطر را کسب کرد

نى، وقتى به کشورش بازگشت، با انديشه هاى تجدد طلبى و قلم تواناى خود در طرزى سالها پس از سيد جمال الدين افغا
و برادر او سردار هللا شاهزاده امان ا. گرديد) يامشروطه خواهان دوم(» جوانان افغان«داخل کشور موفق به احياءجنبش 

رناليست و نويسنده خان بخشى از گروه جوانان تحصيل کرده و تجدد طلب در اطراف دربار بودند که ژوهللا عنايت ا
 . معروف ، محمودطرزى آنان را رهبرى ميکرد

در رابطه به ايديولوژى جنبش جوانان افغان تحقيق دقيقى نموده » استا اولسن«محقق پر تالش و موشگاف دانمارکى،
 روح و طرزى همانند سيدجمالدين افغانى تاکيد ميکرد که بقاى اسالم و ملل مسلمان مربوط به برگشت به«: مينويسد

کرکتر واقعى اسالم است که مبرا از نفوذ منحط حکمروايان مستبد و علماى جاهل مى باشد، زيرا وسيع شدن فاصله ميان 
 . منافع غير مذهبى و موازين اخالقى اسالم، سقوط ملل اسالمى را باعث شده است

طر مقابله با تهديد اروپائى ها قدرت کافى نيست که بخا) يا هرملت ديگر مسلمان(طبق نظريات طرزى براى افغانستان 
وردهاى آنها در عرصه برترى قدرت اروپائى ها بخاطر دست آ. برابر نظامى را با آنها در برابر خود هدف قرار دهد

افغانستان و ساير ملل اسالمى وقتى به موقف برابر به انها ميرسندکه . تکنولوژيک و فرهنگى استهاى اقتصادى،علمى،
طرزى . سند، ساينس و تکانالوژى جديد را در آن عملى کنند و به انکشاف صنايع محلى و غيره بپردازندجامعه را بشنا

با نشر تعدادى از مقاالت در باره دست آوردهاى بشرى مانند اختراعات و اکتشافات علمى از نظرات و داليل خود دفاع 
 . ردى و غيره مقاالتى برشته تحرير درآوردکرد و در باره مزاياى برق و کيميا و تلگراف و خط آهن و هوانو

با آنکه طرزى در موقع دفاع از کاپى کردن راهى که اروپا آنرا انکشاف داده بود قرار داشت، اما تقليد کور کورانه را 
او جاپان را بحيث نمونه يک کشور موفق آسيائى ترجيح مى داد که چيز .  تصور او تجدد طلبى اسالمى بود.نمى خواست

 خوب اروپا را بصورت سيستماتيک کاپى نموده ، اما آراستگى کردار ، عنعنات ، اخالق و روش عمومى زندگى هاى
طرزى داراى موقف ضد امپرياليستى بود و توضيح ميداد که اروپا با وجود نفوذ تمدن و تسلط . خود را حفظ نموده است

رگ خود منابع فراهم کند و به همين دليل است که به اقتصادى خود با اين پروبلم روبروست که چگونه براى نفوس بز
 . مصرف قاره اى ديگر در نتيجه استثمار و بربريت توسعه مى يابند

طرزى توضيح نداده است که اين مودل متجدد اسالم چگونه از سقوط در اين پرتگاه پرهيز خواهد کرد، زيرا وظيفه 
نخست از همه علوم معاصر . بات کند که علوم جديده مخالف اسالم نيستاساسى او در اين برهه آن بود تا براى افغانها اث

در قرون وسطى منشاء گرفته و علم و تکنالوژى اروپائى بالنوبه براى ترقى تمدن ) عرب(اروپائى از علوم منکشف 
 . معاصر اسالمى ضرورت است

است ، بلکه بخش اساسى آنرا تشکيل مساعى و تالش براى کسب معرفت توسط آموزش نه تنها با اصول قرآن سازگار 
چون خداوند به او عقل داده است، نتيجتًا غفلت در . خصوصيت مميزه انسان نسبت به حيوان برترى ذاتى اوست. ميدهد

که طرزى از » اين فلسفه تنور « . اشاعه و تطبيق تعقل، زيان بزرگ به خودش، به جامعه ، به اسالم و به خداست
 .  بود روحانى آموزش ديده را با روشنفکر که وظيفه اش تنور توده هاست تعويض ميکردجانبداران نخستين آن

. مثال ديگرى از خصوصيت مترقى اسالم غير منحط نزد طرزى نقش برجسته زنان در دوران خالفت عباسى ها بود
 بحيث شاعر و هنر مند زمانى که تمام زنان و مردان اروپائى بى سواد و جاهل بودند ، زنان مسلمان موقف هاى مهم

بسيار رقت ) بخصوص زنان افغان ( چون شرايط کنونى زنان مسلمان . داشتند و حتى در مقامات ادارى کار ميکردند
انگيز بود، طرزى و جوانان افغان نخستين مدافعان حقوق زنان و نخستين طرفداران حق تحصيل و ازدواج زن با يک 

- ١٧٧٣(زى توضيح ميکردکه علت سقوط افغانستان پس از دوران تيمورشاه  همچنان طر.مرد در افغانستان بودند
تعدد زوجات بين حکمروايان بود که در نتيجه اوالد هاى متعدد آنها با ادعاى مساوى به پادشاهى کشور را در ) م ١٧٩٣

ًا از داعيه زنان  طرزى مانند تجدد طلبان و اصالح طلبان هم عصر خود قوي.مبارزه داخلى قدرت قطعه قطعه کردند
حمايت مى نمود و استدالل ميکرد که فقط زنان تعليم يافته و منور مى توانند خانم ها و مادران خوب باشند و همين زنانند 

حتى اصالح طلب راديکالى مانند کمال اتاترک، نيز در ترکيه .که فرزندان خوب که آينده متعلق به انهاست، بار ميآورند
 . قوق مساوى قايل ميشد، در همين راستا استدالل ميکردهنگامى که به زنان ح

مفاهيم و اصول قضائى در اسالم در محراق توجه امير .  دولت بکار برد-طرزى اسالم را براى اعمار سلطنت و ملت 
ست، افغانستان کشور خدا دادا« : عبدالرحمن خان بود، اما طرزى بر مبناى اعتقاد و اخالق اسالم چنين استدالل ميکرد

همچنان . چون افغانها به اراده و لطف خداوند اسالم را پذيرفته اند، بناًء عشق بوطن مستقيمًا براى آنها مقدر شده است
که مردم آن ملت را تشکيل ميدهد، در » وطن«همه مسلمانان متعلق به امت هستند و امت تمام واحد هاى سياسى را در 

را به يک موجود تشبيه کنيم، » وطن«هر گاه . ناليسم ضد و نقيض همديگر نيستندبناّء پان اسالميسم و ناسيو. بر ميگيرد
بنابرين خدمت بوطن، به ملت، به حکومت و به پادشاه وظيفه دينى هر . ملت گوشت و استخوان و پادشاه روح آنست

به به جوهر غير وطن بدون ملت، ملت بدون وطن و هردو بدون حکومت و حکومت بدون پادشاه ، مشا« . مسلمان است
 . از لحاظ منطق ، عشق بوطن و تجدد طلبى باهم يکسان فهميده مى شود. »ارگانيک يا موتريست بدون ماشين 
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در فوق برين موضوع روشنى انداخته شد که وطنپرستى وظيفه دينى است و چون تجدد طلبى و ترقى با دفاع از وطن 
اصول مقدر قانون آسمانى . فه ايمانى تمام وطنپرستان محسوب ميشودانفکاک ناپذير است، بناءّ  آموزش و کسب علم وظي

چون دشمنان اسالم از پراگندگى و . و ساير اصول اسالم و همچنان امر آزادى و ترقى به وحدت ملى ضرورت دارد
زيت و هرج و مرج سود مى برند، بناّء وظيفه مقدم تمام افغانها حمايت از پادشاه است که هدف او وحدت توسط مرک

 . تأمين ترقى توسط تجدد طلبى است
مى انديشيدند که تطبيق تجدد و اصالحات در جامعه توسط تالش هاى مشترک يک رهبرى » جوانان افغان «طرزى و 

 در حالى که هيچيک از رهبران مذهبى در افغانستان آماده .استکران و نخبه گان حاکم تأمين پذيرمذهبى منور، روشنف
طرزى و پيروان او بحيث اولين افراد غير روحانى ظهور نمودند که کتب .ظيفه خطير را بدوش گيرندنبودند که اين و

مقدس را به ترتيبى تفسير کردند که با طرز تفکر بسيارى از تاسيسات مذهبى که تجدد طلبى را بدعت تلقى ميکردند، در 
 . ان و روحانيون آغاز شد بناّء مرحله تقابل بين انديشه هاى نوين روشنفکر٠تضاد قرار داشت

وظيفه يى را که طرزى در رابطه با فرهنگ و تعليم و تربيه در افغانستان در برابر خود گذاشته بود با انديشه هاى سيد 
قابل مقايسه است که موصوف تمام زندگى خود را وقف آن کرد تا خرافات اسالمى را در برابر ) م١٨٩٨ -١٨١٧(احمد 

» ترکان جوان«مى توان در بين افکار » اسالم مدرن«رف نمايد، عين انديشه ها را در باره تغيير و مدنيت غرب برط
اما تالش هاى سيد احمد براى نزديکى مسلمانان هند و راجاهاى هند بمنظور تبديل آنها به رعاياى وفادار . ( سراغ کرد

ئى تلقى ميکرد که مسلمانان ميتواننند بوسيله آن به برتانيه بود، در حالى که طرزى تجدد طلبى را به مثابه يگانه وسيله 
بنابرين طرزى در جهان بينى سياسى خود در پان اسالميسم سيد جمال الدين افغانى و . در برابر بريتانيا مقاومت کنند

 . جنبش ترکان جوان، بسيار پرنفوذ تربود
 سازى در مطابقت باتجدد طلبى ترکها در آغاز شد، اين مدرنهللا هنگامى که سياست مدرن سازى تحت رهبرى شاه امان ا

ممالک اسالمى تلقى ميشد و از اين روى متخصصين و مشاورين درعرصه هاى مختلف،بجاى آنکه ازهندوستان آورده 
 . شوند ازترکيه دعوت شدند

اى اصالح تأکيد افکار اسالم مدرن با اهداف سياسى غير مذهبى به مثابه ماهيت بغرنج تجدد طلبان افغان در سياست ه
 اعالم ١٩٢٥- ١٩٢٢که در دوره بين هللا گرمى و حرارت رفورم هاى اولى شاه امان ا. طلبانه اين دوران نفوذ نمود

، شاه ١٩٢٨ولى پس از سفر بزرگ در .  ماليم تر و معتدل تر ساخته شد١٩٢٥- ١٩٢٤گرديد، پس از قيام خوست در 
اگرچه او در جهت دستيابى به سازش بخاطر جلو . اقدام نمودبه تطبيق رفورم هاى قوى تر غير مذهبى نسبت بگذشته 

گيرى از وقوع فاجعه در کشور با رهبران عمده مذهبى تالش کرد اما ديرشده بود، زيرا رهبران عمده مذهبى با او 
نان جوا«سياست هاى اصالح طلبانه فوق الذکر همچنان بال تکليفى ميان ميراث دوگانه طرزى و ... بيگانه شده بودند

را بخاطر تبديل » جوانان ترک«را که تصور مودل تجدد طلبى اسالمى را از يک طرف و تالش هاى عملى » افغان 
 ) ٢٥(» . دولت مدرن تحسين ميکردند، از طرف ديگر انعکاس ميداد-يک امپراتورى اسالمى به يک ملت 

 و سيدجمال الدين افغان را براى افغانان »ترکان جوان«به سخن کوتاه تر طرزى ، بوسيله سراج االخبار اعتقادات 
همچنان رابطه طرزى با . علمى و فرهنگى مطلع ساخت-معرفى کرد و آنها را از حوادث جهان در عرصه هاى سياسى 

 . ترکيه ، در عرصه تعليم و تربيه نظامى باز نمود-ترکيه، راه را براى همکارى افغان 
  

 : نقش طرزى در احياء جنبش مشروطيت 
عى صادقانه و وطن پرستانه محمودطرزى ، اين مرد فاضل و خرد مند بزودى منتج به احياء مجدد جنبش مشروطه مسا

 تمام اعضاى آن را بخون و زندان کشانيد و قربانيان فراوانى درقبال ١٩٠٩جنبشى که در . خواهى در کشور گرديد
 اين برجسته ميگرددکه او توانست هسته اين هوشيارى و بيدارى محمود طرزى در احياء جنبش مشروطيت در. داشت

اين جنبش را در درون خانواده سلطنتى ايجاد کند و حلقه اتصال آنرا از درون خانواده سلطنتى به درباريان تحول طلب و 
 . سپس دامنه آنرا به بيرون از دربار گسترش دهد

مى نامدکه در رأس آن ظاهرًا سردار » رحزب سرى دربا« مرحوم غبار، همين هواخواهان ليبرال دربار را بنام 
 و ٠خان داماد محمود طرزى در رهبرى آن قرار داشتهللا خان برادر امير بود، ولى در حقيقت شاهزاده امان اهللانصرا

يکى از داليل موفقيت مشروطيت دوم ، همانا وجود و همنوائى دوشاهزاده مشروطه طلب در حلقه مشروطه خواهان دوم 
  ٠ج به از ميان برداشتن مانع عمده در راه حصول آزادى کشور گرديد و به استرداد استقالل انجاميدبود که سرانجام منت

 قمرى اختناق يافته بود، ١٣٢٧که در سنه « جنبش مشروطه خواهى » اين حرکت ميمون « : بقول مرحوم پوهاند حبيبى 
 و وطن دوست دانشمند و نويسنده نيرومند دوسال بعد با نشر مجدد سراج االخبار و نفس مسيحائى يک افغان مخلص

محمود طرزى پس زنده و احياء گرديد و اين مرد عاقل و مدبر، بدون ايجاد هيا هو و ترسانيدن دربار، حقا بجاى مولوى 
 را به ثمر - بلکه آزادى خواهى -محمد سرور واصف، رهبر مشروطه خواهان اول نشست و نخل مشروطه خواهى 

 محمد سرور واصف همانست که در لحظه اعدام خود بکمال خونسردى قلم خواست و به اخالف مولوى) ٢٦.(رسانيد
 .  ايمان کامل داشتم ، به حکم امير کشته شدم٠٠٠و مالئکته هللا در حالى که به آمنت با« : خود نوشت 
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 درتــنجوم انکـدر پى آن اذا الـون    روزى که شود اذالسماء انفطـرت

  تـلت؟ـبـاى ذنب ق! صنما :م ـگـوي    ر عرصاتدـمن دامن تو بگيرم ان
 

 : توصيه من به اخالف اين است 
 

  زل استـمشروطه اول من  ۀدر ر   ترک مال و ترک جان و ترک سر
 

هم عالم بود، هم اديب و شاعر و هم . واصف ، استادى بود که مدرسه حبيبيه نظيرش را نديده بود: بقول مير قاسم خان 
او مردى خيلى ظريف و خوش طبع بشمار مى رفت و از اشعار و قصايد استادان سلف زبان . روشنفکربارز و جسور

 . واصفى فرزندفرزندهمين مرد فداکار و از خود گذر است هللا عزيزا) ٢٧(» ٠٠٠درى ، هزاران بيت از حفظه داشت 
بلى کاروان « : سدمرحوم حبيبى، در رابطه به نقش محمود طرزى در احياء جنبش مشروطه خواهى در کشور مينوي

» الهالل « جرايدى امثال . يغما زده ملل شرق از حرکت باز مانده بود، سکون مرگ آسا حيات مردم را تهديد ميکرد
موالنا ظفرعلى از الهور به نشر و تبليغ آغاز » زميندار « سيدجالل الدين از کلکته و » حبل المتين «ابوالکالم آزاد و 

ظاهرًا پس از انقالب  (٠و غيره را ايرانيان بيدار و حق طلب نشر ميکردند» وراسرافيلص«و » کاوه  « ٠کرده بودند
  ٠) ش١٢٨٥ (١٩٠٦مشروطيت ايران در 

در . پيروان سيد جمال الدين افغانى در کشورهاى عربى و ترکيه صحافت ترقى جديد را وقف بيدارى ملى ساخته بودند
محمود طرزى حدى خوان کاروان . ز جنبش و کوشش و تپش تهى نبودچنين هنگامه رستخيز آسا ، کشور افغان نيز ا

که همان )٢٨(» .ملى ما بود و در بيدارساختن مردم مخلصانه ميکوشيد و حرکت فکرى نوينى را بوجود آورده بود
 . حرکت مشروطه خواهى و استقالل افغانستان بود

تحت تاثير مستقيم تلقينات و تلقيات ُخسرش، مردى در هللا براثر مساعى وطن پرستانه محمود طرزى ، شاهزاده امان ا
روشنفکر، آزادى خواه و وطن پرست بار آمد ، تاحدى که براى حصول آزادى و استقالل ميهنش حاضر شد تا دست به 

که از اشراف زادگان اطراف بودند، بزند و با تدبير حلقه آنرا به » غالم بچه گان دربار«تشکيل يک سازمان سرى از 
 ) ٢٩.( از دربار گسترش دهدبيرون

عبدالرحمن : و همرزمان او مانندهللا بدين سان در تحت تاثير افکار و ايده هاى وطن پرستانه محمود طرزى ، شاه امان ا
لودين، عبدالهادى داوى، محمد ولى خان دروازى و شجاع الدوله غوربندى و غيره عاشق بى قرار وطن و استقالل آن 

 و چون يکى از اهداف مرامى ٠ احساس شريفانه، جنبش مشروطيت مجددًا بحرکت افتادشده بودند و از روى اين
مشروطيت دوم، استقالل کشور و حاکميت قانون در کشور بود، بنابرآن مشروطه خواهان براى رسيدن به اين هدف مى 

 . بايستى موانع داخلى را از راه خود بر ميداشتند
 بنابر روايتى که مرحوم غبار از قول شجاع الدوله .خان بودهللا ديت اميرحبيب ايکى از موانع عمده در اين راه، موجو

اصالح طلبان ليبرال دربار که از روش امير منزجر «  ضبط کرده ، آمده است که ١٩٢١نائب الحکومه هرات در 
ن شخص سردار  اي.بودند، چون خود قدرت حرکتى نداشتند، با يد به دور يکى از اعضاى خاندان شاهى جمع مى شدند

 زيرا با آنکه او ضد استعمار انگليس و خواهان استقالل بود، مگر در .خان بزرگترين فرد خانواده شاهى نبودهللا نصرا
 پس يگانه شخصى که .اداره دولت مردى محافظه کار و مذهبى و دلبستگى به نظام قرون وسطائى سلطنت مطلقه داشت

خان، جوان صاحب نظر و ترقيخواه و هللا قرار گرفت، عين الدوله امان ادر آن خانواده مورد توجه ليبرالهاى دربار
زحمتکش و در عين حال خوش سلوک و متواضع بود که بزودى در رأس حلقه متجدد دربارى قرار گرفت و او توانست 

نايب السلطنه نائب السلطنه را بحيث رئيس اين انجمن سرى شامل کودتايى نمايد که امير را در جالل آبادبکشند و بجايش 
 ) ٣٠(» .را بنشانند

خان بر حاشيه قرآنى هللا غبار عالوه ميکندکه براى جلب اعتماد و باور نايب السلطنه ، ده دوازده تن از هواخواهان امان ا
نايب السلطنه در حالى که به برکنارى امير و پادشاهى خود موافق بود، .امضاء کردند و آنرا به نائب السلطنه سپردند

اما روشنفکران و مشروطه خواهان جوان ميدانستند که نايب السلطنه بعد از کسب قدرت يک . ف کشتن امير بودامامخال
  .قدم در جهت ترقى کشور بر نخواهد داشت

 ، هنگامى که موتر امير از کوچه هاى شور بازار کابل عبور ميکرد، مورد سوء ١٩١٩ سرطان ١٢در هر حال در 
اما امير جان بسالمت برد و ضارب يعنى عبدالرحمن خان لودين . مشروطه خواه قرار گرفتقصد يکى از جوانان تندرو 

ميرزا محمد حسين خان مستوفى الممالک جدًا در صدد . دستگير و با طوق و زنجير و زوالنه به زندان ارگ سپرده شد
« دالهادى خان داوى متخلص به عب: کشف قضيه برآمد و متعاقبًا عده ديگرى از هواخواهان و مشروطه طلبان ، چون 

و عبدالحميدخان کميدان ، محمد اسحاق خان قزلباش چنداولى، شمس الدين خان محصل سابق مکتب حربيه و » پريشان
که بقول غبار، ارتباطى با اين عمل عبدالرحمن لودين نداشتند، گرفتار و » افغان بيگ « شير محمد خان معروف به 
 ) ٣١( .دبزندان ارگ تحويل داده شدن
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در دربار اشخاصى چون محمد وليخان و « : مرحوم غبارکه از هواداران گروه راديکال مشروطه خواه بود، مى نويسد
بعدها (شجاع الدوله خان و غيره در اردو افسران بزرگ و در خارج هردو، رجالى چون فضل محمدصاحب مجددى 

 مردم ٠خان بودندهللا ک عده ديگرهمه طرفدار عين الدوله امان ا، سردار عبدالقدوس خان اعتمادالدوله و ي) شمس المشايخ
 مخصوصًا در ايام وکالت سلطنت که سال دوماه امير درپاى تخت نمى بود، .کابل و قسمًا اطراف او را مى شناختند

را جدًا  تنها کسى که او .بازرسى او را به امور مردم و استغاثه کنندگان و محبوسين ديده و به او حسن نظر داشتند
 او هر حرکتى را در کابل اعم از نشرات مخفى .مراقبت و تعقيب ميکرد ، ميرزا محمد حسين خان مستوفى الممالک بود

 در حالى که چنين نبود و عين الدوله و حلقه دربار چون .و يا فير بر امير و غيره را به گردن عين الدوله بار ميکرد
 معهذا امير بر عين الدوله ظنين شد و .ار هاى بيدار کننده و تهديد آميز نمى زدندهدف عمده در پيش داشتند، ابدًا دست بک

 اين هردو نفر به نايب السلطنه متوسل شدند و نايب السلطنه به .او و مادرش را مورد تهديد حبس و طالق قرار داد
 ) ٣٢(» .سهولت آنها را از خطر نجات داد و ضامن اعمال آينده شان گرديد

حادثه سوء قصد بر جان امير، حلقه سياسى در بار را مغضوب ساخت و در زمستان همان سال در نيمه شب بهر حال 
 در شکارگاه کله گوش لغمان ، امير در بستر خواب خود ، توسط شجاع الدوله ، متصدى ١٩١٩فبرورى ٢١پنجشنبه ، 

نايب ) ٣٣ (٠نچه چشم از جهان فرو بستخان ، با ضرب تپاهللا فرش هاى ارگ شاهى و يکى از گروه هواخواهان امان ا
 و شجاع الدوله خان بعد از گرفتن .خان اعالن شدهللا السلطنه که در آن هنگام در جالل آباد بود، به جانشينى امير حبيب ا

خان که هللا  فبرورى عين الدوله امان ا٢٨ در ٠خان ، عازم کابل گرديدهللا بيعت بزرگان جالل آباد براى سردار نصرا
  .)ش١٢٩٧ حوت ٩(به سلطنت برداشته شد» جوانان افغان«بود، مطابق طرح قبلى گروه والى کابل 
، سلطنت خود را مشروط به کسب استقالل کامل کشور اعالن نمودو در يک نطق چندين ساعته در کوچه هللاشاه امان ا

هم که من تاج سلطنت اول برهمه رعاياى صديق ملت نجيبه خود اين را اعالن و بشارت ميد« : مرادخانى کابل گفت 
متعاقبًا شاه جوان، تمام زندانيان سياسى ) ٣٤(» .افغانيه رابنام استقالل و حاکميت داخلى و خارجى افغانستان بسر نهاده ام

 . را که به امر و هدايت پدرش در زندانها بسر مى بردند، آزاد کرد
  

 : رجال عمده مشروطيت 
شاه پس از نطق معروف خود در مراد خانى . بود» مشروطه خواهان «به معناى بقدرت رسيدن هللا جلوس شاه امان ا

کابل در نخستين هفته جلوس خود، تمام زندانيان سياسى را که به امر و هدايت پدرش در زندانها بسر مى 
 . بردند،آزادنمود

چ مدير خارجه واليت تاج محمد خان بلو. مشروطه خواهان پس از رهائى از زندان ، بکار هاى مهم ادارى مقرر گرديدند
ميرزمان الدين خان دروازى والى کابل و هرات گرديد و قاضى عبدالحق سليمان خيل در مکتب حبيبيه . قطغن مقرر شد
به حکومت هاى محلى در ) با وجوداقدام برادرش محمد اختر خان به ترور شاه(محمد انور خان بسمل . معلم مقرر شد

آمر مکاتب ابتدائيه ، تدريس در غند شاهى و : يد احمدلودين به سه وظيفه گماشته شدکاکا س. شمال افغانستان گماشته شد
و مولوى عبدالواسع پسر مولوى . استخبارات وزارت حربيه، مولوى محمدحسن قريشى مدير مکتب حبيبيه مقررشد

 تقنين و شورا عبدالرؤوف مالى حضور، بعد ازچندى رئيس انجمن مرکه پشتو ، بعد رئيس محاکمات و عضو اداره
بر خورد نمود ودرنتيجه مورد غضب شاه واقع گرديد و به قندهار هللا  ش با شاه امان ا١٣٠٥گرچه او در سال . مقرر شد

بعد ها چون قندهار از . در قندهار صادر نمودهللا کله کانى فتوايى بطرفدارى شاه امان اهللا اما در اغتشاش حبيب ا. رفت 
 تصر ف درآمد، او را بجرم اين فتوا بحضور امير جديد پيش کردند و امير علت کله کانى بههللا طرف نيروهاى حبيب ا

چون شما قاطع طريق و غاصب سلطنت هستيد، بايد شرعًا به قطع يد محکوم : با کمال جرئت گفت : فتوا را از او پرسيد 
عدام گردد و به توپ بسته و تکه از شنيدن اين سخن او بخشم آمد و امر کرد تا با توپ ا) کله کانى(هللامير حبيب ا. شويد

  ٠)٣٥) ( ش١٣٠٨(تکه شد
که حق استادى برگردن مشروطه خواهان دوم داشت ، نخست به حيث نخستين وزير امور خارجه عهد محمود طرزى 

 درکابل ١٩٢١(در کوه ميسورى هند و در ) ١٩٢٠اپريل (امانى مقرر شد و رياست مذاکرات تحصيل استقالل افغانستان 
او سفارتهاى افغانى را در لندن و پاريس بنيان گذاشت و سياست خارجى افغانستان را به شاگردان و . عهده داشترا ب) 

گفته ميشودکه کناره گيرى طرزى از .  سالگى از مشاغل رسمى کناره گرفت٦٠در سن . جانشينان خود رهنمائى کرد
بارى طرزى به شاه . رد نحوه تطبيق رفورمها وجود داشتدر موهللا کار به دليل اختالف نظرى بود که بين او وشاه امان ا

از روى غرور هللا گفته بود که براى تحقق اصالحات الزم است اردوى قوى در اختيار داشته باشى و شاه امان اهللا امان ا
 ٭ و.جوانى اين نظر حکيمانه طرزى را نپذيرفته گفته بود که خسر واستادم طرزى پيرشده و به دوره شيخوخيت رسيده

 ش ١٣٠٧بنابرين طرزى از کار استعفا داد و مدتى به استراحت ومعالجه و مطالعه پرداخت و سر انجام در اغتشاش 
 . محکوم به تبعيد از کشور گرديد

، سرکرده غالم بچه گان دربار که مردى دراک و هوشيارى بود و به دسته عين الدوله و خاندان محمد ولى دروازى
او در وقايع . وابسته گى داشت هللا مادر شاه امان ا) سراج الخواتين(حضرت سرورسلطان شاغاسى بارکزائى و عليا 
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خان به رتبه جنرالى و هللاخان فعاليت و شايسته گى کارى از خود نشان داده بود، پس از تاج پوشى امان اهللاجلوس امان ا
ر رأس هيئتى به اتحاد شوروى و و بعد از آن بحيث سفير فوق العاده سيار افغانستان د. نشان حسن خدمت نواخته شد

ديگر ممالک اروپا از راه تاشکند و مسکو فرستاده شد و با لنين مالقات نمود و روابط سياسى افغانستان را با آن دولت 
بعد ها . امضا کرد) ش١٢٩٩ حوت ١٠ (=١٩٢١ فبرورى ٢٨قايم کرد و نخستين معاهده دوستى با اتحاد شوروى را در 

ه بجاى محمود طرزى و سپس بحيث وزير حربيه و پسانتر به حيث وکيل سلطنت ايفاى وظيفه بحيث وزير امورخارج
که با محمود سامى يکجا محاکمه )  ش١٣٠٨اواخر(و يکى از عناصر ضد انگليسى بود وتا آخرين روز حياتش . نمود

افغانستان در ( ر کتاب خود اما اخيرًا فضل غنى مجددى د) ٣٦. (شد، بر همين ذهنيت ضد انگليسى خود پا بر جا بود
اتهام هايى بر او وارد نموده که گويا او بخاطر افکار سوسياليستى و جمهورى خواهى ) خانهللاعهد اعليحضرت امان ا

ضد امان سقاو را درهنگام رهزنى و شورش برمخالف بود و بنابرين براى بدست آوردن قدرت، بچه هللا خود با شاه امان ا
 ) براى آگاهى بيشتر به فصل دوم اين کتاب رجوع شود(.خان تقويت ميکرده است هللا

مقرر گرديد و بعد در هيئت هاى سياسى افغانستان در » امان افغان«  بحيث مدير جريده نوبنياد عبدالهادى خان داوى
 سپس بحيث مستشار وزارت خارجه و نخستين وزير مختار افغانى در لندن ، بعد وزير .کوه ميسورى اشتراک ورزيد

رت و سفير و به عنوان عضو مهمترين هيئت هاى سياسى افغانستان با نمايندگان کشور هاى مختلف به مذاکره تجا
 سال از عمر خود را در زندان محمد هاشم خان ١٣خان با غل و زنجير و هللا ماه در زندان امير حبيب ا٧و مدت . نشست
س بحيث رئيس سنا منصوب و تا اخير در آن مقام  در عهد حکومت شاه محمود خان به حيث رئيس شورا و سپ.گذشتاند
خان که از طرف روحانيون ورجال اطراف هللا  عبداهادى داوى کسى است که در پاى تکفير نامه شاه امان ا.باقى ماند
کله کانى نوشته شده بود و براى امضاء به مامورين ارشددولت امانى پيش گرديد و تمام وزراء بشمول برادران هللا حبيب ا
جزئيات مسايل را علما «: آن طومار را بدون مالحظه امضاء کردند، داوى بعد از امضاى خود افزودهللا ا شاه امان او کاک
 ) ٣٧(» .ميدانند

بر موتر ١٩١٩پسر کاکا سيد احمد لودين، همان کسى است که درسرطان » کبريت«عبدالرحمن خان لودين متخلص به 
از زندان هللا گير و با غل و زنجير زندانى گرديدو پس ازقتل امير حبيب اامير آتش گشود ولى امير کشته نشد و او دست

رها وبحيث رئيس گمرک کابل و بعد عضوهيئت سياسى در سفارت فوق العاده افغانستان در اتحاد شوروى و بعد عضو 
و رئيس بلديه شد و بحيث سر منشى حضور نيز کار نمود و بعد رئيس بلديه قندهار ) قانون اساسى(مجلس قانون گذارى 

کله کانى اورا هللا کابل مقرر گرديد و در اخير از پست هاى دولت کناره گرفت و به قندهار رفت تا آنکه امير حبيب ا
اشعار انقالبى و آتشين او را مرحوم .  در عهد حکومت نادرشاه اعدام گرديد١٩٣٠بزندان افگند ولى نکشت، اما در سال 
» خوب اى خران چريد تاچاقتر شويد «:  مصرع آن در رابطه به دربارچنين استغبار در تاريخ خود نقل کرده که يک

سردار عبدالرحمن خان که از جمله مشروطه خواهان اول بود، بعد از رهايى از زندان ، ابتدا ناظر امور معارف و بعد 
 از آن وظيفه استعفا  ش رئيس تنظيمه فراه مقرر گرديد که بعد از سه سال١٣٠٢معين وزارت امور خارجه و درسال 

 . نمود
 بايد افزود که او پسر سردار عبدالوهاب خان بن سردار مير افضل خان بن سرادار سردار عبدالرحمان خاندر مورد 

پدرش .  شمسى متولدشده است١٢٤٩سردار عبدالرحمن خان در فراه در . پردلخان بن سردار پاينده خان بارکزائى بود
اداران سردار ايوب خان و در هنگام جنگ ميوند از طرف سردار ايوب خان والى هرات سردار عبدالوهاب يکى از هو

بود و بعد از آنکه سردارايوب خان از امير عبدالرحمن خان درقندهار شکست خورد و مجبور شد يکجابا هوا داران خود 
به ايران پناه ) ٣٨(ابل ميرسيدندکه تعداد شان به روايتى به هشتصد تن از بزرگان هرات و فراه و هلمند و قندهارو ک

سردار عبدالرحمن خان و برادرش سردار حبيب خان با پدر ٠ببرند، سردار عبدالوهاب خان با پدرخودنيز به ايران رفتند
بعد از . خويش مدتى در تهران بسر بردند و توفيق يافتند تا در تهران تحصيل کنند و اشخاص با دانش و بادرکى بار آيند

مير افضل خان ، سردار عبدالوهاب خان بدليل انکار از دادن دخترخود به خاندان سلطنتى قاجار، از طرف مرگ سردار 
خان هللا در عهد اميرحبيب ا. دولت ايران تحت فشار قرارگرفتندو به هند رفتند ومدتى را در سند و درکراچى بسر بردند

و ) مامور اوراق( به عنوان امين الکتاب يا امين المکاتيب اين خانواده به کابل بازگشتند، پدر شان سردار عبدالوهاب خان
 ١٣٢٧در ماه صفر . به قوماندانى عده يى از قشون شاهى گماشته شدندهللا پسرانش سردار عبدالرحمن و سردار حبيب ا

اين دو برادر نيز بجرم . که اعضاى مشروطيت اول دستگير وبرخى اعدام و برخى زندانى شدند) م١٩٠٩(قمرى 
ه خواهى زندانى گرديدند، زيرا آنها در رأس يک جرگه فرعى رفقاى مشروطه خواه واقع بودندکه شهزاده امان مشروط

هم به اين گروه شامل بود، اما مدتى بعد اين برادران از زندان ارگ نجات يافتند و بقول مهدى فرخ سفير ايران هللا
سردار عبدالرحمن در مدت بيکارى ) ٣٩.(داخته ميشددرکابل، پس از رهايى سالى چهارصد روپيه براى هردو برادرپر

به هللا تا امير حبيب ا.در مزارشريف نزد پدرخويش سردار عبدالوهاب خان که نايب الحکومه بلخ بود رفت و در آنجا بود
ولى بزودى به عنوان سفير . قتل رسيد و او به کابل آمد وبه حيث اولين وزير معارف در کابينه امانى انتصاب شد

 . انستان به دهلى جديدگماشته شدافغ
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سردار عبدالرحمن خان در جريان جنگ استقالل در دهلى جديد به عنوان سفير افغانستان شناخته ميشد، چون انگليسها 
چاره ختم جنگ را در مذاکره ديدند، پس سفير افغانستان را با خانوادئه اش از دهلى تحت الحفظ به پيشاور آوردند و 

که اردوى افغانى مى بايد بيست ميل از نقاط (گ را با او در ميان گذاشتند و سپس شرايط متارکه را موضوع متارکه جن
در حالى که خانواده اش در گرو . بوسيله او بکابل فرستادند) اشغالى خود به عقب بروند تا مذاکرات صلح آغاز شود
ف ده روز آمدو شد پيمود و موضوع متارکه را کابل را در ظر-انگليس ها باقى ماند، او بوسيله اسپ فاصله پيشاور

خان بحيث هللا بعد از حصول استقالل او بحيث مستشار در وزارت خارجه و برادرش سردارحبيب ا. آبروندانه تأمين نمود
بعد از وزارت معارف به عضويت شوراى هللا سردار حبيب ا. وزير معارف درنخستين کابينه دولت امانى مقررگرديدند

اما سردار عبدالرحمن خان بعد بحيث رئيس تنظيمه فراه و چخانسور . در همان شغل از جهان چشم پوشيدملى در آمد و 
. مقرر شد و سه سال در آنجا باکمال تدبير ومردمدارى وظايفش را انجام داد و بعد از سه سال از آن وظيفه استعفا داد

سوز سقاوى خانه و داروندارش در بوستانسراى  ش، اوبه کابل آمد و در اغتشاش خانمان١٣٠٨-١٣٠٦دراواخر سال 
پس از سقوط سقاوى سردار عبدالرحمن خان .کابل ازطرف سقاويهابه غارت رفت و خودش براى مدتى زندانى گرديد

دوباره به فراه رفت و تا آخر عمر خود در فراه باقى ماندو با آنکه نادرخان به او پيشنهاد کار و شغلى را هم درکابل 
و ) ١٩٣٤= ش١٣١٣(مرحوم حبيبى فوت سردار عبدالرحمن خان را در . او از رفتن بکابل خود دارى کردنمود، اما

زهير ميگويد که سردار ) ٤٠.( سال در فراه قيد کرده اند٦٤مرحوم پاينده محمدزهير عمر او را در هنگام فوت 
رسى شاعرى شيوابيان و نويسنده با ذوقى عبدالرحمن خان زبان انگليسى و اردو را بدرجه اعلى ميدانست و در زبان فا

چند بيت از . داراى آثار علمى و ترجمه وديوان اشعارى نيزبوده است که حين غارت منزل شان نابود شده اند.بود
 : رباعيات وى اينست 
 ل ماــنند از گـا کـوزه هـى که چه کـــنـيـب       زل ماــد منــر خاک شــه زيـد کـنــيک چ

 ه از دل ماـــمـ آرزو ه ودـــ شـ رونـيــب      وزه ــ ک د آنـبرى رسـر دلــب هـچون برل
 ٭ ٭ ٭

 ان رسته استـدلجوى جوان دـرو از قــس      ه است ـــــان تنگ خوبان رستــغنچه زده
 ته اســاز عارض خوب ماهرويان رست             ان است ــــربستـه از و زينت هـن کــنسري                 

 : اين بند از مخمسيست که برغزل ولى طواف گفته است 
 

 ريزـلـان گـتـشت درخـرى گـ وزنسيم سح       چون شداز نگهت گل صبح چمن عنبرخيز
 بريزـوار چمن شد لــل ازسر ديـوج گـم        ! ريزــى هى بگـه هـبلبالن بانگ برآورد ک

  ردــان کــل طوفــد که گــشتى باده بياريـک
  

 احمد رحمانى، پسر همين سردار عبدالرحمن خان بود که مدتى براى تحصيل به اتحاد شوروى رفت و نخستين سردار
کس بعداز استقالل است که خانمى از شورويها گرفت و چندى در سفارت افغانستان در مسکو بحيث ديپلومات کارکرد و 

خان در بين الملل سوم در شهر باکو اشتراک حتى بطور مخفى و بدون اطالع سفير افغانستان، سردار محمد هاشم 
بدون شبهه سردار هاشم خان از ايده هاى چپى او و ديگر رفقاى همعقيده اش مثل عبدالرحمان خان لودين و فقير ٠ورزيد

احمد رحمانى از جوانان تندرو عصر امانى بود که در سال ) ٤١(٠محمدخان پيلوت سفارت افغانى در مسکو مطلع بود
 به اتهام مخالفت با سياست حکومت نادرشاه به زندان افتاد و محکوم به اعدام شد ولى بگفته دکتر حسين  شمسى١٣٠٨

 :بهروز او با گفتن اين رباعى حکيم عمرخيام به نادرشاه 
  

 نه نکرد چون زيست بگو ؟ـوانکس که گ      و ـــيست بگـجهان ک رده گناه درـناک
  ـرق ميان من و تو چيست بگو؟ــس فـــ پ       هىد مکافات دــو بــد کنم و تــمن ب

 
.  شمسى يعنى تا پايان حکومت هاشم خان در زندان ماند١٣٢٥از اعدام نجات يافت و به حبس عمرى محکوم گرديد وتا 

 شمسى در عهد حکومت شاه محمود خان از زندان ١٣٢٥نامبرده در .  سال در زندان بسربرد١٧بدين حساب مدت 
بقول رحمت رحمانى برادرزاده اش، همين رباعى خيام بنابر وصيتش ) ٤٢.(و بزودى در کابل درگذشت رهائى يافت 

 ! روانش شاد و يادش گرامى باد . در لوحه قبر وى حک شده است 
ماگه رحمانى دختر احمدرحمانى از پيشگامان نهضت نسوان کشور بشمار ميرود و نخستين زن افغانست که در عهد 

مود خان برقع از رخ بر افگند و با صورت برهنه به دانشگاه رفت، و بجرم اينکار از رفتن به دانشگاه حکومت شاه مح
 ١٣٢٨را نوشت و درسال » پرده نشينان سخنگو«اوکتاب . منع شد و مدت يک سال محکوم به خانه نشينى گرديد

 سال ٧٧ماگه رحمانى که اکنون . نيدبراى بار دوم در پيشاورپاکستان به چاپ رسا١٣٧٨خورشيدى به نشر سپردو در 
او زبان فارسى را بدرستى صحبت مينمايد وخط زيبا و انشاءدرست و بدون غلطى دارد . دارد در لندن زندگى ميکند
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منزل ماگه رحمانى همواره محل . ومن نمونه خط و نوشته او را نزد پسر عمويش رحمت رحمانى در سويدن ديده ام
 . داکترمحمودى بوده استتبادل نظر و جلسات گروه 

خان در زندان بسر برده بود در عهد امانى هللا  که از مشروطه خواهان اول و تا مرگ امير حبيب اشيرعلى خان بارکزايى
درنيمروز مقرر گرديد و در آنجا تا پايان عمر بسر برد و زمين خريد و روستاى ) مستوفى(به وظيفه سرشته دارى 

خان و محمد انورخان و عبدالعزيز بودند هللاپسران او حاجى مهرعلى خان و حاجى امان ا. ردشيرآباد را در نيمروز آباد ک
نامبرده بحيث نخستين مدير مدرسه در مرکز ولسوالى کنگ، برتبه لوامشر . که از همه معروفتر حاجى مهرعليخان بود

صاحب دسترخوان گسترده موصوف در روابط اجتماعى خويش آدم روشنفکر و خوش برخورد و ٠ملکى کار کرده است
ئى بود و با حکومت سرو کارى نداشت و امور زميندارى وحکومت را به پسر بزرگ خود صوفى نورعلى واگذاشته 

 يکى ازپسران او داکتر عبدالعلى مهرزاد طبيب اليقى است که اکنون در يکى از شفاخانهاى انگليس در نزديکى ٠بود
شيرزاد برادرحاجى هللا حاجى امان ا. ر گوشه هاى مختلف جهان پراکنده اندلندن کار ميکند و برادران ديگرش نيز د

 - متاسفانه در حکومت تره کى . مهرعليخان وکيل دوره سيزدهم شوراى ملى نيز شخص نامدار و جوانمرد وباذلى بود
ن رها و ، زندانى شد وبارى از زندا)که سى سال از شوهرش خوردتربود(امين، ظاهرًا به توطئه خانم جوانترش 

تارياست اگسا آورده شد و بخانمش از جانب نوراحمدعزيزى، رئيس ادارى وزارت اطالعات وکلتورخوش خبرى داده 
اماشيرزاد از وسط راه مفقودگرديد و هرگز روى خانه را نديد و بقتل رسيد وخانمش ) نگارنده شاهداين خبرخوش بود(شد

ت در از ميان بردن شيرزاد نقشى داشت، بزودى از کشور بدر پس از تصرف دارائى شوهربايک خاديست که ممکن اس
 ). م١٩٨٠(رفت 

 او .منسوب بود» جوانان افغان «، يکى ديگر از مشروطه خواهان پر شور و به گروه ميرزا محمد مهدى خان چنداولى
 ، مدتى بحيث مدير  وى در دوره امانى برتبه غند مشرى.عالوه بر زبان درى ، زبانهاى عربى و ترکى را هم ميدانست

لوژيستيک وزارت حربيه کار کرد و سپس بر اثر درايت و شايستگى و توانايى قلم خويش از کارمندان ورزيده و مقرب 
کله کانى و سپس به مخالفت هللا  پس از سقوط رژيم امانى ، به مخالفت با رژيم حبيب ا.بشمار ميرفتهللا در بار شاه امان ا

اما چندى بعدوى را، ) چه نادر خان او را به عضويت مجلس سنا نيز منصوب کرده بودگر (٠با رژيم نادرشاه پرداخت 
خان هللا به اتهام قتل سه نفرکارمند سفارت انگليس درکابل که توسط محمدعظيم يکى از هواخواهان پر شور امان ا

داولى همان مردى بودکه  ميرزا محمد مهدى خان چن.صورت گرفته بود، دستگير و همراه با چهار نفر ديگر اعدام نمود
اول مرا بدار بزنيدتامرگ : وقتى ديدمحمد وليخان وکيل مقام سلطنت را قبل از خودش بدارمى آويزند، فريادکشيدوگفت

 ) ٤٣(» !چنين مردى را بچشم خود نبينم
 و محمد يونس مهدى زاده فرزندان فداکار و وطن دوست همين مشروطه خواه است که با وجودمحمد آصف آهنگ 

اختناق و تحريم رسمى از تحصيل در مدارس کابل، بر اثر استعداد ذاتى وسعى و تالش و کوشش شخصى، خود را تا 
 محمد يونس مهدى زاده ، متأسفانه در . فرهنگى در جامعه روشنفکر افغانستان باال کشيدند-سطح شخصيت هاى سياسى 

 اما برادر ديگرش محمدآصف آهنگ .کى نابود شد از طرف سرکوبگران رژيم تره ١٣٥٧حادثه چنداول در سرطان 
برهبرى مير غالم » جمعيت وطن « آقاى آهنگ از اعضاى برجسته .خوشبختانه از آن حادثه شوم جان سالم بدر برد

 سال را در ٦آقاى آهنگ پس از آنکه . در جنبش مشروطيت سوم سهم و نقش عمده بازى کرده است . محمد غبار بود
رکت در کودتاى ضد دولتى عبدالملک خان سپرى نمود و بدون موجب متحمل شکنجه و ضرب و شتم زندان به اتهام ش

دژخيمان زندان گرديد، بعد از رهائى از زندان، در دوره سيزدهم شوراى ملى افغانستان به حيث نماينده مردم کابل 
 شخصيت نيکنام و وطن خواه باقيماند و  او تا اخير ماموريت و اقامتش در کابل.انتخاب و در شوراى ملى راه باز کرد

واقعًا از شخصيت هاى ملى و وطنخواه کشور است که اکنون در کانادا بسر مى برد و درانتظاربازگشت به وطن لحظه 
وى نه تنها قلم رسائى در نوشتن مسايل اجتماعى دارد ، بلکه شاعر و سخنور توانايى نيز هست که . شمارى ميکند

 .  برايش صحت وسالمت جسمى و فکرى آرزو داريم. مضمون و محتوا گيرائى داردسروده هايش ازلحاظ
 به جالل آباد برد و به امير پيش نمود ودوسال ١٩٠٩کسى که عريضه مشروطه خواهان اول را در (غالم محمد مصور

وفسور غالم غرض تحصيل به آلمان فرستاده شد و دربازگشت مدير مکتب رسامى مقرر گرديد و به پر) زندانى شد
او استاد مسلم ٠به وى اعطاءگرديد» ستور« بنابر خدمات صادقانه اش نشان ١٩٢٨در سال .محمد ميمنه گى شهرت يافت

  پروفيسر غالم محمد پسر عبدالباقى ميمنه گى درسال .وبى رقيب هنر نقاشى در افغانستان بود
سردار اسحاق خان درعهد امير عبدالرحمن خان به  پدرش به جرم هوادارى از .ش در شهر ميمنه تولد يافته بود١٢٥٢

کابل آورده شده و اعدام گرديده بود، امالکش ضبط و خانواده اش تحت نظارت در کابل بسرمى بردند و باجيره ايکه از 
  غالم محمد ميمنه گى نقاشى را از استاد محمد اعظم ابکم، نقاش دربار امير.دولت دريافت ميکرد، حيات بسر مى بردند

خان در هللا عبدالرحمن خان و مير حسام الدين نقاش در زمره غالم بچه هاى دربار آموخت و سپس در عهدامير حبيب ا
 شمسى ١٣١٤ سالگى در٦٢پروفيسر غالم محمد به سبک غربى نقاشى ميکرد و به عمر . جمعيت سرى ملى شامل شد

 ) ٤٤( .در گذشت
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خان بود که بعد از هللا خواهان دوم و وابسته به گروه شهزاده امان اشجاع الدوله خان غور بندى يکى ديگر از مشروطه 
خان، در جالل آباد از مردم بيعت هللاخان، به فعاليت پرداخت و ظاهرًا براى تبليغ امارت سردارنصراهللا قتل امير حبيب ا

از بين بردن مخالفين خان و هللا گرفت و باطنّا براى نقشه اصلى جوانان افغان بکابل آمد و در واقعه جلوس شهزاده امان ا
، ميرزا محمدحسين هللا و چون يکى از مخالفان سر سخت مشروطه خواهان و شاه امان ا.سياسى اش نقش فعال بازى کرد

 بهر حال شجاع الدوله .مستوفى الممالک بود، شکى نيست که مستوفى الممالک از نخستين کشته شدگان رژيم امانى باشد
مقرر شدو سپس در راس هيئت تنظيمه به هرات مقرر ) داخله(ث وزير امنيه ، بحيهللاخان پس از جلوس شاه امان ا

 شمسى از ١٣٠٨ شمسى سفير افغانستان در لندن بود و بعد از ١٣٠٧ تا ١٣٠٣و از حوت ) ش١٣٠٠ جدى ٢٠(گرديد
 ) ٤٥ (. ش وفات يافت١٣٢٤آنجا بر طرف و در برلين مقيم گشت و هم در آنجا در سال 

و تندرو مشروطيت دوم يکى هم غالم محى الدين آرتى بودکه مردى نقاد و نترسى بودو در لويه از جوانان راديکال 
مادامى که اين وزراى ! اعلحضرتا« :انتقاد کرد وگفتهللا  پغمان بحيث نماينده انتخابى کابل بر شاه امان ا١٩٢٨جرگه 

اين جوان ) ٤٦(» .در مملکت ممکن نيستمشهوربالفساد شما تا پاى محاکمه و دار برده نشده اند، هيچگونه اصالحى 
وطن پرست و داناو توانا، علنًا با وزيران و کارمندان فاسد دولت مى آويخت و عنصر مخالف رشوه خواران و انگليس 

 ش در پيشاور مورد سوء قصد يک ١٣٠٩او بعد از سقوط دولت امانى مجبور به ترک وطن شد و درحدود . مشربان بود
 .  گرفت و جان دادقاتل نامعلوم قرار

منجمله : از شخصيت هاى موثر و قابل ذکر ديگر نهضت مشروطيت دوم، پسران سپهساالر غالم حيدرخان چرخى بود
 اند که وابسته بگروه هواخواهان امان غالم نبى خان چرخى ، غالم جيالنى خان چرخى و غالم صديق خان چرخى

 غالم نبى خان .ت وزارت و سفارت به پسران چرخى دريغ نورزيدنيز از تفويض مقاماهللا خان بودند و شاه امان اهللا
 .چرخى از اشتراک کنندگان نبرد استقالل بود و مدتى وزير مختار افغانى در مسکوبود و بعدّا معاون وزير خارجه شد

يا بعد بحکومت پکت٠ در هنگام شورش خوست او فرماندهى نيروهاى دولتى را درلوگر به عهده داشت ١٩٢٤در سال 
 غالم نبى . او بواسطه نفوذ قومى و نام پدرش و براساس لياقت شخصى درماموريتش در جنوبى موفق بود.تعيين گرديد

 به حيث سفير افغانستان در مسکو گماشته ١٩٢٨ به وزير مختارى پاريس منصوب گرديد و در سال ١٩٢٦خان در 
کابل بدست بچه سقاو با نيرويهاى مختلط افغانى و غالم نبى خان چرخى همان کسى است که بعد از سقوط ) ٤٧.(شد

شوروى زير قوماندنى جنرال پريماکوف از شمال وارد افغانستان گرديد و مزار شريف را از دست نيروهاى سقاوى 
خان از افغانستان خارج گرديده ، او هم دست از هللا گرفت و تا سمنگان پيشروى نمود، مگر وقتى خبرشد که امان ا

در ترکيه بعد از . و به ترکيه رفت ) ٤٨( سقاويها گرفت وبا نيروهاى شوروى افغانستان راترک گفت مبارزه برضد
مالقات با محمود طرزى وسيدقاسم خان و ديگر مشروطه خواهان با قيمانده درخارج، براى ادامه مبارزه در داخل وارد 

درشاه قرار داشت و اشخاصى از همکاران دوره  پس از ورود بکابل غالم نبى خان زير مراقبت جدى دولت نا.کشور شد
بحيث رفقاى جانى جانى دقيقه اى او را تنها نمى ) ماهيار(خان نايب ساالرهللامانى مانند محمد صفر خان نورستانى و عبدا

 . گذاشتند
ز روزهاى ماه باالخره در يکى ا«: از اين ببعد داستان غم انگيز اعدام غالم نبى خان را مرحوم غبار چنين تصوير ميکند

با موتر مخصوص ) جنرال سيدشريف خان کنرى(هنگام نماز ديگر سرياور حربى شاه )  عقرب١٦( ش ١٣١١عقرب 
رسيد ) واقع در عقب شاه دوشمشيره در محل دارالمعلمين عالى کابل(سلطنتى پشت دروازه غالم نبى خان چرخى 

انند ميفرمايندکه امروز هوا خوب است اگر ميل داشته اعليحضرت بشما سالم ميرس« : وفرمايش شاه را ابالغ کردکه
 ) ٤٩(» .باشيد من منتظرم بيائيد که يکجا به هواخورى برويم و اگر ميل نداشته باشيد خير

آنکه ( جانبازخان نايب ساالر: و بنى اعمام خود ) سابق جنرال و سفير(ا برادرخود غالم جيالنى خانغالم نبى خان ب
و جنرال شير محمدخان بجانب قصر )  بمقابل بچه سقاو از حيات محمد نادر خان دفاع کرده بوددرجنگ شاه مزار لوگر

برون قصر دلگشا يکقطعه عسکرگارد صف کشيده وشاه در سالون .  شاه قبالّ ترتيبات گرفته بود.دلگشا حرکت کرد
غالم نبى خان . ه شاه اينک فرود مى آيدهمينکه غالم نبى خان از موتر فرود آمدبه او گفته شد ک. دلگشامنتظر نشسته بود

موتر شاه نزديک زينه آورده شدو در همين لحظه شاه ظاهرشدو از . و همراهانش پيشروى صف گاردمنتظر بايستادند
 شاه در پهلوى موتر بايستاد و غالم نبى خان و همراهانش  .  بين غالم نبى خان و شاه موتر حايل گرديد.زينه فرود آمد
خوب غالم نبى « :شاه بدون آنکه جواب سالم بدهد روى بجانب غالم نبى خان کرده و گفت . بجا آوردندرسم تعظيم 

.... » افغانستان مى شناسد که خاين کيست ؟« :مرد جواب داد» افغانستان بشما چه بد کرده که شما خيانت ميکنيد؟! خان
سپاهيان گارد پيش آمده اين مرد رابر ! نمودکه بزنيد نادرشاه بعد از استماع جواب غالم نبى خان به گارد محافظ امر

روى خاک انداختند، در حالى که برادر و بنى اعمام او در زير سايه سرنيزه گاردشاهى ايستاده و اين منظر فجيع را 
من تماشا ميکردند، غالم نبى خان به عجله دستمال خودش را از جيب کشيده در دهن فرو برد تا درزير ضربات تفنگ دش

گاردشاهى با قنداق تفنگ شروع بزدن کردند، نادرشاه ايستاده بودو تماشا ميکرد، اما . صداى نالش او از دهن برنيايد
سيدشريف خان ياورپيش شد وبه سپاهيان امرکردکه با ميله هاى تفنگ .  ناگهان فرياد کرد که بزنيد تا بميرد.ميلرزيد
 ٠ودّا برپشت و پهلوى مرد فرو رفت و اسخوانى سالم در بدن او باقى نمانداينست که ميله هاى فوالدين تفنگ عم! بزنيد
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 نادرشاه خود .شاه امر کرد که مرده غالم نبى خان را نزد خانواده اش منتقل سازند. اين قصابى هژده دقيقه تمام دوام نمود
داخل کردند، غريو از مرد وزن مرده غالم نبى خان را بسراى او .به موتر سوارشد وراه تفرج بگرامى در پيش گرفت 

در حالى که خانه غالم نبى خان از طرف سپاهيان احاطه شده . فرورفتبرخاست و محله اندرابى در خاموشى مرگبارى 
غالم جيالنى خان و جانبازخان و شير محمدخان داخل زندان ارگ شده . و حرم اوجزء محبوسات دولتى بشمار ميرفت 

مل حکومت سبب گرديد تا سردار محمدعزيزبرادر نادر شاه را در برلين ترور کنند و اين شدت ع) ٥٠(» ....بودند
جوانى بنام محمدعظيم داخل ) ش١٣١٢سنبله  (١٩٣٣ سپتامبر سال ٧يکسال بعداز کشته شدن غالم نبى خان چرخى، در

ثه نادرشاه به اعدام برخى از بعد از اين حاد. سفارت انگليس درکابل گرديد و سه نفر کارمند آن سفارت را بقتل رسانيد
خان پرداخت و منجمله جنرال غالم جيالنى خان چرخى و جنرال شيرمحمدخان چرخى با پسران هللا هواداران شاه امان ا
 .و عبداللطيف خان پسر عبدالعزيز خان چرخى بدار آويخته شدند) غالم ربانى و غالم مصطفى( نوجوان غالم جيالنى

 بدينصورت بازى با .در زندان جان دادند) يحى چرخى(ى با پسرک چهارده ساله اش جانباز خان نايب ساالر چرخ
 . خاندان چرخى بپايان رسيد

اين قساوت بدون انتقام باقى نماند، يک سال بعد از قتل غالم نبى خان ، درست در روز سالگرد مرگ غالم نبى خان ،در 
ت تا براى طالبى که شهادتنامه هاى شان را دريافت درکابل نادرشاه به صحن قصردلگشارف١٩٣٣ نومبر ٨تاريخ 

ميکردند، انعام بدهد، هنگامى که شاه از برابر شاگردان ميگذشت ، عبدالخالق پسر مستخدم غالم نبى خان با تفنگچه اى 
رچند ه.که به منظور ترورشاه باخود گرفته بود برروى شاه سه مرمى آتش کرد و چند لحظه بعد نادرشاه ديگر زنده نبود

 ساله اش ١٩عبدالخالق بعد ها با شکنجه اعدام گرديد، اما انتقام ولى نعمت خود را از شاه گرفت و بجاى نادرشاه پسر 
  .محمدظاهر، شاه افغانستان اعالن شد

برادر ديگرغالم نبى خان چرخى، غالم صديق خان چرخى آخرين وزيرخارجه عهد امانى و داماد محمودطرزى بودکه 
) ٥١(نواز خان وزير مختارافغانى هللايد مدتها در آلمان بسر برد و باالخره بعد از ختم جنگ جهانى دوم از ابعد از تبع

 . تذکره تابيعت افغانى گرفت و بکابل آمد و بدون آنکه کارى کرده باشد از دنيا درگذشت
 سردار عبدالحسن عزيز . آيدسردار عبدالحسين عزيز، يکى از مشروطه خواهان آگاه و بادرايت عهد امانى به حساب مى

 پدرش سردار عبدالعزيز نخستين سفير .از خاندان سردار سلطان احمدخان سرکار، داماد امير دوست محمد خان بود
افغانستان بدربار تهران بود و خودش در تهران متولد شده و در آنجا درس خوانده و شخص با سواد و مدبرى بار آمده 

و در جنبش مشروطيت اول و دوم شامل و همواره سر حلقه .  رفقاى مير سيد قاسم خان بوداو از همکاران داوى و. بود
جان بن سردارسلطان هللا پدر سردار عبدالحسين خان عزيز، سردار عبدالعزيز پسر سردار عبدا. مشروطه خواهان بود

رزميد و همدرآن جنگ جام جان در جنگ ميوند در رکاب سردار ايوب خان با انگليس ها هللا سردار عبدا. احمدخان بود
 ) ٥٢.(شهادت نوشيد

 او شخص تحصيل يافته و با .عبدالحى عزيز پسر سردار عبدالحسين عزيز، نيز از شخصيت هاى سياسى اين خانواده بود
دانش و از جمله آزادى طلبان پرشور مشروطيت سوم بود و در جمعيت وطن با غبار و همرزمانش در يک حلقه سياسى 

.  شمسى با غبار و محمودى و داکتر فاروق اعتمادى و عده ديگر زندانى گرديد١٣٣١ در مظاهرات سال .فعاليت ميکرد
 هنگامى ١٩٥٧ در .و يک سال بعداز زندان رها شد و چندى بعد بحيث مشاور در وزارت معادن و صنايع مقرر گرديد

 پس .ى در اين سفر صدراعظم را همراهى کردکه سردار محمد داود صدراعظم افغانستان به پاکستان رسمًا سفر نمود، و
 م وزير پالن مقررگرديد و درسال ١٩٦٣ازآن در پست هاى رياست هوائى ملکى و معينت وزارت پالن و درسال 

 ) ٥٣( . سالگى پدرود حيات گفت٤٩ بنابر عارضه قلبى به عمر١٩٦٤
ودطرزى، از اعضاى مهم مشروطيت دوم بود  داماد محمبرادرمهترسيد عبداهللا سابق مديرعمومی سياسی(سيدقاسم خان

و در وزارت خارجه در زير دست محمود طرزى کار ميکرد و مدتى مستشار سفارت افغانى در مسکو بود و بعد جنرال 
خان بقول پوهاندداکتر سيد اين سدقاسم ) ٥٤ (.بودهللا قونسل افغانستان در بمبئى و در سفر اروپا از همراهان شاه امان ا

برادرميرهاشم خان وزير  پدر سيد مسعود پوهنيار ومير سيد قاسم خان غير از هاشميان از سادات کنربود و خليل اهللا 
 زندانى و محکوم بمرگ و تاپاى دار برده شد، اما بر اثر  توسط عبدالخالقم قتل نادرخاناتها به که ماليه عهد امانی است

 . ات يافت وبه حبس دوام سالهاى زيادى درزندان باقى ماندوساطت سردار فيض محمد زکريا وزير خارجه از اعدام نج
او برادرزاده علياحضرت سراج الخواتين مادر .  والى کابل استشاغاسى على احمد خانيکى از رجال مهم عهد امانى 

  على احمدخان پسر لوى ناب خوشدلخان، نواسه ايشيک آقاسى.خان بودهللاشاه و شوهر سراج البنات خواهر شاه امان ا
 دختر امير دوست محمدخان و پدرش خوشدلخان )بی بی ساحره(خانارکزائى بود، مادر والى على احمدشيردلخان ب

لويناب يکى ازرجال شجاع و دشمن شکن دولت امير شيرعلى خان بود و در شکستن امير عبدالرحمن خان در جنگ 
پخانه سردار عبدالرحمن خان از خود بطرف دارى امير شيرعلى خان در برابر تو) ميان وردک و غزنى(ششگاو 

رشادت و کاردانى بى نظيرى نشان داد و همين شجاعت و دالورى او در واقع تاج و تخت کابل را دوباره درکف 
 ) به شرح همين پاورقى رجوع شود) (٥٥(.)١٨٦٨(اميرشيرعلى خان گذاشت
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کستان بود و پس از مرگ اميرشيرعليخان دراواخرعهدامير شيرعليخان شاغاسى خوشدلخان والى مزارشريف وتمام تر
انيد و هرج و مرج در مزارشريف او مدتى زندانى گرديد و بعد از نجات خود را به هرات نزد سردارمحمد ايوبخان رس

لويناب خوشدلخان در جنگ ميوند شمشيرزده وبعد از . خان گذاشت سردارمحمدايوبوقوت وتدبيرخود را دراختيار
تن ديگر ازخوانين افغانى به ايران پناه برد و سپس دولت ٨٠٠ازدست امير عبدالرحمن خان با شکست سردار ايوب خان 

 و آنها در هند برتانوى بسر .قاجارى ايران او را با سردار ايوبخان و هشتصد تن رؤساى افغانى بدولت انگليس تسليم داد
خان هللا در عهد امير حبيب ا. بوطن برگشتندمى بردند تا اينکه امير عبدالرحمن خان درگذشت و برخى از اين رجال

 . بکوشش علياحضرت سراج الخواتين، لويناب خوشدلخان با پسرش على احمد خان و خانواده اش به افغانستان بازگشت
ملکى تعيين ) به اصطالح مردم شاغاسى(لويناب خوشدلخان بحيث والى کابل و على احمد خان به سمت ايشک آقاسى 

 تحصيل کرده و زبان هاى انگليسى و اردو و پشتو وعربى شده بود، درهند که در مشهد متولد على احمد خان٠شدند
خان دست بيعت پيش  هللاخان على احمدخان اولين کسى بود که به سردارنصراهللابعد ازقتل امير حبيب ا. رافراگرفته بود

خله تعيين شد و درمذاکرات صلح خان بحيث وزير امور داهللا على احمدخان در نخستين کابينه شاه امان ا) ٥٦.(کرد
غبار مينويسد که چون معاهده راولپندى به نفع انگليسها تمام شده بود، شاه . راولپندى رياست هيئت افغانى را بعهده داشت

از مطالعه آن بغضب آمد و على احمدخان راحضورّا مورد عتاب قرار داده او را بجاى محاکمه به حبس هللا امان ا
  )٥٧. ( مورد عفو قرار گرفت و بجاه و مقام رسيد١٩٢١کوم کرد، مگر در درمنزل شخصى اش مح

 واضح است که در امضاى قرار داد راولپندى تنها على احمدخان مقصر نبود، بلکه هيئت همراه وى نيز در اين قصور 
 به محاکمه سپردن سياسى شريک بودند، در حالى که هيچيک از آنها نفع انگليس و ضرر افغانستان را نمى خواستند، پس

على احمد خان و هيئت همراهان وى بجز اينکه عده يى از عناصر وطنخواه را مکدر و از دولت جوان ميرنجانيد ديگر 
چنانکه دوسال کنار گذاشتن على احمد خان درخانه اش باعث کدورت او شد و در سالهاى بعد مى بينيم که . سودى نداشت

 در هر حال هردو طرف افغانى و انگليسى با دادن برخى امتيازات بطرف .يدارددر جهت سقوط دولت امانى گام بر م
 . مقابل خود معاهده راولپندى را قبول و اعتبار بخشيدند

بر اثر دورانديشى علياحضرت زمينه ازدواج شاغاسى على احمدخان باسراج البنات خواهرشاه فراهم گرديد، وشاغاسى 
او در هنگام قيام خوست رئيس تنظيميه سمت مشرقى بود و چون جنرال . دولتى شد دوباره وارد مشاغل ١٩٢١مزبور در

نادرخان وزير حربيه از مقابله با مردم خوست استنکاف ورزيد و حاضر به استعفاى خود شد، محمدوليخان وزير حربيه 
 ٦٥٠٠ احمد خان با قواى به على احمد خان دستور داد که براى خاموش کردن غايله پکتيا دست بکارشود، پس والى على

على احمدخان شورشيان را چنان تحت . نفرى که از مردم شينوار، خوگيانى و مهمند تهيه ديده بود بر خوست حمله کرد
بعد از اين پيروزى است که على ٠فشار قرار داد که سران شورش مجبور بفرار شدند و در فرجام تسليم گرديدند

  ) ٥٨). (١٣٠٣( مفتخرو بحيث والى کابل تعيين ميگردد»تاج افغان«احمدخان بدريافت لقب 
، ١٩٢٨يکى از همراهان او به اروپا بود، پس ازباال گرفتن شورش شينوار در هللا على احمد خان در سفر شاه امان ا

دولت نيروهايى از مرکز به سرکردگى محمود خان ياور و سردار شيراحمد خان و غالم صديق چرخى بدانسو مى 
همه در خاموش کردن شورش شينوار ناکام ميشوند، دولت على احمد خان را مامور فروکش نمودن شورش فرستد، مگر 

 والى على احمدخان که دولت را درحال سقوط ديد و مردم شنوار و خوگيانى را با دادن پول .نموده به جالل اباد فرستاد
خان کنار رفته است و پسر هللا ع سردارعنايت ااز قدرت به نفهللا ورشوه موافق ديد، همينکه اطالع يافت شاه امان ا

 پادشاهى خود را اعالن کرد و ١٩٢٩ جنورى٢٠خان بر تخت کابل نشسته او هم در تاريخ هللا سقاوبجاى سردارعنايت ا
لنگى پادشاهى از طرف روحانى متنفذ ننگرهار نقيب صاحب بر سراوگذاشته شد، اما برخى ازقبايل سمت شرقى 

 .و بنابرين براى پادشاهى مناسب نيست  احمد خان بودند و ميگفتند که اومشروب ميخوردکشورمخالف پادشاهى على
  .بهرحال يکعده از سران واليت ننگرهار به وى بيعت کرده و او را بحيث پادشاه افغانستان تبريک گفتند

ده لگ حرکت نمود و جرگه  الرى مملو از افرادخوگيانى که از او حمايت ميکردند، بسوى جگ٢١على احمد خان فورًا با 
 روپيه تعيين کرد، عساکر دولتى وغلزائى هاى ننگرهار او را به صفت ٢٠اى را در آنجا داير نمودو معاش عساکر را 

يک هفته بعد على احمدخان . پادشاه پذيرفتند، سالم شاهى نواخته شد و پرچم شاهى بر فرازدفترش به اهتزاز درآمد
خان دومين جرگه قومى را در باالى آرامگاه مالصاحب هده داير نمود على احمد. اعالن نمودخان را ملغاهللا قوانين امان ا

 از اين ببعد پول تجار هندى که به دولت سابق پراخته ميشد، توسط .و به روز جمعه خطبه پادشاهى بنام او خوانده شد
 خود نيز تقاضا نمود تامبلغى به او کمک افراد على احمد خان جمع آورى ميگرديد، على احمدخان از دوستان وهواداران

 اماديرى نگذشت که در بين جگده لگ و جالل آباد ميان افراد على احمد زد و خوردى درگرفته وخطر بزرگى .نمايند
. على احمدخان فورّا به جگده لگ رفت و بى نظميها را برطرف ساخت. متوجه کاروانهاى شدکه از خيبر عبورميکردند

کله کانى را به هللا رصت هيئتى از جانب پسر سقاو نزد على احمد خان به جگده لگ رسيد و پيام حبيب ادر همين ف) ٥٩(
چون من پيشتر از توکابل را تسخير و اعالن پادشاهى کرده ام پس بايد تو بمن بيعت کنى : او رساندند که تقاضاکرده بود

 همينکه على احمد خان .کرده تصميم حمله بکابل گرفترا رد هللا على احمد خان تقاضاى حبيب ا) ٦٠! (و به کابل بيائى 
نيرو هاى تحت فرمانش را بسوى کابل سوق نمود، ميان او و محمدگلخان مومند قوماندان قطعات نظامى جالل آباد 
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اختالف نظر بروز کرد و در نتيجه على احمد خان موصوف را مورد لت و کوب قرار داد و اين مسئله همکارى ميان 
 کرده بسوى کابل برهم زد و درنتيجه عده يى از قواى نظامى که از منطقه کوهدامن بودند، قطعات خود را ترکآنها را 

همين فرصت مردم محل بر موتر هاى مهمات و اسلحه که معاون قوماندان نظامى جالل آباد رهسپار شدند، در
 على احمد خان که وضع را وخيم ديد براى .دفرستاده بود، حمله کرده آن را بغارت بردن) عبدالوکيل خان نورستانى(

  .گرفتن کمک به اقوام خوگيانى مراجعه کرد
اقوام خوگيانى دسته يى از افراد را تحت فرماندهى ملک محمدجان و ملک محمدشاه خان در اختيار على احمدخان قرار 

 نتيجه چندين کشته دادند و بقيه بخانه دادند، اما آنها عوض کمک به على احمد خان در مسير راه بجان هم افتادند و در
بيعت هللا  در اين اثنا ملک قيس خوگيانى بجاى کمک به على احمد خان بکابل کشيد و به حبيب ا.هاى خود مراجعت کردند

تعهد سپرد که به جالل آباد رفته على احمد خان را دست بسته هللا  هزار روپيه به حبيب ا١٧نمود و با گرفتن مبلغ 
 ملک قيس در دره خوردکابل، جايى که قرارگاه على احمد خان بود وارد شده و بر افراد .واهد نمودبحضورش حاضر خ

خوگيانى و ديگر قطعات اردو صدا زد که اسلحه خود را گذاشته تسليم شوند، اين حادثه بر روحيات بسيارى از افراد 
مقاومت زده به مقابله پرداختند و در نتيجه پس تاثير سوء بخشيده اسلحه خود را بر زمين گذاشتند، اما برخى دست به 

ازدادن تلفاتى تسليم شدند و افرد شينوارى که بطرفدارى على احمدخان مى جنگيدند، برتعهد خود پشت کردند و به غارت 
و چپاول مهمات و پول درخيمه على احمد خان پرداختند و بالنتيجه على احمد خان با همراهى عده قليلى از طرفداران 

نقيب . رفت و جريان را شرح داد) که امارت على احمد خان را خطبه خوانده بود(خودبه لغمان نزد نقيب صاحب 
صاحب على احمدخان را به مبارزه تشويق کرد، اما على احمد خان که خيانت و دو رويى قبايل آن سمت را ديده بود، 

در پشاور على احمد خان جنرال نادر خان را . رکت نمودپيشنهاد نقيب صاحب را رد کرد و از راه مومند بسوى پشاور ح
خان وخروج او از هللا مالقات نمود و چون به موافقتى با نادر خان نرسيد به قندهار فت و پس از مالقات با شاه امان ا

 . کشور يک بار ديگر بخت خود را آزمود وخود را به پادشاهى در قندهار اعالن نمود
 شهر درحال ٠براى تسخير قندهار پيش آمد على احمد خان خود را براى مقابله آماده ساختهنگامى که نيروهاى سقاوى 

در امر تسليمى شهر ) جنرال پردلخان( احمدعلى خان لودين مخفيانه به قوماندان قواى سقاوى  بنابر روايتیدفاع بود که
دروازه شمالى شهر قندهار ) ١٣٠٨جوزا١٣ (١٩٢٩ جون ٣ باالخره صبح روز.به تماس آمد و بناى همکارى گذاشت

بروى نيروهاى سقاوى گشوده شد و شهر در تصرف قواى سقاوى ) بدستور مخفى احمدعلى خان(توسط يکى از خوانين 
 على احمد خان بمقابله برخاست اما دير شده بود، بزودى او را بدست سقاويها سپردند تا همراه با رؤساى قندهار .در آمد

مهدى فرخ معاصر دولت امانى که درکابل سفير ) ٦١.(ن رزميده بودند اول بکابل برده نابود کنندخاهللا که به نفع امان ا
جامعه افغانستان اينطور نيست که روى عقايد « : ايران و ناظر اوضاع است ، در تاريخ سياسى افغانستان مينويسد

ب را روى بستن مدارس قرار داده و يا جاهل وبى اطالع که اساس انقال) اکثريت(  جامعه يى است٠سياسى عمل نمايد
تحصيل نسوان را مخالف ديانت دانسته و در عقب آخوندهاى بى سواد کورکورانه حرکت ميکنند و با دزدى که خود را 

مرحوم على احمد خان پسر لوى ناب ، يکى از رجال مهم و متنفذ .... معرفى نمايد ، بيعت مى نمايند هللا خادم دين رسوا 
د، اخالقّا شخصى بود بسيار شجاع و با شهامت، در دوستى محکم و پايدار، با علو نظر و بذال و در افغانستان بو

 و به همين جهت معدوم .افغانستان تنها حريفى که به سلطنت محمدنادر خان ، تسليم نمى شد، مرحوم على احمدخان بود
در افغانستان نفوذ وقدرت در دست انگليس هاست . ... موقع اجرا گذارده شودگرديد تا نقشه حکومت هند بدون اشکال به

متنفذين آنجا مخصوصّا طبقه آخوندهاى حنفى . است) برتانوى(و در واقع شريان حياتى افغانستان در دست حکومت هند
مذهب مطيع و مستخدم حکومت هند هستند، از قبيل حضرت صاحب شوربازار و يا نقيب ويا نورالمشايخ ويا پيرصاحب 

وبه همين جهت اراده، اراده حکومت هند است و چون على احمد خان بدون . ا رئيس جميعت العلماء و غيرهجغتو و ي
اجازه آنها ميخواست عمل نمايد و يا مخالف مشورت آنها شروع به عمل نمود و کانديداى انگلستان شخص ديگرى براى 

 ) ٦٢(» .سلطنت بود، ناچار بايستى ازبين برود
شخصى است فوق ٠خان ازعلى احمدخان است هللاستحکام سلطنت امان ا«: نشينان کابل مينويسدفرخ در کتاب کرسى 

والى على احمد ) ٦٣(» .العاده خود خواه و مغرور، ولى فعال و جدى وبا شهامت و جسور وبسيار قابل واليق و متمول
 اين . و سينه فراخ و بازوان ستبر بودخان مردى جذاب، قوى جثه ، قد بلند، داراى جبين کشاده و سبيلهاى بلند وتابدار

 . سيما و هيکل به او ابهت وشکوهى خاص بخشيده بود و بيننده را به زودى تحت تاثيرش قرار ميداد
مرحوم على احمد خان را در موقعى که خواستند به دهانه توپ ببندند، «: بارديگرفرخ در تاريخ سياسى خودميگويد

مير غضب هاى سقاوى نيز !  به دشمن نکرده ام، مرا از سينه به دهانه توپ ببنديدمن در هيچ موقع پشت: اظهار نمود
همين طورکردند و شخص شجاع و شرافتمندى را با آتش توپ قطعه قطعه کردند و متأسفانه افغانها در فقدان همچو 

قى نميدانستند، در حالى که شخصى به هيچوجه اظهار تأسف و تألم نکرده و شايد براى اتهام شراب نوشى او را فرزند الي
مرحوم على احمد خان از اشخاص اليق و شرافتمند و از روى انصاف جا داشت که افغانها روز اعدام اين مرد وطن 

 ) ٦٤(» .پرست را عزاى عمومى اعالن کنند
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مى هنگامى که  ٢٣بعد از ظهر :نيز ازشجاعت على احمدخان ياد آورشده مينويسد که» آتش در افغانستان«نويسنده کتاب 
 روز دوم در خظبه نام ٠خان سرحد را عبور ميکرد، والى على احمدخان خود را در قندهارپادشاه اعالن نمودهللا امان ا

خوانده شد، زيرا قواى وى قندهار را اشغال کرده هللا بعد خطبه بنام امير حبيب ا) ده روز(وى را امير على احمد خواندند، 
ستگير وبه کابل فرستادند، اورا در بازار هاى کابل پاى برهنه با غل و زنجيرگشتاندند، و والى على احمد خان را د. بودند

 او رادر تپه شيرپوربردند و به دهن توپ بستند، قبل از اينکه توپ ١٩٢٩ جوالى ٩بعد به زندان سپرده شد، بتاريخ 
 گرفت تانشان داده باشدکه مثل يک مرد، شليک شود، على احمد خان ميله توپ را بوسيد وسينه اش رادر برابر ميله توپ

 ! روانش شاد ويادش گرامى باد) ٦٥.(مرگ را پذيرا شده و ازعذاب توهين رهائى يافته است
خان او را نمک به هللا  ازمشروطه خواهان اول و از غالم بچه هاى دربار وقتى امير حبيب اجوهرشاه خان غوربندى

پادشاه حفظ جان ، مال وناموس رعيت است ، اما تو نمک بحرام هستى که وظيفه : حرام خطاب کرد، شجاعانه جواب داد
از دستبرد به هستى رعيت هيچگونه دريغ نکرده به ناموس مردم بى شرمانه تجاوزمينمايى، به عوض حراست و 

نفير هنوز سخنان جوهرشاه خان به پايان نرسيده بود که ... رسيدگى به مردم شب وروز درعياشى وفحاشى غرق هستى 
  ! يادش گرامى باد. تنگچه امير صداى رساى او را خاموش ساخت و زندگى را از اوگرفت

در مشروطيت اول و دوم برخى از شاعران پرشور به جنبش مشروطيت دلبستگى داشتند و اشعارى آبدارى بر ضد 
غبار مورخ نامدار .شوراست استبداد فيودالى نظام سروده اند که در عين حال بيانگر عشق و محبت شان به استقالل ک

 : کشور و مشروطه خواه جوان ميگفت 
  رديدم و برطرف ثريا رفتمــگرد گ    همت عالى من ميل به پستى نکند

 
 :نيز که از دست استبداد از وطنش دور شده بودبود» شيون«و رحيم 

  
 و چم نکنم ر دله و ديوث خم ــپيش ه  رگز ه به تملقزرگىـ برسىــبــهــرک
 برچهره شان دم نکنم ريـبم وـخـلق نف  ذارم و تسبيح به گردش نارمريش نگ

  ف به مداحى آدم نکنمــمصــرعى حي  ادارى سگ صـد ديـوانــبنويسم ز وف
 داد کنيمـــم زدن ريشه بيـــبرهر ـــکـف                    تاکى از جور و ستم شکوه وفرياد کنيم

 
 :  چنين آمده است در شعريکه مرحوم غبار ازجلوه نقل کرده

 
 م زدن خانه صياد کنيدـــرهـــفکر ب  فرياد کنيد تاکى از جور وستم ناله و

  
  : که الهامى است از اين شعر بهار خراسانى 

 
 م زدن خانه صياد کنيدـــرهـــفکر ب  فرياد کنيد تاکى از جور وستم ناله و

  
دتى کاتب دربار امانى و بعد در دوره شاه محمود خان و  نيز از جمله ادامه دهندگان مشروطيت دوم بود و مسرور جويا

 را در زندان دهمزنگ بسر آورد،بارها دولت از جويا خواست ٣ سال را در زندان سراى موتى و١٣داود خان مدت 
ديگر گرد سياست نميگردد، آزاد است، اما او حاضر به نوشتن اين جمله نشد و در زندان : اگرفقط يک جمله بنويسد که 

 . اند تا در آنجا از جهان درگذشت ، روحش شادبادم
اين بود برخى از رجال مهم مشروطيت اول و دوم که همگى در جنبش استرداد استقالل کشور از دل و جان با شاه امان 

نيزکه عاشق وطنش بود، بدون هيچگونه هراسى از دسايس انگليس ها تاج و تخت سلطنت هللا شاه امان ا. گام برداشتندهللا ا
  .  درقدم استقالل کشورش گذاشت و در تطبيق ريفورمها از مشوره ايشان استفاده کردرا

مخفى درزمان اميرحبيب (سبب شد که حلقه هاى سياسى ) درعهدامانى(فضاى باز سياسى در مملکت: غبار مينويسدکه
تشکيل احزاب قانونى نبود، بشکل علنى در آيند و آزادانه بفعاليت هاى سياسى خود ادامه بدهند، گرچه هنوز ) خانهللا ا

يکى حلقه يى که خودش را : ولى اين حلقه ها شکل حزبهاى غير رسمى گرفتندکه مشهور ترين آنها دوحلقه در کابل بود
: اعضاى عمده اين اين حلقه عبارت بودند از. نام داده بود، و مرام تندتر و جنبه دست چپى داشت » جوانان افغان«

ج محمدخان پغمانى ، فيض محمدخان باروت سازکابلى، غالم محى الدين آرتى، سعد الدين خان عبدالرحمن خان لودين، تا
و ميرزا عبدالرحمن خان و محمد انور بسمل و ميرزا نورمحمد خان و عبداللطيف خان، ميرزا محمد اسمعيل خان ، 

 که معتدلتر از حلقه اولى بودند و حلقه سياسى دوم. محمد سعيد خان ،ميرزا جيالنى خان و ميرعالم محمد غبار و غيره
عبدالهادى، فقيراحمدخان، سيدغالم حيدر خان پاچاى کنرى ، : از طرف مير سيد قاسم خان رهبرى ميشد، اينها بودند

غالم رضا خان، غالم احمد رحمانى، فيض محمد خان ناصرى و ميرسيد قاسم خان رهبر حلقه که يک بار به اعدام 
 روى همرفته ٠ شد، اما حکم اعدام به حبس دوامدار تبديل و سالهاى ديگرى در زندان باقى ماندمحکوم و تاپاى دار برده

 با وجود ٠ کتابخانه ملى کابل هم به همت همين ها تاسيس شد٠اين حلقه ها در قضاياى عمده سياسى مداخلت ميورزيدند
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، در زمان دولت امانيه يک نفر از فعاليت هاى سياسى روشنفکران افغانى که روح دست چپى از آن آشکارا بود
 ) ٦٦. (روشنفکران به اعدام و يا حبس سياسى محکوم نگرديد

  

  :پايان کار و تبعيد دوباره محمودطرزى 
 طرزى تا اخير دوره امانى شخصيت پاکدامن، محترم و رهنماباقى ماندو پس از استقالل کشور که بدون ترديد محصول 

احياءکننده و بحرکت آورنده اين جنبش بود، بحيث نخستين وزير امور خارجه دولت جنبش مشروطيت دوم بودو او خود 
جوانان افغان احراز موقعيت کرد و در مسايل امور خارجه و تاسيس سفارت خانه هاى افغانى در خارج و مذاکرات 

به جانشينانش و استقالل افغانستان با جانب انگليس در شهر منصورى هند و رهنمايى سياست خارجى افغانستان 
شاگردان خودش در وزارت خارجه، رهنمايى موثر جوانان مشروطه خواه دوم و توسعه فکر آزادى و تجدد خواهى و 

همچنان .خان، عبدالرحمن لودين، عبدالهادى داوى، و امثال ايشان سعى بليغ نمودهللا پرورش جوانان فداکارى مانند امان ا
فارسى درى را استوار ساخت و تاليف و ترجمه را رواج داد و آثار بسيارى او نخستين کسى است که سبک نثر نويسى 

تأليف و ترجمه نمود و مطبوعات را مطابق معائير جديد عصر سازماندهى کرد و مبانى ژورناليزم و افکار جديد را در 
ا و رفع نقاب زنان و توجه به نهضت نسوان و گشايش مدارس دخترانه بوسيله دخترش ملکه ثري. افغانستان تحکيم نمود

بوسيله زوجه اش، اسماء رسميه و برادر زاده اش روح افزا از کارکردهاى فراموش » ارشادالنسوان کابل «نشر جريده 
   .نشدنى محمود طرزى است

متأسفانه که اين مرد وطن پرست و عاشق دلباخته افغانستان، در آخر عمر پس از سقوط دولت امانى، بار ديگر محکوم 
 در جمله شرايط اغتشايون، اولين شرط خروج عالمه طرزى از کشور بود وطرزى .عيد از وطن و ترک ميهن شدبه تب

مجددًا مجبور به ترک وطن گرديد و ابتدا به قندهار و سپس به هرات و از آنجا به ايران رفت و چند ماهى را در ايران 
محمود «نوشته اى تحت عنوان ) م٢٠٠٠ا سپتامبر (ه در شمار» زرنگار«جريده . توقف نمود تا وضع کشور روشن شود

محمود طرزى، بعد از : امين طرزى ميگويد که.بقلم امين طرزى، چاپ کرده که بسيار جالب است» طرزى درغربت 
 نخست در ايران و بعد در ترکيه . و واژگونى دولت امانى همراه باخانواده مجبور به ترک افغانستان شد١٩٢٩) ؟(انقالب
امين طرزى عالوه ميکندکه، محمود طرزى در طول چهار سال غربت خود،اوقات خود را با نوشتن . ين گرديدجايگز

 او نگاشتن خاطراتش را از زمان کودکى، از دوره سلطنت امير شيرعلى .خاطرات حياتش و سرودن اشعار سپرى کرد
زندگى نامه اش تا زمان تبعيد سردار غالم محمد خان آغاز مى نمايد، ولى در اثر بيمارى ناگهانى، فقط موفق به نوشتن 

 خوشبختانه مرحوم عبدالوهاب طرزى پسر ارشد محمود طرزى در ساليان بعد .خان طرزى از افغانستان مى شود
طرزى داماد هللا اين اثر تا هنوز بچاپ نرسيده و اکنون نزد آقاى وحيدا. ازوفات او، زندگى نامه پدر را تکميل مى نمايد

در پهلوى خاطرات و نبشته هاى پراگنده و .  طرزى است که نامبرده در صدد ترتيب و چاپ آن مى باشدعبدالوهاب
مراسالت شخصى عالمه طرزى که تا هنوز در دسترس عامه قرار نگرفته، يک سلسله اشعار وى که در دوره تبعيد 

به چاپ رسيده » ژوليده و پژمرده «دومش سروده، توسط خودش ترتيب و دراستانبول درست قبل از وفاتش زير عنوان 
در اين مجموعه، عکس العمل درونى محمود طرزى در مقابل شکست سياسى او و از هم پاشيدن نظام نوين و . است

مردى که بايک عالم ايده ها و آرزوها و . مترقى امانيه که خود محمود طرزى معمار آن بود، به وضاحت ديده مى شود
فعاليت کردتا با نو آورى سياسى و اجتماعى، جامعه افغانى را بسرعت بسوى ترقى و روياها در کشورش يک عمر 

تمدن بکشاند، انقالب سقوى و واقعات بعد از آن نه تنها سد راه اين سير تکامل شد، بلکه زحمات پنجاه ساله اخير تاريخ 
رزى و آنچه او از آن نمايندگى  براى محمود ط.افغانستان را در راه عصرى ساختن حکومتى و اجتماعى خنثى ساخت

 اين تاثير در اشعار او به رنگ ها و اشکال مختلفى .ميکرد، شکست فاحشى بودکه بر روحيه او تاثير عميقى نمود
منعکس گشته است و خواننده را به يک سلسله احساسات و افکار مغلق شاعر در چنان موقع دشوار زندگى اش آشنا 

را براى خواننده فراهم ساخته و حتى در » ژوليده و پژمرده «محل سرودن اکثر اشعار عالمه طرزى تاريخ و : ميسازد
ودر اين .بعضى مواقع در پاورقى، شرايط و حاالتى را که او را بسرودن شعرى واداشته نيز خاطر نشان مينمايد

 : چاربيتى، تأثر او ازدست مال و سران جاهل افغان مشاهده مى شود 
 

 هزار خدمت شايسته کردچون ، محمود  دم ـ بخامه و بقزار حيف که عمرىـه
  ودــهـبشرط اول شان شد خروج او مع         ـوم ـــ وحشيان ق و نتيجه داد که مـال 

                                                                                                            )٦٧(  
از طرزى به عنوان قافله » درآمدى بر شعر مدرن افغانستان« در زير نام لطيف ناظمىى کشور  اديب و سخنور نام

طرزى در نخستين شماره سراج االخبار، غزلى را بدست چاپ ميسپارد که « : ساالر شعر مدرن ياد آور شده مينويسد
انه دگر شده ، دوران فن آورى و نخست اينکه زم٠خواننده در آن، دوباور شفاف شاعر را، ميتواند به نکوئى بنگرد

تکنيک است و بايسته است تا با دستاوردهاى نوين تمدن و ترقى آشنا گشت و با عناصرسياسى و اجتماعى مغرب زمين 
دو ديگر اينکه روزگارشاعرى نيز به سر رسيده است و در عصر ماشين و قطار و تلگراف و برق و تلفون . خوکرد

 :  در همين غزل ميخوانيم ٠و به دنبال سخنورى رفت شايسته نيست تا از شعر گفت 



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
25

 
 وقت سحر و ساحرى بگذشت ورفت  وقت شعر و شاعرى بگذشت و رفت
 ذشت و رفتـــگــام هاى اشــترى بگ  عصرعصر موتر و ريل است وبرق

 ذشت و رفتـقـاصـد و نامـه برى بگ  رق و غربـراف آردخبـراز شــتلـگ
  پرى بگذشت ورفت رشک بى بال و  ـوع بـــشره نــــوا جـوالنــگـــد هـــش

 
شعر را بايد از خدمت گزارى در خدمت خط و خال و : در واقع مانيفيست شعر طرزى در سالهاى پسين چنين است 

از همين رو مجموعه .... حسن و جمال باز داشت و ترقيات دوران جديد را چون گردنبندى بر گلوى شعر آويخت 
ش صنعت ونوآورى لب ميگشايد و عناصر جديد تمدن ، چون درونمايه پذيرفتنى در شعرش کوچک ادب درفن، به ستاي

قامت راست ميکند و ياران طرزى چون عبد الهادى داوى پريشان،عبدالرحمن لودين، عبدالعلى مستغنى، و ديگران به 
سيدجمال الدين افغانى ، تجدد  طرزى که انديشه هايش منبعداز انديشه هاى .تبعيت از طرزى در اين وادى گام مى نهند

خواهان ترکى و جنبش هاى ناسيوناليستى آن روزگاراست ، آرزو دارد تا خوانندگانش را، از يکسو به نمودهاى تکنيکى 
مغرب زمين آشنا سازد و از سوى ديگر،زمزمه هاى آزاديخواهى ، ميهن پرستى ، مبارزه با ستم و استعمار، يکدلى و 

گر نتوان گفت که طرزى انقالبى رادر مضمون شعر معاصرمان به راه انداخت ، اما ميتوان ادعا ا. اتحاد را سر ميدهد
 طرزى هم شعر گفت و هم نظراتى پيرامون شعر انتشار داد و .کرد که درونمايه شعر تحول چشم گيرى را سبب گرديد

 به تعريف و بخشبندى . زددر واقع در ادبيات کشور، از نخستين کسانى است که به نظريه پردازى شعر دست
 محمود طرزى به قالبهاى سنتى و فرم کالسيک شعر فارسى درى ، وفادار ماند و هرگزتغييرى را .شعرپرداخت 

 ًا )٢٢مجله فردا شماره :رک (».درصورت شعر روا نديد
 به ايران رفت و گفتيم که طرزى براى بار دوم با همه محبتش نسبت بوطن مجبور به ترک کشور گرديدو از روى اجبار

 : طرزى ميگويد.چند ماهى را در حومه تهران سپرى کرد
 

  يــرانــــمـــنـه جـبـال شــدر دام    هواى خوبى ه خوش آب وـيک قري
 ـر تهـرانــه اى بــود بهـفـيـيـص    ن دهـلک است ايـهـموسوم به ، ق

  ت جـانـواى را حــــاينجاست ه    وزــــدن سـم گـرمـاى بـدر مـوس
 

گويند طرزى در روزگارى که در حومه تهران زندگى ميکرد، بارى ژورناليستان ايرانى بسراغش رفتند تا علت پناه 
 :  او اين بيت حافظ را به جواب ژورناليستان ايرانى خواند .آوردن او را به ايران بپرسند

 
  )٦٨( مـده ايماز بـــد حـادثه اينجـا به پنـاه آ  ما نه اينجا زپى حشمت و جاه آمده ايم 

  
شعرذيل طرزى، که از خدمت به مردمى نادان و بى سواد و بى خبراز اسالم و ترقى، نادم است در واقع بيانگر اوضاع 

 : ناگوار امروزى کشوررا تصوير ميکند، باهم ميخوانيم 
 چونکه وحشت قتل وغارت در ضميرش مضمراست  اين ملت خطاست ه دى باين ملک و بــخدمت ج
 اره اش با خنـجر استـــکــيــم ، بـــکـار دارش بـا قـل  د ــنـه دزدى کـه تا به مـه از کـومى کــقواى بر 
 ش درد سر است ای و ، آبـاد ى خوش دلـــرابــاز خ  ه معمورى بـود منفـور شان ــومى کـــواى بر ق
 فــر کـافــر استــر ز کــود ، بد تــت بـت و شنعـبدع  م و مکتب و حکمـت برو ـکه عل وميــواى بر ق
 ا و دادر استـــــتـل اقــربــر قــهـــنـگ از بـفـو آن ت  ن تفنـگ ــه زنهاشان شود رهــومى کــواى برق
  ـر استــهـد اظـى نباشــر، فـرقـ و خ ن او و گـاوــيـ ب  ــودـه بــــقـولـنـ امـوال مــۀه او از جملــچونـک

 ر استـه خـشد ، ماچـدزدد ، نى ُکـا ، نـگر شود خوان  ل و ناخوان بوندــل غافــه جاهــد کــبچه ها باي
 ـبــر استــو ره  مـاـنــل ، رهـ غـافالـلـهق ــ بهــر خل  و صاحب زاده ها و حضرت، پير طالب و مال
 ـر استـــان الغـجـزرد و بي ر نباشد خون مردم ، ــ گ  دنــد از خون بـو اشپش باشـچـمـجان اين ها ه

 ن کان بد تر استـدزدى مک: دتـويـرفان گـل و عـعق  لست بد ـتـن ، قـتنه مکـدت فــويـرآن گــم قــلـع
 وـــام تــد نــس باشـو مال نيستى ، بر عکـپس ت

  تو الم باشى نه مال ، عکس نامت مـظهـر است
 

ردم وکشور ما صادق است که  آنرا گفته ، چنان بر وضع امروزى م١٩٢٩عجب است که اين سروده طرزى که در سال 
 .گوئى همين ديروز آنرا سروده است 

 دولت ترکيه مقدم اين مرد ٠طريق ايران به ترکيه رفت و در شهر استانبول آن کشور اقامت گزيدباالخره طرزى از
طن  اما طرزى هرگز و٠فاضل و دانشمند را گرامى داشت و حقوق و معاش مناسبى براى او و خانواده اش مقرر نمود

 : را تا دم مرگ فراموش ننمود و به ياد وطن سرود



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
26

 مرغ دلم زکوى تو دور است و روز و شب
  !ن ــن وطـــدايـا وطــاد ميکند که خــريـــفـ

 
 : گويى طرزى در زندگى ملهم از مرگ خويش در غربت بوده که گفته بود

 در غربت اگر مرگ بگيرد بدن من
 ن من؟ـفـآيا که کند قبر وکه دوزد ک

 تـابـوت مـرا بر سر کوهى بگذاريد
  تـا بـاد وزد برسـرمن از وطـن من

 
در اثر )  ش١٣١٣ عقرب ٣٠ (١٩٣٣ نومبر ٢٢ سالگى بتاريخ ٦٨سر انجام عالمه طرزى در استانبول ترکيه بسن 

ن روان آن بزرگ مرد فرهيخته و وط٠سرطان جگر چشم از جهان پوشيد و درجوار ابوايوب انصارى بخاک سپرده شد
  . پرست شازشاد و يادش گرامى باد

 

 : دو نمونه از نثر ادبى طرزى 
افغانستان (خطابه ذيل را که طرزى در تبعيد و به ياد وطن و هموطنان خود نوشته و مرحوم فرهنگ آنرا در کتاب خود 

عنوان نمونه اول نقل نموده، بيانگراحساسات عميق او نسبت به وطن و حتى وضع موجوده آن است، ب) در پنج قرن اخير
 : نثر ادبى طرزى، آنرا در اينجا اقتباس و باهم مى خوانيم 

 ! وطن عزيزم افغانستان و برادران دينى ام افغانيان را خطاب « 
از هنگامى که سوق مجبوريت و ذوق غربت مرا از خاک پاک و دلچسپ ! اى وطن عزيز و اى مسکن محبت انگيز 

ت و اضطرارمعذوريت ازديدارفرهنگ آثار آب وهواى دالويزت محروم ساخته، صفاناک پاکت برون انداخته و قسم
خنجر فراقت جگرم را پاره پاره نموده و درد حرمانت وجودم را پايمال الم داشته، نمى دانم دلم را بچه گونه از حرمانت 

 تسليت بخشم و نمى فهمم بچه حيلت قلبم را از هجرانت شکيبايى دهم ؟ 
ان شکيبائى ؟ در حالى که اجزاى فرديه وجودم از خاک پاک تو تشکيل يافته باشد و ذرات بدايت و کجا تسليت و چه س

حياتم از آب و هواى جانفزاى تو جمع آمده باشد و اول خطوه مرحله زندگى ام عبارت از زمين دلنشين تو باشد وگوشت 
پس چسان مى شود که خاک پاکت را فراموش و پوست و استخوانم همه گى بخاک و آب و هواى تو پرورش يافته باشد، 

 نمايم و دل به دوريت تسلى و شکيبائى بخشم ؟ 
 عشق تـو در درونـم و مهر تو در دلم
 با شير اندرون شد و با جان بدر شود

اگر از هوايت دم زنم ، آه جانکاهم . نميدانم از هواى جانفزايت سخن رانم يا آنکه آبهاى حيات بخشايت را بخاطر آرم
 . وى هوا را تيره خواهد نمود و اگر آبهاى با صفايت را بخاطر آرم خونابه سرشکم انهار خونبارى جريان خواهد دادر

که دايره افغانستان جنت نشان را مرکزى و امارت اسالميه آن سامان » کابل«اى شهر شهير خوش تعمير محبت تخمير 
! گل طراوت بخش شادابى که زينت چمنستان اسالميت گشته قطره آب نابى که در وسط گل چکيده ئى و ! را پايتخت 

بقدر ده مليون نفوس اسالم را مرجعى و مقدار ده دوازده واليت بنام را ملجاء،کهستانت، گلستانيست که ازهارش گل 
ولى هزار افسوس که ساکنانت در شور و شر و . انسان است و چارده ات بستانيست که دوازده هزارش باغبانست

هايت همه گى از حال و احوال عالم بى خبر اند، قدر و حيثيتت را نمى دانند و مزيت و اهميت موقعيتت را نمى انسان
 پرده غفلت و عطالت چشمهاى شان را چنان پوشيده که دشمن جان و ايمانت را نمى بينند، قلع و قمع همديگر ٠شناسند

 حرص و طمع جان و مال همديگر، افکار شان را چنان ٠ددستهايشان را چنان بسته که به تربيت و ترقييت نمى کوشن
و عدم تعميم مدنيت و عدالت و وجود جفا و . مشغول داشته که حريصان و طامعان خاک پاکت را هيچ بخاطر نمى آرند

اذيت در وجود و قواى شان آنقدر قوت و قدرت نمانده که گلوگاه نازنينت را در زير فشار و تحت تضييق چنگ حريصان 
  .ى دينت مى بينند ولى چاره تخليصت را نمى انديشند و نمى بينندب

حاالنکه دشمنان پر تبليس و نيرنگت و طامعان فساد پيشه هزار آهنگت، گلوگاه نازنين بسيار معتنابه خيبرمتينت را چنان 
يت نشسته اند که در تحت فشار آورده که مجال حرکت برايت نگذاشته چنان منتظر فرصت و مترقب حيلت اخذ و استيال

 تنها گلوگاه ترا نى، بلکه گذرگاه معتنابهاى واليت جسيمه پر .لمحه اى از دقت و لحظه اى از مفسدت فارغ نگشته اند
را نيز چند گاهيست که گذر نموده و حاال درفکر نقب و شگافتن کمر گاهت » قندهار«گلزار ذى اثمار زربارت يعنى 
کوه کوژک «و کمرگاهت » دره بوالن«گذرگاهت .ل گذر گاه و کمرگاهت را نمى شناسندافتاده، حاالنکه ساکنانت تا بحا

 . عظيم الشان است» 
را نيز » ترکستان«و » هرات«حاالنکه از طرف غربى و شمالى در ايالت جسيمه قديمه حاصلخيز زر ريزمعتنابهاى 

وش منتظم پر توپ و تفنگ احاطه و دشمن حريص بسيار قوى بدرنگ با تأنى و درنگ ديگر با دوازده مليون جي
، اگر اين غفلت و نادانى و اين عطالت و بى خبرى در ميان ساکنانت به همين صورت هللا انحصار نموده که السمع ا
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حکمفرما باشد، در مدت بسيار قليلى هتک عرض و ناموس و حقارت و اسارت آن دشمن بى دين قوى ، وجودت را 
 ) ٦٩(» ...پايمال خواهد نمود

 ٭ ٭٭ 
رهنورد زرياب ضمن يکى از مقاالت خود ياد آور مى شود که محمود طرزى اولين نويسنده ايست که در سراج االخبار 

خان ، هللاسرمقاله اى نوشت که در آن بدون نام و لقب امير حبيب ا)  ش ١٢٩٣سنبله . شماره نخست ، سال چارم (افغانيه 
ترجمه » چراغ پيام هاى افغانى«را به » سراج االخبار افغانيه« نام ديگر تمام مقاله به فارسى ناب نوشته شده و حتى

 آن متن زيبا را همانگونه که جناب . و اين قدرت نويسندگى و تسلط او را در زبان فارسى درى نشان ميدهد.کرده است
 : رهنورد زرياب از مجموعه مقاالت محمود طرزى اقتباس کرده با هم ميخوانيم 

 بخشنده مهربان آغاز به نام ايزد 
درود بر روان . سپاس و ستايش بيرون از شمار، مرآفريدگارى را سزاست که خامه بى زبان را توانائى گويائى بخشيد

خاندان و ياران او را، دوستى و . پاک پيمبر برگزيده يى رواست که پيروان کيش خوب خود را، آموزش دانش بدميد
سراج الملته والدين امير . رکدام شان رهبر بختيارى و نيکوئى مايان گرديدافزونى به جاست ، که کار هاى پسنديده ه

خان را خداوند زمين و آسمان تا سالهاى درازى بر اورنگ جهانبانى شان پايدار و آرام دارد تا گروه پرشکوه هللا حبيب ا
تيارى هاى بى اندازه را افغان و خاک پاک افغانستان ، به سايه دانش پرورى ها و دادگستريهاى شان ، برترى و بخ

  .سزاوارگردد و مردمک ديده روى زمين و زمينيان شود
سپاس پرودگار بزرگ خود را ، به چه زبان به جا آورده خواهيم توانست که ما را توانائى داد تا سال سوم اين گرامى 

نيست مگر به سايه دانش پيرايه و اين . را به انجام رسانيده به سال چهارميش آغاز نموديم» چراغ پيام هاى افغانى «
 آرزوى يگانه نا توانانه ما، .در اين سه سال، بسيار چيز ها گفتيم و نوشتيم. نکوئى خواهِ  فرخنده کسى همراِه بزرگ ما

همين بود و همين خواهد بود که در راه بيدارى و آگاهى برادران هم زمين و هم آئين خود، يک کوششى به جا آورده 
 با اين هم، از ناتوانى و زبونى خامه شکسته گى .ست که يک کمکى برين آرزوى خود کامياب آمده باشيماميد ا. باشيم

 ]يى[ نگاشتيم و نه گفته ]ىي[و چنانچه شايد و بايد نه نوشته چغانه، در اين نامه يارى ترانه، همواره کوتهى ورزيده ايم 
  ) ٧٠.(رزش و از خوانندگان فرهنگ منش، آرزومند پوزش مى باشيماز درگاه ايزد داناى بيناى توانا، اميد وار آم. گفتيم

 

 : پاسدارى ازخدمات عالمه طرزى 
شخصيتى با اين همه بزرگى و عظمت فرهنگى، متأسفانه چندى قبل ، از جانب يکى از شهروندانش، مورد اعتراض 

ز پدر به ارث برده و در امريکا زندگى ، اين اعتراض کننده، تاجرزاده ايست که ثروت فراوان ا٠سبکى قرار گرفته است
ميکند وگاهگاهى با نگارش مقاله واره هايى ميخواهد شهرت هم کمائى کند، ضمن يک نوشته تنک مايه در هفته نامه 

آن همه خدمات فرهنگى و جانفشانى هاى قلمى و سياسى و مبارزات ضد استعمارى محمود طرزى را ) ٢٢٦شماره (اميد
ه ثروتمندان و پولداران است، خيلى وقيحانه و خنده دار، به هيچ گرفته و تمام منطق و استداللش با تنگ نظرى که خاص

 . نيست، و نبايد او را به اين لقب ناميد» عالمه «را بر اين نکته متوجه ساخته که محمود طرزى، مستحق لقب 
ين آقا چه نفع خواهد بردو اگر همچنان باشد، را از پهلوى نام طرزى پس کنند، ا» عالمه «من نمى دانم اگر بالفرض لقب 

کاالى تجارتى نيست که فقط سوداگران قيمت و ارزش آنرا بدانند » عالمه«چه ضررى ؟ آقاى تاجرزاده نمى داند که لقب 
متاع علمى است که فقط و فقط دانشمندان و » عالمه «بلکه کلمه يا لقب . و ديگران از بهاى واقعى آن سردر نياورند

نگيان و فرهيخته گان جامعه، قيمت و ارزش آنرا ميدانند و ميتوانند تميز بدهند که چه کسى مستحق واقعى اين لقب فره
 . علمى و اين متاع معنوى است

به محمود طرزى ، اعطاى مدال يا نشان دولتى نيست که در بدل خدمات نظامى بر سينه جنراالن » عالمه«اعطاى لقب 
اه نصب ميگردد و هدف آن عمدتًا جلب وفادارى وسر سپردگى بيشتر شان به حاکميت موجود گاه و بيگ) درحال خدمت(

 بلکه اين نشانه قدر شناسى و سپاسگزارى از خدمات علمى ، فرهنگى و اجتماعى يک شخصيت برازنده ملى ٠است
ان با بصيرت و قلم است که پنجاه سال پس از مرگش در ديار غربت ، از جانب دانشمندان صاحب صالحيت و خبره گ

 گرچه اکنون اين لقب و اين عنوان ، هيچ فايده و ثمره اى .بدستان حق شناس به اين فرزند صديق وطن اعطاء شده است
به حال مرحوم طرزى ندارد ، اما براى افغانهاى چيز فهم و فرزندان افغان اين فايده را دارد که مى بينند در کشور عقب 

کسانى که شعور علمى و اجتماعى و اخالقى و انسانى و وطنى شان تا اين درجه رشد کرده  تندمانده شان، خوشبختانه هس
که خدمت گزاران صديق وطن را پاس ميدارند و آنانى را که با آفرينش و ايجاد ارزش هاى علمى و اجتماعى و فرهنگى 

 . رام ميگذارندخويش، مصدر خدمات فراموش ناشدنى براى وطن خود شده اند، قدر ميکنند و احت
بدون ترديد، يکى از مهمترين خدمات محمودطرزى براى وطن و هموطنانش، انتشار پيگير و هدفمند سراج االخبار 
افغانيه است که انقالبى در مطبوعات و مسلک روزنامه نگارى کشور و از اين طريق در اذهان و افکار جوانان و تحول 

جه و ماحصلش همان احياء جبش مشروطيت و استقالل کامل سياسى کشور طلبان و وطن پرستان براه انداخت که نتي
 . است 
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پس بيجا نيست که دانشمندان با فضل و قلم بدستان حق شناس و نويسندگان با هنر و ادب افغانستان، خدمات فرهنگى و 
ن و تحرک اجتماعى و تالش هاى وطن پرستانه مطبوعاتى او را در راه بيدارى ملت افغان و بخصوص جوانا

 ٠لقب داده اند» عالمه محمودطرزى «و » پدر ژورناليزم افغانستان«روشنفکران افغانستان، به ديده قدر نگريسته، او را 
حقا که کار شايسته و بايسته يى انجام داده اند، خداوند يار و مدد گار آنان باشد و آنهايى را که چشم ديدن و گوش شنيدن 

 . کوى هموطنان را خود را ندارند، براه درست هدايت نمايدحقايق و نام نيک و شهرت ني
  

 : اعقاب و آثار محمودطرزى 
پنج پسر بنامهاى عبدالوهاب طرزى و : از محمود طرزى چنانکه داکتر روان فرهادى در مجموعه مقاالتش نامبرده 

خيريه، حوريه، :  بنامهاى عبدالقادر طرزى و عبدالعزيز طرزى و عبدالتواب طرزى و عبدالفتاح طرزى و شش دختر
خان ، آمنه خانم سردار هللاو خيريه خانم سردار عنايت اهللا  ثريا، خانم شاه امان ا٠ثريا، آمنه، روحيه، و عزيزه باقيماندند

خانم عبدالروف ) مشهور به بى بى خورد(خان ،عزيزه خانم سيدقاسم خان و حوريه هللا خان برادرتنى شاه امان اهللاعبيدا
و پس از جدا شدن از رووف طرزى، خانم غالم صديق خان چرخى کفيل ) ٧١(طرزى بودهللا اخان طرزى پسرحبيب 

 . وزارت خارجه شد
پس از آنکه محمود طرزى با وابستگانش براثر شرط گذارى و تقاضاى اغتشاشيون ازکشور تبعيد گرديد و به ترکيه پناه 

عبدالوهاب طرزى با خانواده اش و برادرش )  م١٩٥٣( ش ١٣٣٢در سال . برد و داعى اجل را در ترکيه لبيک گفت 
 مگر آن عده فرزندان طرزى که خانم ترکى داشتند در ترکيه .عبدالعزيزطرزى، از راه ايران دوباره بوطن بازگشتند

 شمسى ١٣٢٦، قبًال در سال ) ش١٣٢٥در (خان هللا باقى ماندند و خيريه و خواهرشان بعد از مرگ سردار عنايت ا
 . تان عودت کرده بودندبه افغانس) ١٩٤٧(

و به مسايل تحقيق . عبدالوهاب طرزى شخص تحصيل يافته درآکسفوردلندن بود و شخصيت با دانش و پر معلوماتى بود
موالنا جامى مقدمه هايى » سالمان و ابسال« و » سفرنامه ناصر خسرو« او بر کتاب .و پژوهش هاى علمى عالقمند بود
 ش رئيس گرزندوى و توريزم بود و ١٣٥٢ تا ١٣٣٧عبدالوهاب طرزى از سال . ستبزبان ترکى نوشته و چاپ کرده ا

 برادرش عبدالعزيز طرزى از نقاشان معروف مناظر طبيعى افغانستان بشمار .از شهرت نيکويى بر خوردار بود
رهادى را  عبدالوهاب طرزى در تهيه مجموعه مقاالت محمودطرزى در سراج االخبار افغانيه، داکتر روان ف.ميرفت

 ش سفرى به هندوستان جهت بررسى آرشيف ١٣٥٥کمک و يارى رسانيده است و براى تهيه خاطرات پدرش درسال 
 . ملى هند بعمل آورده بود

دربار، نيز شخصيتى با دانش و وطن پرستى » خازن الکتب«برادر بزرگ محمودطرزى محمد زمان خان مشهور به 
» ارشاد النسوان« ور خارجه در عهد امانى و روح افزا طرزى معاون جريده طرزى، کارمند وزارت امهللا حبيب ا. بود

در .  وزير مختار افغانستان در پاريس شد١٩٢٨طرزى در سال هللا  حبيب ا.اوالده همين محمد زمانخان طرزى بودند
 ١٩٣٣از . رددر مذاکرات سرحدى و ماموريتهاى ديگر، هيات افغانى را رياست ک.  معاون سوم اداره خارجه بود١٩٣١

 باز نشسته ١٩٥٣ در . سفير افغانستان در اياالت متحده امريکا بود١٩٤٦ وزير مختار افغانى در توکيو و در ١٩٣٩تا 
برادرش محمد صديق خان طرزى که تحصيالت نظامى در رشته هوانوردى را در اتحاد شوروى به پايان برده ، . شد

جمن تاريخ افغانستان به عنوان کارمند غير رسمى کار ميکرد و مطالب و مدتى در ان. مردى پر شور و پرمعلوماتى بود
در نظام کمونيستى افغانستان . موضوعاتى را که بزبان روسى در مورد افغانستان به نشر رسيده بودند تر جمه مى نمود

 عمر او در آن  اما٠او را در حالى که از مريضى خود رنج مى برد، در جبهه ملى پدر وطن شهر کابل نصب کردند
 او پدر داکتر زمريالى طرزى بود که در فرانسه تحصيل کرده و مدتى هم . م درگذشت١٩٨١وظيفه کوتاه بود و غالبًا در 

در رياست موزيم هاو باستانشاسى افغانستان کار نمود و اکنون قرارمعلوم در فرانسه در دانشکده ارکيالوجى آن کشور 
 . بعنوان استاد تدريس مينمايد

طرزى، غالم يحيى طرزى در دوره سلطنت  هللاطرزى، حميداهللا طرزى، وحيداهللا طرزى مثل عبداهللا فرزندان حبيب ا
طرزى عبدالرؤوف هللا فرزند ديگر حبيب ا. محمد ظاهرشاه به مقامات بلند دولتى تا سطح وزارت و سفارت رسيدند

 البته اين شخص بعد از جدا . رفت بارى به جاپان١٩٣٥و در ) م ١٩٢٠(طرزى بود که مدتى افسر قشون هرات بود
ازدواج کرد و سپس از وظايف دولتى کناره گرفت و به شغل آزاد ) نجم البنات(هللا شدن از حوريه با خواهر شاه امان ا

 ) ٧٢.( عبدالحميد طرزى پسر او بود.پرداخت
 از )برادر محمودطرزى(پسر محمد حسين طرزى ابن عبدالخالق طرزى ) ١٩٤٢متولد (رهپوطرزى صديق

برادر محمود طرزى از سخنوران و ادباى صاحب » عندليب«ژورناليستان نامدارکشور و محمد امين طرزى متخلص به 
 . طرزى از قلم بدستان اين خانواده اندهللا نام و داکترمحمد امين پسر حميدا

گل مثل : سردارغالم محمد طرزى عالوه بر محمودطرزى و محمدزمان طرزى، فرزندان ديگرى هم داشت 
محمدطرزى، محمد امين عندليب طرزى ، شيرمحمد طرزى، خورشيد طرزى، عنايت طرزى، عبدالخالق طرزى، 

 . طرزىهللا طرزى ، منوره طرزى، و عبدا ساحره 
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. عبدالحکيم طرزى ،محمدحسين طرزى وحبيبه طرزى: چنانکه معلوم است ازعبدالخالق طرزى اينان بوجود آمدند
طرزى، وليد طرزى، هللامحمدعثمان طرزى، صالحه طرزى ،عبدا:ل بوجود آمدندوازمحمدحسين طرزى فرزندان ذي

رهپوطرزى بانجوا ). ١٩٤٢م(جاويد طرزى ، فايق طرزى و محمدصديق طرزى رهپويحه طرزى، نسيمه طرزى ،صب
و نيسا طرزى ) ١٩٧٥م(نبيدطرزى رهپو :واج مينمايد و صاحب فرزندانى چونطرزى ازدهللا طرزى بنت عبدا

 . مى شودکه اکنون در آلمان زندگى ميکنند) ١٩٨٤م(و آموطرزى رهپو) ١٩٧٩م(رهپو،
و عده ديگرى از خاندان طرزى کارمندان وزارت امور خارجه افغانستان هللا طرزى وزير ماليه در عهد نجيب اهللا حميدا

ظيفه  م برخى از آنها در وزارت امور خارجه در بخش تشريفات آن وزارت اجراى و١٩٩٢بودند و تا اوايل سال 
 .  جالب است که خانواده طرزى تا اين اواخر زبان پشتو و لهجه قندهارى را فراموش نکرده بودند٠ميکردند

از عالمه محمود طرزى عالوه بر مقاالت فروان او در سراج االخبار افغانيه، تاليفات و ترجمه هاى فروانى بجا مانده 
ى و چاپ نشده آنرا در پايان مجموعه مقاالت طرزى در سراج  اثر مستقل چاپ٣١است که داکتر روان فرهادى، فهرست 

گزيده اشعار استادان (مجموعه صنايع : ا :  مهمترين آنها را بدينگونه ميتوان برشمرد ٠االخبار افغانيه بر شمرده است 
 : ٤ق ، مجموعه اخال : ٣منتخبات اشعار سردار غالم محمد طرزى بخط و کتابت نستعلق محمود طرزى ،  : ٢، ) سخن

بيست هزار فرسخ در  : ٨مختصر جغرافياى عمومى ،  : ٧معلم حکمت ،  : ٦روضه حکم ،  : ٥از هردهن سخنى ، 
 : ١٣سياحتنامه استانبول ،  : ١٢ترجمه تاريخ حرب ،  : ١١سياحت در جو هوا ،  : ١٠جزيره پنهان ،  : ٩زير بحر، 

ادب در فن ،  : ١٧تو حيد ،  : ١٦،)جغرافياى منظوم (افغانستان  : ١٥سياحتنامه منظوم ،  : ١٤ديدنى ها و شنيدنى ها ، 
ترجمه  : ٢١، )خاطرات دوران تبعيد دوم (ژوليده و پژمرده  : ٢٠ترجمه ناول هاى ژول ورن ،  : ١٩پراکنده ،  : ١٨

سراج  : ٢٦رد؟ ، آيا چه بايد ک : ٢٥علم و اسالميت ،  : ٢٤فلسفه وطن ،  : ٢٣سراج االطفال ،  : ٢٢رومان علمى ، 
 ) ٧٣ (٠االخبار افغانيه و برخى آثار ديگرى که تا کنون بچاپ نرسيده اند

الزم به ياد آورى است که تا کنون عده يى از محصلين افغانى در خارج از کشور بر آثار و افکار محمود طرزى رساله 
فرهادى در پايان مجموعه مقاالت محمودطرزى  داکتر روان .هاى علمى نوشته اند و بدريافت درجه دکتورا نايل آمده اند

پيش از محمود طرزى ، کسى در افغانستان نبود که بر عالوه قدرت و ذوق « :در سراج االخبار افغانيه ، مينويسد 
 نيت نيکو، آرزوى ٠شته و از مسايل آنروز جهان آگاه باشد١تحرير و تجربه نويسندگى ، تجربه تماس با دنياى خارج د

 گزارى، عشق بوطن، صفات مزيد محمودطرزى بودکه او را آماده و شايسته اين رسالت تاريخى ساخته مندى خدمت
 ) ٧٤ (.چنانکه آنرا بجا آورد. بود

خالصه محمودطرزى ، زندگى خود را وقف خدمات فرهنگى و بيدارى جوانان و مردم کشور کرده بود وتا آنجا که 
ان وطنخواه و فداکار و با عقيده و با ايمان و ضداستعمار تالش فراوان قلمش و زبانش کار ميکرد ، در پرورش جوان

 :  ونوشت که٠بکار برد و از ضديت با استعمار انگليس به عنوان دشمن ديرين مردم افغانستان در يغ نورزيد
 

 نـتا قلم دارى بکف محمود طرزى در سخ
  آگهى ده قوم را از نکته هاى شرق و غرب

 
 ) ٧٥ (٠محمود طرزى تقريبّا پانصد مقاله در سراج االخبار نوشته و به نشر رسانيده است: که لودويک آدمک مينويسد

پس از حصول استقالل کامل سياسى کشور، طرزى خود را بسيار خوشبخت احساس مى نمود که به اين آرزوى بزرگ 
بود که استقالل کشور را که با  و توصيه او بجوانان وطن و مردان چيز فهم کشور اين ٠ملى و وطنى خود رسيده است

ريختن خون هاى فراوان حاصل شده ، چون مردمک چشم دوست دشته باشند ولحظه يى از حراست و محافظت آن غافل 
 غبار متذکر مى شودکه روشنفکران کشور او را مربى فکرى خويش مى پنداشتند و صميمانه او را دوست .ننشينند
 ) ٧٦ (.داشتند

خان در وصف محمودطرزى، گرداننده سراج االخبار افغانيه ، قصيده يى دارد که چند بيت آن هللا داملک الشعرا قارى عب
برگزيده اند وماهم آن ابيات را به عنوان حسن ختام در اينجا اقتباس مى » مقاالت محمودطرزى « را در آغاز کتاب 

 : کنيم
 نـن سخد مزاج داـکه طبع روشنش آم  مـدير فاضل و داناى نکته رس محمود 

 نـبلى ،که خامه او زنده کرد جان سخ  يد از صرير خامه او ــنـفـير صـور دم
 چـو آفتاب بـود روشن اين نشان سخن  چراغ فضل و هنر شد سراج اخبارش 

 که ملت از قلمش کشته نکته دان سخن  لمـش منتـى نهـد شـايـد ــــبه مـلت از ق
 هنـر، طبعـت آسمـان سخـنبگلـزمين   زهى به اوج خرد، فکرت آفتاب کمال 
  کنـد دعـاى تـرا مغـز استخـوان سخن  زخامـه تو سخن يافـت استخوان بندى

 صـريرکلک توبرداشت تا فغان سخن  قلم بيدارـوطن گشته يک زخواب جهل،
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 !ى بـادـضلـت بدهـر بـاقـ فۀنشان نامـ
  که بود درجهان نشان سخن هميشه تا

                  )٧٧ ( 
 : سها و ياد داشتها زير نوي

  ١٠٣- ١٠٢ ش، ص ١٣٦٣ پوهاند عبدالحى حبيبى ، جنبش مشروطيت در افغانستان ، کابل ، - ١
  ١٥، ص ١٣٥٥ مقاالت محمود طرزى در سراج االخبار، گرد آورده دکتر روان فرهادى ، کابل ، - ٢
  ٢٢- ١٨خبار ، ص  مقدمه داکتر روان فرهادى ، بر مجموعه مقالت محمود طرزى در سراج اال- ٣
  ٣٥٨ ، ص ١٣٦٤غازى ، کابل هللا  عزيزالدين وکيلى پوپلزائى ، سفرهاى شاه امان ا-٤
  ٢٤- ٢٠ مقاالت محمود طرزى در سراج االخبار ، ص -٥
  ١٠١-١٠٠، دنمارک ، ص ١٩٩٩زمر، چاپ هللاوستا اولسن ، اسالم و سياست در افغانستان ، ترجمه خليل ا- ٦
 ) ١٢٩٤ جوزاى ٢٤ (٢٠ال چهارم، شماره  سراج االخبار ، س- ٧
 ) ١٢٩٤سرطان ٢٢ (٢٢ سراج االخبار ، سال چهارم، شماره -٨
 ) ١٢٩٦ دلو ٩ (١٢ سراج االخبار، سال هفتم، شماره - ٩
 ) ١٢٩٤جدى ١٦ (١٠ سراج االخبار، سال پنجم ، شماره-١٠
 ) ١٢٩٧ سرطان ١٩ (٢٣ سراج االخبار، سال هفتم شماره - ١١
 ) ١٢٩٦دلو٢٤ (١٣االخبار ، سال هفتم ، شماره  سراج - ١٢
  ٤ - ٣ ، ص ١٢٨،١٢٩ استادعزيزنعيم، سير تاريخى مبارزه استقالل افغانستان، دعوت ، شماره -١٣
  ٢٠٠٠، ترجمه نورمحمدکوهسارکابلى، چاپ پشاور،٢٠٣ رياتالى ستيوارت، آتش در افغانستان، ص - ١٤
  ١١٦ ، ص  حبيبى ،جنبش مشروطيت در افغانستان-١٥
  ٣٣٤، ٢٨٢ مقاالت محمود طرزى در سراج االخبار، ص - ١٦
  ٣٧٨ – ٣٧٧ همان اثر ، ص- ١٧
  ٨٢ حبيبى، جنبش مشروطيت ، ص -١٨
  ١٢٠- ١١٨ جنبش مشروطيت در افغانستان ، ص - ١٩
ند زهما ، چاپ  لودويک آدمک ، تاريخ روابط سياسى افغانستان از امير عبدالرحمن خان تا استقالل ، ترجمه پوها- ٢٠

  ١٢٦- ١٢٥دوم ، صص 
 

   ١٠٢ اسالم و سياست در افغانستان ، ص - ٢١
  ١٢٧- ١٢٦ لودويک آدمک ، همان ، ص -٢٢
  ٨٣٢ مقاالت محمود طرزى در سراج االخبار، ص - ٢٣
  ٦٥،ص١٩٨٨،کابل١٩١٩ تا١٩٠١ اعظم سيستانى و ديگران، بررسى اوضاع سياسى و اجتماعى افغانستان از - ٢٤
  ٤١ ، ص ٧٠مجله آئينه افغانستان، شماره ... استاد نگارگر، منفعت ملى يا مصلحت قومى٭ 
  )١١٨ -١١٥اسالم و سياست در افغانستان ، صص - ٢٥
  ١٠١ جنبش مشروطيت ، ص - ٢٦
   ، ١١٥ همان اثر ، ص - ٢٧
  ١١٧ جنبش مشروطيت ،ص - ٢٨
  ٧٢٦، ص ١، غبار، ج ١٢٧ همان، ص - ٢٩
  ٧٢١ثر ، ص غبار ، همان ا- ٣٠
  ٧٢٦ غبار، ص - ٣١

   ٧٢٧ غبار ، ص - ٣٢ 
  ١٤٤- ١٤١جنبش مشروطيت ، ص -٣٣
  ١٠حبيب ، دوره امانى ، طبع کابل ، ص هللا  داکتر اسدا- ٣٤
  ٦٦ ٭ آتش در افغانستان ، ص ١٤٧حبيبى ، همان اثر ، - ٣٥
   ١٤١حبيبى ، جنبش مشروطيت ، ص - ٣٦
  ٨٢٧، ص١ ج غبار ، افغانستان در مسيرتاريخ ،- ٣٧
  ١٢٤-١٢٣ ص ٢٠٠١ ميوند، دافغانستان دتاريخ حلى، دافغانستان دکلتورى ودى تولنه ، جرمنى ، طبع - ٣٨

  ٢٤٨ ش، ص ١٣٧٠ مهدى فرخ، کرسى نشينان کابل، محمد آصف فکرت، مشهد - ٣٩ 
  ٧٩،٨٠، مجله عرفان ، شماره چهارم ، ص ٣٦ حبيبى، جنبش مشروطيت، ص - ٤٠
  ١٢٤ ص ٠ ا٠ خ ٠ د٠جشيرى ، ظهور و زوال ح  دستگير پن- ٤١
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  ٣٦ جنبش مشروطيت ، ص -٤٢ 
 ، چاپ امريکا ٦٧، ص ٢ مير غالم محمد غبار، افغانستان در مسير تاريخ ، ج - ٤٣
   ٦٨ دوره امانى ، ص - ٤٤
   ١٤٤-١٤٣ حبيبى ، ص - ٤٥
 ، ٨١٣، ص ١ غبار ، ج - ٤٦
کله کانى ، مردى در حريق تاريخ، نوشته هللا ،حبيب ا٤٧٥،٤٧٧، ص ١فر هنگ، افغانستان در پنج قرن اخير ، ج - ٤٧

  ١٧٣دکتور خليل وداد بارش ، ص 
  ١١٦، ص٢ غبار ، ج -٤٩ ٥٧٣، ص١ فرهنگ ، ج - ٤٨
   ١١٨- ١١٧، صص ٢ غبار ج - ٥٠
  ١٢٣، ص ٢ غبار ، ج - ٥١
  ١٩٥ مهدى فرخ، کرسى نشينان کابل، به اهتمام محمد آصف فکرت، چاپ مشهد ، ص - ٥٢
  ١٦٩، ص ٢ ج ٠ سيد مسعود پوهنيار، ظهور مشروطيت و قربانيان استبداد- ٥٣
  ١٤٩ حبيبى ، همان اثر، ص - ٥٤
که خود شاهد و ناظر کارنامه نبرد لويناب » پادشاهان متأخر افغانستان«  ميرزا يعقوب عليخان خافى، مؤلف کتاب - ٥٥

 قلعه زنه خان بوده، نامه هاى تطميع کننده وتهديد آميز خوشدلخان با سردارعبدالرحمن خان در جنگ ششگاو،در
 : سردارعبدالرحمن خان راعنوانى لويناب خوشدلخان و جواب آن نامه هارا اينطورثبت کرده

 : مضمون رقعه بندگان عالى«
گان عالى به عاليجاه عزت نشان صداقت بنيان ايشک آقاسى خوشدلخان بديدن رقعه خوشدل باشند و يقين بدانندکه آمدن بند

اين حدود بقصد تصرف کردن قلعه ميباشد، بايد و شايد که به توکل خداوند بازنگردم تازمانى که قلعه راتصرف دارم ، 
الکن سزاواربزرگى اطالع دهى بود، به شمااطالع دادم که هم قوم پادشاه و هم خدمتگارصادق مى باشيد و امروز ايشک 

ان ميباشيد، نمى گويم که فورًا به حضوربندگان عالى آمده سالم کنيد، امراست آقاسى کالن حضورسرکارامير شيرعلى خ
که جنگ با تدبيرکنيد و مقدمه را پيش گيريد وخود را از بدنامى برى ساخته ثانى قلعه را واگذاريد و رقعه بندگان عالى 

و هرگاه چنين نکنيد به يارى را دست آويزعزت خاندان خود نگهداريد که سراسراحسان و نوازش و مرحمت خواهدبود 
ص (»٠ والسالم٠خداوند به دوساعت قلعه را باخاکدان دهر برابر خواهم کرد، بعد از آن اسباب دوستى ثمرنخواهدبخشيد

٣٨٩ ( 
چون نامه سردار عبدالرحمن خان بدست لويناب خوشدلخان رسيد، جوابى به قلم ميرزا يعقوب عليخان خافى بدين 

فدايت گردم، فرمان عالى متعالى را ديدم و بوسيدم و برتارک گذاشتم ، امروزما خاندان نمک «:مضمون نوشت و فرستاد
پرورده حضورسرکار اميرشيرعلى خان ميباشيم و سرکارواالتبار به فضل خداوندقهار حاضرو درحدود ششگاو 

گذشته عريضه فرستادم، بالشکرهاى فراوان قرين صحت ميباشند، سزاوارخدمتگارعريضه فرستاده بودقبل ازاين روز
 ) ٣٨٩ص (»٠هرگاه تا فردا نمازپيشين جواب آمد، فهوالمراد و اال فرمان عالى را فرمانبردارم، زياده حد ادب است

وقتى اين جواب را سردار عبدالرحمن خان مطالعه کرد، با خشم رقعه اى ديگر بدين مضمون به لويناب خوشدلخان 
عريضه شما که !  عاليجاه ايشک آقاسى خوشدلخان را واضح باد: عالى مضمون رقعه ثانى بندگان«: فرستاد

 مهلت يک ساعت ممکن نيست يا ٠سراسرفريب بودازنظرگزارش يافت و ازمکر و فريب شما دانسته بندگان عالى گرديد
 خان و لويناب خوشدلخان بجواب سردار عبدالرحمن) ٣٩٠ص (» ٠فقط. از در صلح سخن سازيد يا از درجنگ پيش آئيد

 سرشت ما خاندان راستى ميباشد، نه غدر و فريب، اما غالم خوشدل !صاحب من: مضمون عريضه « : رنوشت اينطو
نام دارم و پسر شيردل مينامند و پدرم شيردل نام دارد و شيردل اند، نخواهد که از پسر شيردل روباه صفتى پيش آيد، 

ن عالى نشود، مختارند، سرغالم و کنگره قلعه هرگاه عريضه غالم فريب باشد وقبول خاطرخطير بندگا
 ) ٣٩٠ص (».والسالم.سزاواراست

 
خالصه چون امور قلعه به صلح انجام نيافت و نوبت به شمشيرتيز و تفنگ خون ريز رسيد، سردار عبدالرحمن خان که 

بک دست چنان گلوله شخص غيور و شجاعى بود،حکم نمود که دود از دمار قلعه گيان برآرند، حسب االمر توپچيان چا
ريزى کردند که گوئى تگرگ از آسمان فرو ميريخت، مدت دوساعت دود از نهاد قلعه برآورده در و ديوارقلعه را باخاک 
يکسان کردند ودوپخسه از در و ديوار قلعه باقى ماند، الکن لشکر درون قلعه در مقابل خروش لشکر بيرون، داد 

واب ميگفتندو به غيرت ميکوشيدندتا آنکه دوساعت از شب گذشت و در وديوار مردانگى دادند و با تفنگ جان سوز ج
، بعد ازين کار نبرد به جنگ تن بتن کشيد و هردو طرف مانند ببر بيان و شيرغران در ميدان .يک طرف قلعه باقى نماند

ردند، تقريبًا يک ساعت نبرد پيش رفتند و با کاردو خنجر و شمشيربهم درآويختند و در جان فشانى سرموئى دريغ نک
کامل باهم در زد و خورد بودند و از طرفين تعداد بيشمارى درخاک و خون غلطيدند و سر انجام نيروهاى سردار 
عبدالرحمن خان شکست خوردند و از ديوار قلعه به عقب نشستند و در منزل جاه خود که تپه مامونى بود رفتند، سردار 
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د را تصور نمى کرد، سخت مکدر و خشمگين شد و يک بار ديگر نامه اى براى عبدالرحمن خان که اصًال شکست خو
لويناب خوشدلخان فرستاد و ضمن تعريف از او با وعده و عيد بيشمار از او خواست تا قلعه را تسليم کند، و بيشتر سبب 

و دچار محنت و مرگ لشکر دوطرف نگردد، زيرا که نيت دارد تا بار ديگر بر قلعه يورش ببرد و درآنصورت ا
 ) ٣٩١ص ( .پشيمانى خواهدشد

 فدايت شوم ، فرمان :مضمون عريضه ايشک اقاسى خوشدالخان « :لويناب درجواب سردار عبدالرحمن خان نوشت 
بندگان عالى که سراسرخوف و بيم و ترس بود، رسيد، معراج سپاه و رسم سپاهى گرى مرگ است وبه رکاب بادار 

ى سعادت خدمتگارى که به حضورپادشاه جان خود رافداسازد و يک قطره خونيکه دارد مرگ فخر خدمتگار است ، زه
به رکاب ولينعمت خويش ريزد و نام نيک حاصل دارد و تا قيامت به نيکى ياد شود و در جريده ها ثبت گردد، امروزکه 

يرکبير و بعد ازآن به ميراث حضور پدر و اجداد غالم که همه کوه نشين بودند و شهرستان نديده بودند به دولت سرکار ام
سرکار عدالت پرورمجلس نشين شده ، رگ وريشه غالمان از نمک سرکارامير شيرعليخان پرگشته و نام بلند و مقام و 
مرتبه ارجمند يافته ايم و از حضور شهريار عزت تمام حاصل کرده ايم ، تا جان در تن و رمق دربدن داريم به خدمت 

شرف همايون ميکوشيم و مى خروشيم و خود را فداى حضورش ميسازيم و آن چيزى که از روز حضور بندگان اقدس ا
هللا ازل به سرنوشت غالم رفته باشداز نصيبه ازلى ميدانيم خواه فتح حاصل شود، خواه شکست و ما النصر االمن عندا

 : چنانچه فرموده 
  چون رفته به تقدير دگرگون نشود

 آنچه هست افزون نشوديک ذره از
 ) ٣٩٣ص (» .باقى جناب قبله ام در هر خصوص مختارند

 
يک بار ديگر لشکر سردار عبدالرحمن خان بر قلعه مخروبه زنه خان يورش آورد و براى تسخير آن از خود جان فشانى 
نشان داد، ولى نيروهاى داخل قلعه به سرکردگى ايشک آقاسى خوشدلخان نيز به دفاع برخاستند و از زندگى و شرف 

 ) ٣٩٤ص (٠د و قلعه گيان دليران دفاع نمودند و دشمن راباشکست مواجه ساختندخو
اين کمينه بى بضاعت که تحرير کننده اين گزارشات و محرر اين کتاب « ميرزا يعقوب على خان خافى مينويسدکه 

و به رکاب جناب ميباشم به درون قلعه به خدمت ايشک آقاسى خوشدل خان حاضر بودم ) پادشاهان متاخر افغانستان(
شان جان فشانى داشتم و همين سوال و جواب را که از طرفين مى شداز جانب ايشک آقاسى مذکور چقدر که عريضه 

 ) ٣٩٤ص (» فرستاده شد، بدست خط تحريرکننده کتاب بود
   ٥٠٠، ٤٩٠،٤٩٢ همان ، ص -٥٦
  ٧٧٦-، ص ١ غبار، ج - ٥٧
  ١٥٢سى نشينان کابل ،ص  مقايسه شود با کر٢٤٤ فضل غنى مجددى، ص - ٥٨
  ١٢٦ ريا تالى ستيوارت، آتش در افغانستان، ص - ٥٩
  ١٧٩کله کانى، مردى در حريق تاريخ، ص هللاوداد بارش، حبيب اهللا  دکتورخليل ا- ٦٠
  ١٨٣وداد بارش ، ص هللا  دکتور خليل ا- ٦١
  ٥٠٤- ٥٠٣ مهدى فرخ ، تاريخ سياسى افغانستان ، چاپ دوم ، صص - ٦٢
   ١٥٢خ ،کرسى نشينان کابل، ص مهدى فر-٦٣
  ٥٠٤ مهدى فرخ ، تاريخ سياسى افغانستان ، ص -٦٤
  ١٧٨ -١٧٩ آتش در افغانستان ، ص -٦٥

  ٧٩٧، ص ١ غبار ، ج - ٦٦ 
  ، ١٥، ص ٨٥ جريده زرنگار ، شماره مسلسل - ٦٧
  ١٦٩، ص ٢ پوهنيار مسعود ،ظهور مشروطيت و ، ج - ٦٨
  ٤٧٧- ٤٧٥ فرهنگ ، همان اثر ، صص - ٦٩
  ،٦ ، ص ١٨ رهنورد زرياب، محمودطرزى و فارسى ناب در افغانستان ، مجله فردا ، شماره - ٧٠

 ٣٩،٧٠ داکتر روان فرهادى ، مجموعه مقاالت محمود طرزى در سراج االخبار، ص مقدمه، مهدى فرخ ، ص -٧١ 
  ٢٤٧ ، ٨٤ مهدى فرخ ، کرسى نشينان کابل ، ص ، - ٧٢
  ٨٣٠- ٨٢٠، مجموعه مقاالت محمودطرزى ، صص داکتر روان فرهادى - ٧٣
  ٨٢٨ داکتر روان فرهادى ، همانجا ، ص - ٧٤
  ١٢٤ لودويک آدمک ، تاريخ روابط سياسى افغانستان ، ص - ٧٥
  ٧٧٧، ص ١غبار، افغانستان در مسير تاريخ ، ج ،- ٧٦
  داکتر روان فرهادى ، ص مقدمه  - ٧٧
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 فصل دوم

 اصالحات اجتماعى، استقالل و هللا شاه امان ا
 : مدخل 

استقالل و آزادى، حق طبيعى انسانها ست و کسانى که اين حق را از همنوعان خود سلب ميکند، غاصب و متجاوز اند و 
قيام برضد متجاوزين و غاصبين، بخاطر کسب آزادى و بدست آوردن حقوق از دست رفته، يک عمل مشروع و عادالنه 

 . است
اله ما، بار ها متجاوزين و غاصبين و زورمندان از شرق و غرب و از جنوب وشمال، براى در طول تاريخ چند هزار س

سلب آزادى و غارت و چپاول هستى مادى و معنوى ما، برکشور هجوم آورده اند و فراوان مردم کشته اند و فراوان 
از حقوق حقه شان يعنى از آزادى عمل آبادى ها، دهکده ها، شهرها، منابع آب و آبيارى را ويران کرده اندتا مردم ما را 

اما پس از هر بارى که مردم ما در معرض چنين يورش ها و تهاجماتى . و اراده و عقيده و ايمان محروم سازند
قرارگرفته اند، دوباره بهم آمده اند و بر ضد متجاوزين و ستمگران به پا برخاسته اند و با قبول قربانى ها و تلفات جانى 

انجام موفق شده اند تا متجاوزين را مجبور به اخراج از زاد و بوم و سرزمين آبائى و اجدادى خود نمايند و و مالى، سر 
با بدست آوردن شاهد آزادى خود، حاکم بر سرنوشت خويش گردند و با تثبيت هويت ملى خود در صف ملل آزاد جهان 

 . احراز موقعيت نمايند
ان ، يکى از فصول برجسته و درخشان تاريخ مبارزات رهائى بخش ملى، به سلسله مبارزات بر حق مردم افغانست

حماسه افتخار بر انگيز نبرد استرداد اسقالل کشور ما با بزرگترين قدرت استعمارى زمان يعنى استعمار انگليس در سال 
. ملت افغانستاسترداد استقالل کشور، يکى از دست آوردهاى پر شکوه و پر افتخار ملى و تاريخى .  م است١٩١٩

بزرگداشت از اين امانت خجسته و ميمون ، وجيبه ملى هر افغان آزادى خواه، وطندوست و معتقد به وجدان و شرافت 
ملى است، زيرا استقالل ميراث گرانبها و پر افتخار مبارزين راه آزادى و خونبهاى پدران و نياکان با شرف و غيور همه 

 . و شادمانى آن مساويانه حق دارند و مى بايستى از آن تجليل نمايندافغانهاست و همه افغانها در خوشى 
  

  
  اعليحضرت شاه امان اهللا غازی  

    

 : محصل استقالل کشور هللا شاه امان ا
( ا ، در ميان شاهان و شهزادگان و اميران ويا رؤساى جمهور کشور در تاريخ معاصر افغانستان، بعد از احمدشاه باب

غازى از لحاظ هللا ، در سه دهه اخير، هيچ يکى به پايه و مقام شاه امان ا)رهبران گروه هاى چپ و راست افراطى
 داخلى وطنپرستى و مردم دوستى و عشق به آزادى و سربلندى کشورش و نيز از لحاظ ضديت با نفوذ بيگانگان در امور

 . وطن برابرى کرده نمى تواند
غازى هللا در روند گراميداشت از استرداد استقالل کشور، نامى که با استقالل پيوند گسست ناپذير دارد، نام شاه امان ا

 هيچ افغان چيز فهم، آزادى خواه و حريت پسند و وطنپرستى پيدا نخواهد شدکه از استقالل کشور ياد نمايد و ٠است
خان ، محصل استقالل و رهبر وطنخواه و سر بکف افغان هللا ن، به ياد غازيمرد نامدار اعليحضرت امان اهمزمان با آ

 . نيفتد و ياد آن مرحوم را گرامى نشمارد
مردم حق شناس افغانستان، تا هنوز هم به مناسبت هاى مختلف و بخصوص بمناسبت بزرگداشت از سالروز استرداد 

 مقام واالى اين ٠بزرگ ملى و فداکار را با تکريم و احترام عميق بر زبان مى آورنداستقالل کشور، نام اين شخصيت 
شخصيت سياسى و رهبر وطنپرست افغان را، همين اکنون پس از گذشت هفتاد سال از دوره زمامدارى او، ميتوان 
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نوى او در ميان هنگام شنيدن خاطرات بزرگان و ريش سفيدان هموطن به وضاحت تمام درک کرد و به محبوبيت مع
 . ملت پى برد

خان غازى، مردى روشنفکر، صاحب نظر و متواضع و انسانى صميمى و مردم دوست و به هللا اعليحضرت شاه امان ا
رفتارو پيش آمد او با مردم و روشنفکران و تحول طلبان حتى قبل . استقالل و اعتالى کشور سخت دلبسته و عاشق بود

 همين کرکتر و سجاى عالى اوست که ٠ردم و او را محبوب القلوب همه ساخته بوداز رسيدن به پادشاهى، زبانزد م
در دربار » غالم بچه گان«عناصر آگاه و چيز فهم کشورو بخصوص اشراف زادگان نخبه واليات کشور که به عنوان 

ن فضاى باز سياسى حضور داشتند و با رموز دربار آشنا و از روش امير منزجر و خواهان تحوالت سياسى و فراهم آمد
خان که با آنها عاليق دوستانه و روابط رفيقانه داشت ، حلقه زدند و او را به رهبرى هللا بودند ، بدور شاهزاده امان ا

 . ياد شدند، برداشتند» مشروطه خواهان دوم «يا » جوانان افغان «جمعيتى که بعدها بنام 
نيز پيوند ناگسستنى دارد و » مشروطه خواهان دوم «يا » فغان جوانان ا«غازى با نام هللا بدين مناسبت نام شاه امان ا

هرکسى که بخواهد تاريخ مبارزات مردم افغانستان را در سه دهه اول قرن بيستم مورد پژوهش و بر رسى قرار بدهد ، 
صيت ، شخهللا از شاه امانا» جوانان افغان «ناگزير است تا از جنبش مشروطه خواهان اول و دوم و در رأس جمعيت 

  .ترقيخواه ، مهين دوست و محصل استقالل کشور ياد آورى نمايد
در حالى که هرگز قصد بزرگداشت « : نوشته ميکند » دوره امانى«حبيب در مقدمه رساله هللا انديشمند افغانى دکتور اسدا

 و بيداد و معامله با نيز نمونه هاى ستمهللا و آرايش رخدادها را ندارم ، نمى توانم فراموش نمايم که براى امير امان ا
انگليس وجود داشت و آن راه ها در تاريخ کشور ما کوبيده تر و هموارتر بود تا سنگالخى که او برگزيد و سلطنت را 

به نظرمن امير موصوف مانند اسالف خويش همه مساعى را براى برانداختن « : دکتور حبيب مى افزايد» ٠برآن گذاشت
از حلقه حفظ قدرت برون جست و به کارهاى بزرگى مانند استرداد استقالل ، ترقى و رقباى سلطنت صرف ننمود، بلکه 

 اقدامات وى با عادت ٠پيشرفت کشور ورشد علوم و فرهنگ و فراهم آورى رفاه مدنى معاصر براى مردم دست يازيد
عشق داغ او به ديرينه جوامع شرقى برابر نبود و هم به چشم دول غربى غير عادى و خشن مى آمد و شجاعت و 

 ) ١(» .پيروزى آرمانهايش بدون شک کينه انگيز بوده است
غازى ، مردى وطنپرست و سخنور توانا و اديب ماهرى بود و در بيتى که خود سروده و درآغاز کتاب هللا شاه امان ا

  : آزين شده ، احساسات وطن پرستى اش را چنين بيان ميکند» حاکميت قانون درافغانستان«
 

 گى با جان و سر از دل گرفتارششدم يکبار
  )٢(دهم خون عزيز خويش تاسازم چو گلزارش

  
. برگردن ملت حق شناس افغانستان، تحصيل استقالل کامل سياسى کشور استهللا  کمترين حق اعليحضرت شاه امان ا

نند پدرش با بدون شک هرگاه او برضد انگليس، بخاطر استقالل کشورش، مردم را به قيام و جهاد دعوت نمى کرد و ما
 که ١٩٦٠يعنى تا (انگليس کنار مى آمد و از دستورات انگليس در امور مملکت دارى پيروى ميکرد، شايد تا زنده ميبود 

پادشاه افغانستان باقى ميماند و تا وقتى که انگليس نمى خواست ، هيچکس ديگرى براى جانشينى او قد ) سال فوت اوست
الل و سربلندى ميهن و آزادى مردم وطنش بود، اين پادشاهى و تاج و تخت را در قدم  اما او که عاشق استق.علم نميکرد

آزادى مردم و استقالل کشورش گذاشت و در اولين هفته تاجپوشى خود و در اولين نطق چند ساعته اش خطاب به 
تان زد و سلطنت خود را مامورين وشهريان شرافتمند کابل ، درمسجد بزرگ عيدگاه ، دم از استقالل عام و تام افغانس

اول برهمه رعاياى صديق ملت نجيبه خود اين را اعالن و « : مشروط به کسب استقالل کامل کشور اعالن نمود و گفت
سپس ) ٣(» .بشارت ميدهم که من تاج سلطنت افغانيه را بنام استقالل وحاکميت داخلى و خارجى افغانستان بسر نهاده ام

خان هللا اعليحضرت امان ا٠کرد تا او را در تحقق اين آرمان بزرگ ملى يارى و مدد رساننداز مردم آزاده افغان، طلب 
در يک نطق ديگر خود در مسجد عيدگاه خطاب به عساکر ومامورين و شهريان کابل در حالى که دريشى سفر برى بتن 

 : داشت ،گفت 
! لباس استقالل را براى مادر وطن تهيه نسازم من اين لباس سربازى را از تن بيرون نمى کنم تا که ! ملت عزيز من « 

اى ملت عزيز و اى »« !من اين شمشير را در غالف نمى کنم تا که غاصبان حقوق ملتم را به جاى خود ننشانم » « 
بياوريد آخرين هستى خود را براى نجات وطن ، بيائيد تا که سرهاى پرغيرت خود را براى ! سربازان فداکار من 

 ) ٤(» !ا سازيم خالصى وطن فد
مردم مسلمان و استقالل طلب افغان نيز به اين نداى جان بخشاى پادشاه جوان خويش ، لبيک گفتند و با دادن سر وجان 

 . خود در راه کسب آزادى، آماده پيکار با بزرگترين قدرت استعمارى آن زمان يعنى انگليس گرديدند
 مبتنى بر برسميت شناختن افغانستان به عنوان يک کشور آزاد و مستقل و که ديد انگليس ها پاسخ نامه او راهللا شاه امان ا

 در حالى که ١٩١٩ اپريل ١٣ى در دربار کابل به تاريخ قداراى حقوق مساوى باساير کشورهاى مستقل نداده اند، طى نط
  )٣ (»!فدا سازيم : سفير انگليس در آن محفل حاضر بودگفت 
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  )١٩١٩(یسفربرشاه امان اهللا در لباس 

 
بعد از اين کشورما، مانند . من خودم و مملکت خودم را از لحاظ داخلى و خارجى کامًال آزاد و مستقل اعالن نمودم « 

ساير دول و قدرتهاى جهان ، آزاد است و به هيچ نيروى ، به اندازه يک سر موى اجازه داده نمى شودکه در امور 
و » .گر کسى به چنين امرى اقدام نمايد، گردنش را با اين شمشير خواهم زدداخلى و خارجى افغانستان مداخله نمايدو ا

« :سفير انگليس با حترام و تعظيم جواب داد» ! آنچه گفتم فهميدى « : سپس رو بجانب سفير انگليس نموده پرسيد
 . سپس شاه جوان بخت آمادگى براى جهاد با انگليس گرفت) ٥ (».بلى فهميدم

 ١٩١٨در آلمان على الرغم ناکامى انقالب نومبر سال .  پيروزى انقالب هنگرى بگوشها ميخورددر اين هنگام خبرهاى
 کشور هند نيز درحال . در ترکيه مبارزان راه آزادى بدور جنرال کمال اتا ترک متشکل ميشد.حالت انقالبى حکمفرما بود

در بمبئى ، الهور، دهلى وسايرشهر : رفت  اعتصاب عمومى سراسر آنکشور را فراگ١٩١٩ در اوايل اپريل .تالطم بود
 اپريل شهر امرتسر دو ١٣ روز .هاى هند نا آرامى ها و تصادمات با افراد پوليس و عساکر استعمارگران رخ ميداد

 توده هاى چندصد مليونى قحطى زده هند از فعاليت ها و .هزار کشته و چندين هزار مجروح داد که واقعًا تکاندهنده يود
 ) ٦ (.اى کارگران و پيشه وران حمايت ميکردندخواسته ه

، خطابه هاى پى در پى ضد انگليسى را در محضر شهريان کابل و هللادر چنين حاالت و اوضاعى بود که شاه امان ا
 در يکى از اين خطابه ها .طبقات و اقشارمختلف مردم ايراد ميکرد و با استقبال بيدريغ توده هاى مردم مواجه ميگرديد

حکومت برتانيه فريبکارانه و ! اى شيرمردان ! اى مردم شجاع و با ايمان افغان «:در مسجد عيدگاه گفت هللا ن اشاه اما
بيشرمانه دو مراتبه کشور محبوب ما را مورد حمله قرار دادو پنجه کثيف شان را در منطقه فرو مى برند و 

عزت و آبروو هم شخصيت و خصلت افغانى مارا ميخواهندکشورمارا که آباء و اجداد ما درآن دفن شده مضحل سازند، 
 ) ٦(» ...نابودسازند، آزادى و خوشبختى مارا از بين ببرند

 روز بعد هزاران نفر از .بيانيه هاى شديد ضد امپرياليستى شاه محبوبيت او را در ميان مردم توسعه و تحکيم بخشيد
 .  مظاهره پرداخته و شعارهاى ضد انگليس ميدادندشهريان کابل باشاگرد مکتب حبيبيه در مقابل سفارت انگليس به

با اتخاذ سياست ضد انگليسى و مستقالنه خود روز تاروز در ميان مردم محبوبيت کسب ميکردو با احراز هللا شاه امان ا
چنين محبوبيتى است که پيکار عظيم خلق افغان را براى استرداد استقالل سياسى کشور اعالن نمود و مردم شجاع 

 . تان را براى سومين نبرد رهائى بخش ملى با دشمن شناخته شده يعنى انگليس دعوت کردافغانس
 هزار نفرى متشکل ٦٠ سپاه ١٩١٩ مى ٣مردم وطنپرست افغانستان به اين دعوت شاه جوان خود لبيک گفتند و تا تاريخ 

که طى جنگ هاى اول و دوم خود با از اقوام مختلف ولى داراى احساسات برادرانه و آزادى خواهانه با سالح کهنه اي
 چهار هزار توپچى تربيت نشده با توپ هاى کهنه و تجهيزات ٠انگليس ها آنرا بدست آورده بودند، آماده نبرد شدند

 ٣٢٠ ولى دشمن چه کرد؟ دشمن در مقابل اين سپاه اندک و تعليم نديده ابتدا ٠محدود اين سپاه پياده را همراهى ميکرد
 هزار حيوان باربر در زير بار و بنه و تجهيزات ٤٥٠ تا ١٨٥هزار افسر و سرباز تعليم ديده که از  ٧٥٠هزار و بعد 

نظامى کمر خم ميکرد با صدها طياره جنگى براى نبرد با افغانستان بسوى سرحدات جنوبى و جنوب غربى کشور سوق 
 ) ٧(٠داد

ا مدرن ترين جنگ افزارها و طيارات جنگى مجهز بود، وسايل و مهمات اردوى جنگى افغانستان با اردوى بريتانيا که ب
 با وصف عدم تناسب مشهود کمى وکيفى نيروهاى نظامى اردوى افغانستان در برابر ٠به هيچ صورت قابل مقايسه نبود

 . متجاوزين ستمگر، مقاومت قهرمانانه از خود نشان دادند
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يس که تازه از جنگ جهانى اول فاتح و مغرور بر گشته بود، قيام قهرمانانه مردم افغانستان در نبرد با استعمار انگل
بخاطر استرداد استقالل کشور ، احساسات ملى و وطنپرستى مردم افغانستان را اوج تازه يى بخشيد و روند نبرد استقالل 

سلحانه چنانکه قبايل داوطلب پشتون از گذرگاه خيبر تا بلوچستان در دفع و طرد م. گسترش بى سابقه يى کسب کرد
همچنان نبرد استقالل مورد دلچسپى و سيع خلق هاى هند برتانوى قرار . استعمارگران بريتانوى نقش عظيمى ايفا نمودند

سپاهيان هندى در گارنيزيون هاى بريتانوى واقع در مناطق قبايلى همراه با سالح و تجهيزات دست داشته شان به . گرفت
حال نا آرامى و اعتصابات مردم هند بر ضد استکبار استعمار گران در شهر در عين . اردوى افغانستان روى آوردند

هاى بمبئى، الهور، امرتسر و ساير شهر هاى نيم قاره در تضعيف روحيه و تغيير رويه تجاوزکاران انگليس بى تاثير 
تش بس از جانب انگليس از اين است که پايدارى و مقاومت مردم در برابر غول استعمار انگليس منتج به اعالم آ. نبود

 ). ١٩١٩ جون ٣(براى مذاکرات صلح راولپندى گرديد 
الزمه جبهه « :در چنين اوضاعى بود که يکى از رهبران بلشويکها، در باره اهميت مبارزات افغانها اظهار داشت
ضت وجود داشته انقالبى نهضت ملى در شرايط فشار امپرياليزم ، به هيچوجه آن نيست که عناصر پرولتاريائى در نه

 مبارزه امير افغان براى ٠باشدو نهضت داراى برنامه انقالبى و جمهورى خواهانه و يا متکى بر دموکراسى باشد
 زيرا اين .استقالل افغانستان با وجود نظريه سلطنت طلبى او و اعوان و انصارش از نظر عينى ، مبارزه انقالبى است 

 ) ٨(» .ا تجزيه کرده و آنرا از ريشه متزلزل ميسازدمبارزه امپرياليزم را ضعيف و قوايش ر
والى احمدخان از سبب . با اعالن آتش بس از جانب افغانستان هئيتى برياست والى على احمد خان وزيرداخله موظف شد

او مردى پخته و داراى غرور . عليا حضرت بسيار بخود مى باليد و خود را چون پسر بزرگ علياحضرت مى پنداشت 
 شاه او را ٠ سال داشت٣٦و افغانى بودو بزبانهاى انگليسى و اردو و پشتو وارد و قبًالدر هند تحصيل کرده بود و ملى 

، مگر استقالل کامل کشور را باخود )بده(هر قربانى که ميدهى« :در رأس هئيتى به راولپندى فرستاد و برايش گفت 
ت افغانى ساخت و اين کار از لحاظ سياسى بسيار پراهميت تلقى خان نرنجنداس هندو را نيز جزو هياهللا امان ا» .بياورى

خان به آنها بچشم احترام هللا شد، زيرا هندوها درکشورخود از کمترين حقوق و اهميتى برخوردارنبودند، مگر امان ا
بدالغنى خان ناگفته نماند که داکتر ع. نگريسته بود وبنابرين محبوبيت شاه را در دل مردم هندوستان بسيار زياد ساخت 

 جوالى هيئت ٢٤بتاريخ . معلم سابقه شاه و کرنيل غالم محمد که يک عسکر بسيار جدى بود نيز با هيئت همراه ساخت
 هيئت انگليسى را سرهملتن گرانت سرپرستى ميکردو در هيئت انگليسى نيز دونفر هندو .افغانى بطرف هند حرکت کرد

خان هللا شاه امان ا)٩.(ين در پاورقى هاى پايان همين فصل آمده استصورت مذاکرات هيئت هاى طرف. عضويت داشتند
بعد از قبول متارکه جنگ محفلى در قصر ستور ترتيب داد که تعداى از شهريان کابل در آن شرکت کرده بودند، در 

:  بلند شد و گفت لحظه ايکه نماينده برتانيه براى خداحافظى نزد شاه آمده بود، يک نفر هزاره به نمايندگى ازمردم هزاره
و بعد يکنفر هندو ) ١٠(» من آماده هستم که تمام نفوس هزاره را تا آخرين فرد، قربان شاه خود و تاج و تخت وى کنم«

: روبطرف نماينده برتانيه کرده گفت هللا شاه امان ا. به نمايندگى از هندوهاى افغان، عين جمالت و کلمات را بيان کرد
نماينده برتانيه » .من گفته بودم هرکس که بداخل افغانستان هجوم ببرد، گردن وى راقطع ميکنم! خطابه مرا به ياد داريد«

سپس شاه با نماينده برتانيه خداحافظى » من براى خداحافظى آمده ام، نه براى مذاکره روى کدام موضوع خاص: گفت 
رحمن خان از جانب حکومت شما به صفت من شما را به حکومت شما تسليم ميکنم ، چنانچه سردار عبدال: نموده گفت 

نماينده اينجانب شناخته نشد و نماينده مرا تنها و بدون کدام احترام و ادب واپس فرستادند، شما بايد به عين ترتيب تنها 
 برويد و با خود خدمتگار و هيچ چيزى اجازه نداريد ببريد، همانگونه که حکومت شمابا نماينده ما عين رويه راکرده بود،

 ) ١١(» .من هم رويه بالمثل را انجام مى دهم
غازى ، استقالل سياسى هللا در هر حال در تحت رهبرى صادقانه و زعامت وطن پرستانه اعليحضرت شاه امان ا

افغانستان حاصل شد و افغانستان دوباره حيثيت و آبروى از دست رفته خود را باز يافت و در صف ملل آزاد جهان قرار 
اينکه در اين نبرد نابرابر، اما عادالنه و برحق چقدر افغانهاى ). م١٩١٩ اگست ١٨ش مطابق ١٢٩٨ اسد ٢٨(گرفت 

غيورجانهاى شيرين خود را قربانى کرده اند، رقم دقيق آن معلوم نيست، ولى پاسداران افغانى در سپين بولدک قندهار تا 
  ! ادت نوشيدند، روانهاى شان شاد بادآخرين فرد و آخرين قطره خون خود مردانه رزميدند تا همگى جام شه
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منار استقالل و طاق ظفرو رواق سپاهى گمنام در پغمان و يادگار شهدا در نوآباد دهمزنگ، بخاطر جاودانگى نام شهداى 
 ساله با متجاوزين شوروى و قشون سرخ ١٤ر جنگ مگر متاسفانه که د. غازى بنا يافتندهللا راه آزادى بدستور شاه امان ا

همگى آنها تخريب و سخت ويران شدند وبا نابود شدن اين بناهاى يادگارى، نام شهدا راه استقالل هم نابود و از بين رفته 
 . اند

شهداى و هللا درپغمان شوراى ملت درحاشيه طاق ظفر پغمان متن آتى را بخاطر سپاس از خدمات وطنپرستانه شاه امان ا
بتقدير مظفريت و تذکار جانبازى هاى يگانه نخبه آمال افغانيان و قهرمان قوم پرست با وجدان « :راه استقالل ثبت کردند

خان که از بدو جلوس خود جهت تحصيل حيات باشرف و امحاى زندگى منفور هللا ، الغازى االعظم اعليحضرت امان ا
قوق مشروعه جامعه افغانان را بعهده غيرت گرفته و متعاقبّا در ملت عزيزخود اعتصام آزادى مغضوبه و استرداد ح

 استقالل تامه افغانستان را حصول نمود ، اين بناى مفخرت ١٢٩٨ اسد ٢٨سايه حدت عزم و قيام فوق العاده خويش تا 
 اسماى همان و نيز. بنياد کرده شد» طاق ظفر«احتوا که شاهد بعث بعدالموت مانست در صيفيه پغمان مينو نشان بنام 

جوانان سر فروش که درطى اثبات فداکارى وجديت شهيد راه و حريت گشته، کارنامه هاى مقدس خودشان را سرمشق 
حيات ما و اوالد آنها گذاشته اند در حواشى اين رواق ثبت گرديد تا آئينه صحنه خونين مجاهدين و تاريخ سربازى هاى 

 ) ١٢(» .الف افغانستان محرک غليان قومى و تازيانه غيرت ملى باشدشهريار شجاعت قرين ما بوده، براى آتيه اخ
از طرف اهل معارف بنيادگذاشته شد که چند ماه قبل از تکميل طاق ظفر هللا در پهلوى طاق ظفر، مينار والدت شاه امان ا

فرهنگ کشور و اين يادگارهنرى نمايانگر احساسات استقالل دوستى اهل معارف و ).  ش١٣٠٢(پرده بردارى گرديد 
و در مناريادگار شهداى نو آباد دهمزنگ برلوحه سنگى از زبان وطنپرست شاز محمود طرزى نوشته شده ) ١٣.(است
 : بود

 »بخون وطن الله رنگيم ما      شهيدان ظلم فرنگيم ما «
 بحيث زعيم ضد موقعيت خود راهللا در جنگ سوم افغان و انگليس، شاه امان ا: محقق دانمارکى استا اولسن ميگويدکه 

. امپرياليستى در جهان اسالم تثبيت نمود و در اولين سالهاى حاکميت خود سياست پان اسالميستى رزمنده را تعقيب کرد
او بصورت شفاهى از خالفت در برابر تهديد اروپائى ها حمايت نمود و امير بخارا و باسمه چى هاى ترکستان را در 

رهبران مذهبى قبايل ماوراى سرحد در پخش و اشاعه محبوبيت زعيم . کردبرابر بلشويکها از لحاظ مادى کمک 
 همچنان گزارش داده شد که مير گازرگاه و حضرت کرخ از .افغانستان وسيله يى سودمند در نيم قاره بشمار ميرفتند

 تحت تسلط ١٨٨٦طريق پنجده به چهل دختران عودت نموده اند و اطالع رسيد که ترکمن هاى پنجده که پس از سال 
 . روسها در آمده بودند اظهار آرزومندى نمودند که تحت حاکميت افغانستان باشند

اين پان اسالميسم نه تنها اعتبار پادشاه را در جهان اسالم بلکه همچنان در داخل افغانستان افزايش : اولسن مى افزايدکه
، او را حمايت هللارياليستى بودن شاه امان اداد وحتى سنتى ترين رهبران مذهبى نيز بر اساس همين خصلت ضد امپ

 ) ١٤. ( اما سازگارى با دو همسايه پر قدرت، مستلزم کشورى نيرومند بودکه افغانستان استطاعت آن را نداشت.کردند
  

 : هللا وحدت ملى و خدمت بوطن، آرمان سترگ شاه امان ا
چونکه از خدمت « : ميخوانيم هللا» ت شاه امان احاکميت قانون در افغانستان ، بقلم اعلحضر« در مقدمه کتاب پر ارزش 

بوطن باالتر عشقى ندارم و اين مسلک را نخبه آمال خود ميشمارم ، لذا استفاده از موقع را بغرض تأمين امور وطن 
عزيزم افغانستان و تهيه طرق بختيارى ملت محبوبم افغانيان ، همه وقت ملحوظ ذاشته ، خواسته ام بمعونه ايزدى نهضت 

 ) ١٥(» .راتب عظمت افغانيه بسرعت ممکنه بساحه وجود آيدو م
خان در فرصت هاى معين به واليات کشور از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب سفرکرده و هللا اعليحضرت امان ا

 روزه اش ٣٥ شمسى سفر ١٣٠٤ يکى از اين سفرها، درسال .گزارش اين سفرها در جرايد آن وقت درج شده است
 وى که با هئيت منظمى بدانجا رفته .بغرض بررسى کار مامورين دولت در امر تطبيق قانون اساسى بودبواليت قندهار 

بود، تمام ادارات واليت را تفتيش کرده و شخصًا اجرآت ادارات واليت را مالحطه کرده و پس از دقت تمام دراجرآت 
و کارمندان بد و خالف رفتار را مجازات نموده ،درجمع غفيرى ازاهالى واليت، مامورينصادق وکارکن را مکافات داده 

 متن اين کتاب ، شاهد ٠نتايج تفتيش و بررسى يکى از اين سفرهاى کارى وى است» حاکيت قانون درافغانستان  «٠است
خان هللا گويايى از حوصله مندى ، وطنپرستى، عشق به بکار بخاطر ترقى کشور و کفايت و درايت اعلحضرت امان ا

: رفيع برآن نوشته آمده است هللا درمقدمه ايکه مصحح کتاب آقاى حبيب ا. ر وطنخواه و مردم دوست استبعنوان يک رهب
 در نظريات متن اين کتاب ، انکشاف محلى ، در خطابه ها استحکام ملى و در خطبه ها برادرى اسالمى و استقالل ...« 

رتيب اين کتاب سيليى محکمى بر روى آنانى سياسى امت اسالمى بطور مفصل و معقول تشريح گرديده است و بدين ت
است که ديروز وى را به تحريک انگليس ها تکفير نموده بودند و امروز از دوربين اخوانيت بروى بر چسپ کفر زدند و 

خان بخاطر جلوگيرى از خون ريزى مردم بيگناه ملت، تخت هللا امان ا!  بلى ٠خود را مسلمانان واقعى قلمداد کردند
)  ببعد است ١٩٩٢منظور از (ک کرد اما اين خشکه مقدسان براى حفظ و بدست آوردن قدرت در پنج سال سلطنت را تر

خان شهرهاى هللامان ا. پنجاه هزار تن مردم بى گناه کابل را بى رحمانه به توب و راکت بستند و از زندگى محروم کردند
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و غيره را )  ياد گارهاى شهداى راه آزادى قصر تپه تاجبيک و طاق ظفر و منار استقالل و(داراالمان، پغمان 
 . اعمارکرد، اما اينها همه اين آبادى ها را در جنگ هاى بى مفهوم قدرت به ويرانه تبديل کردند

خان به خاطرحفظ عزت، حيثيت و حقوق و ثروتهاى مردم بيش از هفتاد نظامنامه و قانون را تسويد، تصويب و هللا امان ا
اينها در کشور با آوردن قانون جنگل ثروتهاى شخصى، اجتماعى و ملى را چور و چپاول کردند، تنفيذ و تعميل کرد، اما 

بر ناموس مردم تجاوز کردند، وطن را به آن و اين فروختند و براى دوام زندگى طفيلى خويش از کافر و مسلمان تحت 
 . هرمان و سربلندخود از آن کارگرفتندهرنوع شرايط برده وار پول و اسلحه بدست آوردند و در مقابل ملت مؤمن ، ق

اينها تحت عنوان سياست اسالمى به خواسته هاى حيوانى و نارواى خويش قباى اسالم سياسى دادند و تمام تاکتيک هاى 
تعهدات شان را باملت به باد . پليد ماکياولستى را بکار بردند، ميثاق شان را در خانه مقدس خدا شکستند و زير پا کردند

 . وشى سپردند و ريکارد ظلم و ستم کمونستها را شکستندفرام
خان انسان بود، سهو ها داشت، در جنون عشق به وطن حرکات افراطى از وى سر زد، در بين دسايس هللا امان ا! بلى 

آرمانش . روس و انگليس ـ دو دشمن بزرگ ـ گير ماند، اما هدفش پاک و مقدس بود، آرزويش خدمت به وطن بود
ور و همسرى با رقبا و سيالها بود و اين ها را هيچ گاه تاريخ کشور فراموش نمى کند و تاريخ هم بر کسى پيشرفت کش

رحم نمى کند، قضاوت تاريخ قاطع است و تاريخ به شکل مقايسوى چهره هايى راهم عيان خواهد ساخت که تحت شعار 
م و حشتى بيشتر از کافران را بر مردم خود روا دوستى ، دشمن آدميان بودند و چه کار هايى که نکردند و بنام اسال

 ) ١٦(» .داشتند و ملت مسلمان افغانستان را با جنگ هاى خونين خويش به گودال نيستى و بربادى سوق کردند
خان به اهميت وحدت ملى و اتفاق ملت بخوبى پى برده بود و هرگز نمى توانست بدون هيجان در باره آن هللا شاه امان ا
 خورشيدى پس از خطبه نماز روزجمعه هفتم عقرب، که به امامت خودش بر ١٣٠٤ در سفر قندهار درسال .سخن بگويد

: گزار شده بود، در مسجد خرقه مبارک حين ايراد خطبه نماز، در باره اتفاق ملت به تفصيل سخن زد و در يکجاگفت
پس درانى و غلجائى و اچکزائى و اوپره چه . هرکسى که در افغانستان زندگى ميکند، بدون استثنا افغان گفته مى شود«

را براى اقوام و قبايلى که گويا بى نام و نشان اند و افراد سر بر آورده » اوپره«شاه بکار بردن کلمه » معنى دارد؟ 
 و« : ندارند، تحقير ناجايز دانست و جدًا منع کرد و همه اين اختالفات را بهترين سالح بدست دشمنان وطن شمردو گفت

تکه تکه !  آه که ما را بدست خود ما از ما جدا کردند٠دشمنان ما از اين خصومت در ميان ما چقدرعظمت يافته اند
 در اينجا اشکهاى امير جارى مى ٠نمودند ، پارچه پارچه ساختند و تمام قواى ما را ميان خود ما به تحليل رساندند

گفتن غلجائى و درانى يک تبعيض نژادى است، ما : ر گفت که خان درنطق ديگرى به مردم قندهاهللا امان ا)١٧. (»شود
نزد من همه . همه انسان و مسلمان هستيم بايد وحدت ملى داشته و در مقابل دشمنان خارجى و داخلى يک مشت باشيم

ردو پوشيدن خان براى تأمين وحدت ملى، پولى را که هندوها به نام جزيه مى پرداختند، منع کهللا امان ا. افغانها برادر اند
لنگى زرد را نيز ممنوع قرار داد، تنها قشقه هندوها به همان حال سابق خود باقى ماند، زيرا محض براى شناخت آنان 

خان به تکيه خانه هاى اهل تشيع ميرفت و در درمسال هندوها در مراسم مذهبى شان هللا امان ا. بود که ضررى نبينند
مال ها را قطع کرد و از مفت خورى آنها را باز داشت و مجبور ساخت که خان پول مستمرى هللا  امان ا٠شرکت مى نمود

واقعاً درک ميکرد که بى هللا شاه امان ا) ١٨.(کار کنند، پول اوقاف را منع کرد و دستور داد که به دولت پرداخته شود
تايج اين بى اتفاقى اتفاقى بد ترين مرض تباهى يک جامعه و ناقض وحدت ملى است و در هنگام اغتشاش پسر سقاو او ن

را در ميان اقوام باهم برابر افغانستان بچشم ديد و يک بار ديگر و براى آخرين بار برمسئله اتفاق و اتحاد افغانها تاکيد 
 . ورزيد و خود از کشور برون رفت

بدور او جمع شدند و اهللا کابل را براى بچه سقاو گذاشت و خود به قندهار مواصلت کرد، مردم قندهار  امان هنگامى که شاه
حمايت خود را با جان و مال از رهبرى و پادشاهى او اعالم داشتند و او را مجبور کردند تا بسوى کابل براى استرداد 

 .. تاج و تخت حرکت کند
مرحوم پوهاند حبيبى در ميان دانشمندان تاريخ و جامعه شناسى کشور از جمله نامدارترين و سرشناس ترين دانشمندان 

او عادت نداشت قلمش را . انى است که نوشته هاى او همواره مبنى بر اسناد و مدارک کتبى و شواهد عينى استوار اندافغ
پدر بزرگ حبيبى که . در وصف شاهان و حکمرانانى بکار اندازد که مصدر خدمتى براى جامعه و کشور خود نشده اند

لم امير عبدالرحمن خان بود و بنابرين مرحوم حبيبى با حکومت مولوى عبدالرحيم آخند زاده نام داشت ، از کشته گان ظ
محمد زائى در افغانستان ميانه خوبى نداشت و با نيش قلمش تا آنجاکه برايش ممکن بود، به اذيت و آزار و افشاگرى 

يى که پاى اعمال سرداران محمد زائى و بارکزائى پرداخته است، معهذا چون دانشمند با صالحيت وحق گويى بود، آنجا
و کارنامه هاى دوران او به ميان آمده، در پهلوى آنکه اقوال انتقاد آميز همکاران و معاصران هللا صحبت از شاه امان ا

 : بدينگونه بر مى شمارد هللا دوره امانى را بيان ميدارد، چشمديدها و باور هاى خود را از شاه امان ا
سپاه . خان بسوى کابل حرکت نمود اهللا اره تحت قيادت شاه امانهزار لشکر قومى قندهارى و هز  ده  ش١٣٠٨در بهار 

در مسير راه بنا بردسايس انگليس بوسيله برخى عناصر مشکوک و . زابل و مقر را عبور کرد و بسوى غزنى پيش آمد
درانى  داران کشاف فراهى  تن از طاليه انگيزش و آويزش قبايل درانى و غلجائى بيست روحانى نمايان داخلى به غرض
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هاى کج شده تلفون انداخته بودند و بر  گان را بر پايه شده کشته هاى پاره در منطقه سکونت غلجائيان کشته شده و نعش
 » .اهللا است  امان اين مهمانى از جانب اقوام غلجائى براى درانيان و شاه«: کاغذى با خط بد ماليى نوشته بودند

اکنون ثابت شد که دشمنان ميخواهند « : لشکريان را بدور خود خواند و گفت شاه با مشاهده اين وضع اسفناک و فجيع، 
در بين قبايل ما فساد و جنگ اندازند تا ما با دست خود يکديگر را بکشيم و مسبب اين عمل ناجايز من خواهم بود که 

بدانيد که من اين مناظر بيقين ! پس اى مردم عزيز من. براى باز گرفتن تخت و تاج، کشت و خونريزى روى خواهد داد
خواهم شما براى بازگشت تخت و تاج من به چنين کارها  و نمى. شکن جنگ داخلى و قبيلوى را تحمل کرده نميتوانم دل

 . پس بايد من از ميان شما بروم تا موجب چنين کشتار و خونريزى نباشم. دست يازيد
روسياهى ابدى و مسئوليت اين هنگامه ناشايست بنام من ثبت شما ملت عزيزم، زنده و افغانستان باقى خواهد ماند، ولى 

در حاليکه من از روز اول شاهى خود تعهد سپرده بودم، که براى حفظ استقالل و تماميت مملکت و سعادت و . ميشود
 . وحدت شما مردم افغانستان کار کنم

گان براى بدست آوردن مقام شاهى با همديگر هاى سابق تاريخ اين بود که شهزاد علت بدبختى مردم ما در دوره! ببينيد
من . اند هاى قبيلوى برانگيخته ها و عداوت اند و در اين بين شما مردم را با يکديگر بجنگ و دشمنى ها داشته جنگ

ميخواستم دوره شاهى من چنين نباشد و بجاى اينکه مردم را به جنگ يک ديگر سوق دهم، بايد منادى دوستى و وحدت و 
آئيد، اينک من  بينم که شما بجنگ داخلى قبيلوى گرفتار مى چون اکنون مى.  اخوت تمام مردم افغانستان باشمسعادت و

من . شما با همديگر جور بياييد. ميخواهم ميدان را به مردم خود افغانستان اعم از موافقان و مخالفان خود، بگذارم
 . وش خود گرفته نميتوانممسئوليت جنگ خانگى شما را براى باز ستانى تخت شاهى بد

درپاره چناررسيده و ديگر برادر روحانى من در همين جا نشسته و جنگ ) منظورنادرخان است(يک او درزاده من 
ولى من مرد اين کار نيستم و توصيه من بشما اين است که با ) منظور شاه نورالمشايخ است. (خانگى را در ميدهند

من فردى از شما ! استقالل خود را نگهداريد، و وطن خود را بدشمنان خارجى مسپاريدهمديگر کنار بياييد، اتفاق کنيد، 
ولى اگر اينچنين بخاک و خون بغلتيد، موجب بدبختى و مالل . منديد، عين سعادت و مسرت منست هستم، اگر شما سعادت
اقف الهورى را اشک ريزان دوست اين دو بيت و خواه و مردم سپس شاه نيکدل و حساس و خير. دايمى من خواهد بود

 ! وطن : خواند 
 چه نيرنگ است  من بقربانت اين     جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است

 ر از نام من تـرا ننگ است ؟ــاگ      وى نـا مـم ـــــــو نـشنـــروم تـا تـــميـ
 ) ١٩(» .اهللا امان فى: و بعد گفت 

ترقيخواه و روشنفکر و وطن دوست نوشته است  د خود در مورد آن شاهجيبى از چشم دي اين بود حکايتى که مرحوم عالمه
و صادقانه شهادت ميدهد که مردم بسيار به او ارادت و باور داشتند و ميخواستند شاهى را بدو باز گردانند، اما شاه با 

وطنان خود را روبرو شدن آن حادثه دلخراش، واپس به قندهار برگشت و از آنجا راهى ديار غربت شد تا مرگ هم
خواهى و مردم دوستى يک رهبر دلسوز و مردم دوست که تاج و تخت قدرت را بر  چنين است نمونه يى از وطن.نبيند

طلب، خودخواه و  مرگ هموطنان خود ترجيح نداد و مردانه از آن در گذشت تا تاريخ از او به عنوان يک رهبر قدرت
 . روانش شاد و يادش گرامى باد. امروز به نيکويى ياد ميکندحقاکه تاريخ وطن از او . ريز نام نبرد خون 

 : شاه در شاهراه اصالحات اجتماعى 
خان ومشروطه خواهان، پس از پيروزى بر دشمن و تحصيل استقالل کشور و امضاى موافقتنامه راولپندى هللا شاه امان ا

 ١٨و افغانها از آن پس همين روز ( گرفت  اگست شکل رسمى را بخود١٨در هللا  اگست که بعد از توشيح شاه امان ا٨در 
به منظور رفع عقب ماندگى قرون وسطائى جامعه و )  اسد را روز استرداد استقالل کشور شناختند٢٨اگست مطابق 

ايجاد تحوالت اجتماعى در کشورکه بتواند جامعه را به پيش حرکت بدهد، دست بيک سلسله ريفورمهايى زد که در دو 
  و مرحله ١٩٢٤ تا ١٩١٩مرحله اول از ٠رار گرفت مرحله مورد اجرا ق

 در مرحله اول، اصالحات ذيل روى دست ٠ ١٩٢٩ تا جنورى ١٩٢٨فصل دوم دوم از سپتامبر ) ٩٧(و هللا شاه امان ا
 : گرفته شد

 :  در عرصه وحدت ملى - ١
عاقالنه اين وحدت ملى را بر شاه منور و مترقى قبل از همه مسايل متوجه تحکيم بنيان وحدت ملى افغانستان گرديد و 

 يکى از مهمترين تحوالت مرحله اول اصالحات .محور حقوق مساوى مردم افغانستان در برابر قانون به حرکت آورد
 شمسى ١٣٠١اجتماعى دولت ، طرح و تصويب قانون اساسى يا نظامنامه اساسى دولت عليه افغانستان بود که در سال 

ل آباد تحت رياست شخص شاه مورد بحث و تصويب قرار گرفت و براى نخستين بار  نفرى در جال٨٧٢در لويه جرگه 
اين قانون . افغانستان در تاريخ چند هزارساله خود صاحب يک قانون اساسى مبنى بر مبادى عالى حقوق انسانى گرديد

خصى و لغو اسارت اصول برابرى و آزادى ش:  ماده تنظيم و تصويب شده بود، در فصل حقوق عمومى٧٣اساسى که در
و بردگى ، آزادى مطبوعات و شغل و پيشه و تدريس و حق ملکيت شخصى و مصئونيت مسکن و منع مصادره دارائى و 

) ٢٤، ٢٢، ١٠ و ٩: مواد( ٠لغو بيگار و شکنجه و مجازات غيرقانونى و غيره نکات برجسته و اساسى بازتاب يافته بود
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تمام اتباع افغانستان برطبق شريعت و قوانين دولت از حقوق و « :  شده بودکهافزون برين مزايا، در ماده شانزدهم درج
در افغانستان اصول اسارت و بردگى بالکل موقوف « :  قانون اساسى حکم ميکرد١١ماده » .وجايب مساوى برخوردارند

 از اين ٠بابان خود برآمدندبنابر حکم اين ماده، درحدود هفتصد تن غالم و کنيز هزاره در شهرکابل از منازل ار» ٠است 
بر خاستند و بيش از ديگران مورد غضب و هللا است که مردم هزاره بيش از هر قوم و قبيله ديگر به دفاع از شاه امان ا

روح اين موادقانونى آن بود که در عمل تطبيق ميشدو از لوث کذب و ريا ٠ضرب وشتم رژيم سقاوى قرار گرفتند
 در مجالس مشوره ٠راسم مذهبى و تکيه گاه هاى پيروان مذهب اماميه عمًال آزاد شد چنانکه م.وفريبکارى مبرا بود

واليات قندهار و غزنى و جالل آباد و انجمن معارف کابل ، يک يک نفر نمايندگان انتخابى هندوهاى افغانستان شامل و 
ش ١٢٩٩طبق فرمان حمل (ل جزيه در امور اداره سهيم گرديدندو قيد رنگ زرد از دستار ومعجر هندوها با باقيات پو

و افسرى ) ليسه هاى حبيبه و حربيه (و اوالد هندو در مدارس ملکى و نظامى . مرفوع گرديد) خانهللا شاه امان ا١٩٢٠=
اردو قبول شد و ديگر تبعيض و تفريق از نظر نژاد و زبان و مذهب و قبيله وجود نداشت ، معاش مستمرى و نسبى 

 ) ٢٠( . و امتيازات روحانيون لغو گرديد و ملت در حقوق با هم مساوى شدعشيره محمد زائى و خوانين
در قانون اساسى براى مردم افغانستان همان حقوقى پيش بينى گرديده بود که در قوانين ليبرال غربى وجود : بقول اولسن 

 اين قانون اساسى ٠دازطريق حفظ حقوق برابر براى همه رعاياى کشور تأمين ميش» افغان« هويت ملى بحيث ٠داشت
در جامعه افغانستان انقالبى بود، نه تنها بخاطر اينکه حقوق مدنى شهروندان را اعتراف ، عمليه دستگاه دولت را تنظيم 
و اصل مسئوليت کابينه را معين ميکرد، بلکه همچنان به اين دليل که اقتدار پادشاه را محدود و تابع قانون مى ساخت 

 ) ٢١(٠کال از حاکميت شخصى و استبدادى مروج در افغانستان بودمقاطعه رادي) ٧ماده (
با تطبيق موازين غربى در باره درستکارى و صداقت در اجراى وظايف پرداخت، دشمنى ها و هللا هنگامى که شاه امان ا

و ضد اما آنچه را که شاه نمى پذيرفت ، سيستم جانبدارى . مخالفت ها برضد او بيش از آنچه که بود، وسعت گرفت
از اين است که وقتى شاه مستمرى افراد خاندان محمد . جانبدارى و مکلفيتها در قبال خويشاوندان و ساير افراد متنفذ بود

زائى و ديگر خوانين و روحانيون متنفذ را لغو نمود، يا اينکه وقتى دستور زندانى کردن يکى از اقارب نزديک مادرى 
ميخواست بمردم نشان بدهد که همه مردم در برابر قانون يکسانند و هيچيک از خودرا صادر کرد، معنايش اين بود که 

ديگرى برترى ندارد و هرکه خالف رفتارى کند، مطابق قانون مجازات ميگردد، اما اين عمل شاه تحسينى برنيانگيخت 
ايلى به عزت شخص زيرا که اين عمل در جامعه قب٠و برعکس بخاطر عدول از مکلفيت هاى قومى ـ قبيلوى محکوم شد

  . با نفوذ قوم لطمه شديد وارد ميکرد
 

 :  در عرصه فرهنگ و معارف - ٢
يکى ديگر از فصول مهم اين قانون اساسى ، توجه به فرهنگ و تأکيد بر مسئله تعليم و تربيت مجانى فرزندان کشور 

مار ميرفت و اين امر در تحقق  از آنجايى که تأسيس و انکشاف تعليم و تربيت يکى از وظايف اصلى دولت بش٠است
 ٦٨تحوالت اجتماعى نقش مؤثر داشت ، لذا دولت امانى به تأسيس مکاتب در مرکز وواليات پرداخت و بر طبق ماده 

قانون اساسى تحصيل دوره ابتدائيه را اجبارى ساخت و در پايتخت عالوه بر ليسه حبيبيه، ليسه هاى امانيه و امانى 
 افزون بر آن مکاتب رشديه غازى، رشديه ٠ستادان جرمنى و فرانسوى تدريس ميکردندتاسيس گرديد که در آن ا

استقالل، تلگراف، رسامى، نجارى، معمارى، زراعت، دارالعلوم عربى، رشديه مستورات ، رشديه جالل آباد، رشديه 
زيک، قالين بافى، تدبير قندهار، رشديه هرات، دارالمعلمين هرات، رشديه مزارشريف ، رشديه قطغن، مکتب پوليس، مو

 باب مکاتب ابتدائيه در تمام واليات کشورتاسيس گرديد که ٣٢٢منزل زنانه، مکتب طيبه، مستورات ، خالصه بيشتر از 
هزار نفر ميرسيدند و در همان ٣ هزار نفر بالغ ميشد و شاگردان ليسه هابه ٥١ به ١٩٢٧شاگردان مکاتب ابتدائيه در سال

و تا آن سال چند صد نفر از شاگردان . مکاتب ابتدائى و يکصد نفر معلم در ليسه ها افزوده شد نفر معلم در ٦٥٠سال 
فرانسه، جرمنى، ايتاليا، اتحادشوروى، و ترکيه غرض فراگيرى رشته هاى مختلف علوم و : افغانى به کشور هاى چون 

 ) ٢٢. (تخنيک اعزام شدند
چندانکه در يکى از بيانيه هاى .  تربيه و تعميم سواد در مملکت داشتعشق بيکرانى به تعليم وهللا اعليحضرت شاه امان ا

من هرقدر در باب ترقى و بهبودى شما ملت تفکر نموده ام بدون علم ديگر راهى نيافته ام و پايه اول علم ، « : خودگفت 
ه، ميخواهم با کمال سويه  چون چنين است نيک بدانيدکه بخير شما بوده و شما را براه مستقيم مايل ساخت...مکتب است 

در بيانيه ) ٢٣(»٠از عالم باخبر شويد و ترقى کنيد، تاکى دراين مغاک جهل بوده از عالم بى خبر واز علم محروم باشيد
امروز که ما وشما علماء وفضالء را بنظر عزت و ... «ديگرى شاه با الفاظ ساده و عام فهم خطاب بمردم اظهار نمود 

آيا نمى بينيد و خجالت نمى کشيد از . مًا از برکت علم است، بايد بيش از پيش در تحصيل آن کوشيداحترام مى نگريم تما
حکومت شما ومن عاجز کوشش .آنهايى که نسبت بما و شما صاحب کمال و عزت و اجالل هستند و برما فخر هاميکنند

م پس چرا کاهلى مى نمائيد و در اخذ تعليم ها کرديم و مکتب ها را از براى تحصيل علم جهت اوالد شماملت تشکيل دادي
از براى خدا در مقابل اين همه زحمات ودلسوزى حکومت خويش چرا اوالدهاى خود را بکمتب ... تنبلى ميورزيد؟ 
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اگر هللا وا. داخل نمى کنيد؟ چرا بر حيات و آينده اوالدهاى خود دلسوزى نمى کنيد که بى علم و جاهل و بيکمال ميمانند
 ) ٢٤(» .نرفتيد خود را بدست خود خراب مى نمائيدشما بمکتب 

 تن متعلم به خارج فرستاده ٣٠٠منظور فرمود که ) م١٩٢١(= ش١٣٠٠در اوايل سال هللا بنابرين اعليحضرت شاه امان ا
 از جمله صد نفر به اروپا و دوصد نفر به هندکه از آنجمله نيز صد نفر براى تحصيالت عالى اروپا در هند آماده .شوند

در همان سال بتعدا . و براى مراقبت متعلمين مفتشينى نيز تعيين شده بودند که با شاگردان افغانى بخارج ميرفتند. يشدندم
 تن ديگر تحت راهنماى ٤٨پسر شاه تحت نظر سردار محمد عزيز به فرانسه و هللا  نفر شاگرد برعالوه هدايت ا٣٥

 گويا شش نفر . تعداد ديگرى از شاگردان بخارج فرستاده شدند١٣٠١ و باز درسال .سيدهاشم خان به آلمان فرستاده شدند
 . به ايتاليا و پسر محمودطرزى عبدالوهاب به مصرف شخصى پدرش در پوهنتون آکسفورد به تحصيل مصروف بودند

م و  حکومت امانى در کار گسترش تعلي٠وقتًا فوقتًا از امور تدريسى و امتحانات شاگردان خبر ميگرفتهللا شاه امان ا
 ٢٦ اسد مکتب راستى درجالل آبادتاسيس شد و در ١٦بتاريخ . تربيه، هيچ گوشه دور يا نزديک کشور را فراموش نکرد

همچنان که مکتب دانش در چهلستون گشوده شد، مکتب معرفت . ش مکتب ذکاوت در باميان بازگرديد١٣٠٠حوت سال 
دولت امانى . ر ميمنه نيز مشعل معارف روشن گرديد ش در نيمروز و د١٣٠٠در سال . در تاشقرغان تاسيس گرديد

براى تشويق اطفال به مکتب براى هرطفل مدرسه رو معاش معين کرد تا بدين وسيله مردم از رفتن فرزندان شان در 
اما چون ديده شد که با وجود اين مردم بخوشى فرزندان خود را به مکتب نمى فرستند، .مدارس ممانعت بعمل نياورند

 . ن تعليمات ابتدائى را براى اطفال در قانون اساسى اجبارى نمودبنابري
در پهلوى تأسيس مکاتب، ايجاد کتابخانه ها، تياتر و سينما و راديو، توجه بموسيقى و رشد استعداد هاى هنرى افراد و 

مجله : از قبيل  جريده و مجله٢٣توسعه نشرات و آزادى مطبوعات نيز از توجه دولت امانى بدور نماند و در حدود 
جريده ) به سرپرستى و مديريت اسمارسميه مادر ملکه ثريا(اردو، مجله معارف، جريده امان افغان، جريده ارشادالنسوان 

اتحاد مشرقى، جريده طلوع افغان قندهار، جريده بيدار مزار شريف، جريده اتفاق اسالم هرات، جريده انتقادى ستاره 
ه ملى انيس و جريده نسيم سحرو غيره در مرکز و واليات شروع به فعاليت نمودند که افغان به مديريت غبار، و جريد

با امانتدارى و دقت تمام کوشش هاى « همه دم از استقالل و آزادى و تماميت ارضى و صيانت از استقالل ميزدند و 
 با وصف عمر کوتاه ٠نندحکومت را بسود اصالحات منعکس ميساختند و آراء وعقايد مردم را در پهلوى آن مينهاد

روزنامه نگارى در افغانستان اين پديده مهم فرهنگى توانست کرسى شايسته خود را بدست بياورد و در لويه جرگه 
فيصله گرديد تا جرايد و مجالت کشور در راه جلو گيرى از فساد اجتماعى و بيروکراسى دولت را ) م١٩٢٨( ش١٣٠٧

در اين دوره ) ٢٥(» ٠ر را افشاء و اشخاص صادق کشور به جامعه معرفى شوندکمک نمايند و افراد فاسد و رشوه خو
» طرزکاکا«. استفاده ميشد» طرزکاکا« و براى سواد آموزى از .به سواد آموزى بزرگ ساالن نيز توجه کافى بعمل آمد

 سردار کهندلخان در را يکى از اعضاى مشروطيت اول بنام کاکا سيد احمد فرزند فيض محمدلودين بن مالنصوح پيشکار
 هجرى قمرى در قندهار تولد يافته ١٢٧١ کاکا در سال .زندان ايجاد کرده بود و به زندانيان بى سواد آموزش داده بود

در دوره تحصيل اکثردر ..وى در زمان امير شيرعلى خان درمکتب حربيه که درباالحصار قرار داشت شامل شد. بود
کاکا چندروزى از محضر درس سيد جمال الدين . يشد به درجه اول کامياب ميگرديدامتحاناتى که در حضور امير اخذ م

بعد از دوره مکتب مدت کوتاهى در خدمت نظام بودکه بزودى آنرا ترک گفته به قندهار رفت و . افغانى نيز بهره ور شد
ظاهرًا به جرم (ان بزندان افتاد که در آغاز امارت عبدالرحمن خ. در پايان پادشاهى امير شيرعلى خان دوباره به کابل آمد

خان منتظم مدرسه هللا در عهد امير حبيب ا. تا ختم پادشاهى امير موصوف در زندان بود) هوادارى از سردار ايوبخان
 ١٩٠٩در سال . حبيبيه مقرر شد و درسازمان مشروطه خواهان به فعاليت سياسى پرداخت و رئيس يکى از حلقه ها بود

کاکا چون در زبان فارسى و عربى و رياضى ماهربود، در زندان بيکار . در زندان بود١٩١٩ال م زندانى شد و تا س
وى در آعاز . ننشست و باطرزى که براى باسواد شدن نو آموزان ايجاد کرده بود، به زندانيان ناخوان، سواد مى آموخت

 . ن شاه وحکومت و مردم برخوردار بودو در اين دوره از اعتماد و احترام فراوا. حکومت امانى از زندان رها شد
» طرز«، کاکا پس ازرهائى از زندان مدير مکتب سواد آموزى در کابل مقررشد و هللا در آغاز جلوس اعليحضرت امان ا

سواد آموزى عساکر نيز . سواد آموزى او که در زندان نوشته و تجربه شده بود در تمام مکاتب مورد استفاده قرار گرفت
به اساس طرز کاکا، شخص بى سواد در چهل روز .  ادامه داشت١٩٢٧صورت ميگرفت و اين طرز تا » طرزکاکا«با 

اين مرد انسان .  نفر را با سواد ساخته است١٢٠٠٠ميتوانست بخواند و بنويسد و کاکا در پايان عمر ادعا ميکرد که 
 ٠ سالگى در کابل وفات يافت٧٥به عمر ) ش١٣٠٦( هق ١٣٤٦ حوت سال ١٤دوست و شجاع و خيرخواه باالخره در 

 سال از عمرخود را در زندان امير عبدالرحمن خان بجرم ضديت با استعمارانگليس و ده سال از عمر خود ٢١نامبرده 
 ) ٢٦!(خان سپرى کردبود، يادش گرامى بادهللا را بجرم مشروطه خواهى درزندان اميرحبيب ا

 ايجاد و در معرض آزمايش قرار داد که شخص بى سوا در خان نيز طرز جديد سواد آموزى راهللا اعليحضرت امان ا
 شاه ٠درس ميخواند، باسواد ميشد و خواندن ياد ميگرفت) ساعت٢٠جمله ( روز اگر در هرروز دوساعت ١٠مدت 

 ايجاد کرد و خودش در همان سال هر شب به مسجد شاه دوشمشيره ميرفت وشاگردان ١٩٢٧غازى اين شيوه را در سال 
اصول «آموخت و در پايان از شاگردا امتحان گرفت و معلوم شد که بعد از بيست ساعت درس از روى را سواد مى 



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
42

سپس از اين اصول براى سواد آموزى عساکر کار گرفتند و نتايج . شخص مى تواند کلمات را بخواند» صوتى امانى
 ) ٢٧. (سودمندى حاصل شد

 

 : در عرصه بهبود حال زنان - ٣
ش زنان در روند تحوالت اجتماعى توجه خاص مبذول داشت و حتى پروسه نجات زنان را بحيث به نقهللا شاه امان ا

و تعدادى از دختران را . شهروندان متساوى الحقوق آغاز نمود و به تأسيس انجمن نسوان و مکاتب دخترانه اقدام کرد
 ازدواج با صغير ممنوع ٠تادبراى فراگيرى تحصيالت عالى در رشته هاى طبابت و نرسنگ و غيره به ترکيه فرس

  .اعالن گرديد و ازدواج مرد با چهار زن به يک زن محدود شد
خان در مورد گرفتن تويانه و عروسى قيوداتى وضع کرد تا فشار عروسى را از روى شانه هاى خانواده هللا امان ا

 نمود، اما در لويه جرگه دوم که  سال تعيين١٨ سال و براى دختران ٢٢و نيز سن ازدواج را براى مردان . دامادکم کند
دايرگرديد، چون اکثريت اعضاى آنرا مالکين و خانها و روحانيون متعصب تشکيل ميدادند، ) ١٩٢٤(ش ١٣٠٣در سال 

بعضى تعديالت در برنامه ريفورمها وارد و قطعنامه ئى صادر کردند که مطابق آن نکاح صغير جايز دانسته شد و 
ماده جديدى که به آن . محدود گرديد و ازدواج يک مرد را باچهار زن جايز شمردندتحصيل زن درچهار چوب خانه 

عالوه کردند اين بودکه با وجود آزادى عقيده ، هندوها و يهوديها بخاطر کافربودن مکلف به پرداختن جزيه و پوشيدن 
 شاه اعتراض کرد که اين هنگامى که روحانيون سنى حمايت از مذهب حنفى را پيشنهاد کردند،. لباس مخصوص شدند

موضوع باعث تخريب وحدت ملى گرديده و به معنى کنار گذاشتن جامعه شيعه تلقى ميگردد، اما على الرغم اين 
اين تعديالت نتيجه فشارهايى بود که در مخالفت با روح قانون اساسى، اهداف شاه و . اعتراض روحانيون پيروز شدند

) سته در سراج االخبار در باره حل اختالفات بين شيعه و سنى استدالل ميکردکه پيو(محمود طرزى مشاور مجرب او 
  . در هنگام قيام خوست ، توسط نيروهاى متعصب اسالمى تعميل شد

  

                
   در روم١٩۵٠ درکابل                ملکه ثريا در١٩٢٤درملکه ثريا                                  

 
ى هايى که برسرراه شاه قرار داشت ، در برنامه هاى اصالحى دولت براى حقوق زنان فصل خاصى با همه دشوار
تشکيل شد و دوازده نفر از زنان بافهم کابل اداره انجمن را » انجمن حمايت نسوان « ١٩٢٨در تابستان . عنوان شده بود
ريک شدند، مثًال اداره مکتب مستورات را وبراى نخستين بار زنان در کار اداره مملکت با مردان ش. بدست گرفتند

( را مادر ملکه » ارشاد النسوان«کار نشرمجله . شخص ملکه ثريا و عده ئى از زنان روشنفکر به عهده گرفتند
همچنان يک مکتب تدبير منزل براى زنان کابل در باغ . و روح افزا طرزى دختر کاکاى ملکه بدوش گرفتند) اسمارسميه

 . مى عده يى از زنان جرمنى و ترکى تاسيس گرديدعلى مردان با معل
روزى که ملکه ثريا در يک اجتماع از پيشرفت زنان جهان و عقب ماندگى زنان « : غبار ازچشمديدهاى خود مينويسد

زنان با درد بگريستند و پنجاه نفر زن فى المجلس خودشان را در خدمت معارف و ) ش١٢٩٩جدى(افغانستان سخن زد
ملکه چنان متأثرو منفعل گرديد که خودش وظيفه مفتشى مکتب مستورات را برذمه .  مدرسه زنانه گذاشتندتاسيس اولين

پس از باز گشت از سفر اروپا، شاه محفلى از زنان کارمندان عاليرتبه مرکز تشکيل داد و در آن نطق پر ) ٢٨(» .گرفت
خان هللا  اکثريت شان به مرض مبتال شده اند، امان اشورى کرد وگفت چادرى آنها را از تنفس هواى آزاد مانع شده که

هدايت داد به زنانى که برقع بپوشند بعد ازين در باغ عمومى داراالمان براى گشت و گذار اجازه داده نخواهدشد، سپس 
به زنان توصيه نمود که حقوق خود را از شوهران خود بگيرند وشوهرانيکه بر آنها ظلم و اجحاف روا ميدارند، زن 

ظاهرًا اين حرفها مربوط به مردان دو، سه  (٠بگيرد) که دولت در اختيار او قرار ميدهد(يتواند حق خود را با تفنگچه م
زنه بايد باشد که از عدالت در ميان زنان خود عاجز بودند و وقتى زنى بر شوهر خود اعتراض ميکرد مورد کتک کارى 
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خان در باغ عمومى زنى را با برقع ديد، فورًا از زن پرسيد که با هللا ، در همين راستا روزى امان ا)شوهر قرار ميگرفت
اين عمل شاه سبب تأثر خانم شد و . اين برقع دراين جا چه ميکند و بالدرنگ برقع را از روى زن گرفت و گوگرد زد

بود که معلوم نيست آنرا در حق خود توهين تلقى کرد، درحالى که منظور شاه توهين به خانم نبود، بلکه توهين به برقع 
 . به کشورما ازچه زمانى وارد شده است و در عنعنه مردم ريشه دوانيده است

 جوالى در اخبار امان افغان نوشت که قبل از اسالم زنان ٢٥ملکه ثريا پس از بازگشت ازسفر اروپا، مقاله اى در تاريخ 
در مورد چادرى . ه آنها حقوق مساوى با مردان دادمطيع و فرمانبردارشوهر والدين و پسران شان بودند، الکن اسالم ب

عنعنه ورسوم رفته رفته شکل مذهبى را بخود گرفت که در همه اديان و کشورها ديده مى شود، طوريکه برقع :گفت 
امروز در وطن ما يک عمل عنعنوى بوده که رفته رفته جاى خود را در دين و مذهب تاسيس نمود و به آن صبغه مذهبى 

وقت : قبل از نشرمقاله، ملکه ثريا باعده ئى از زنان صحبت کرد، نخست دختران مکاتب را مالقات نموده گفت . دادند
. پوشيدن چادرى سپرى گرديده است و آنهارا تشويق نمود تا در از بين بردن آن سعى و کوشش نمايند، اما مجبور نيستند

 به آنها گوشزد کردکه با مردان درکارها سهم مساوى گيرند، سپس ملکه تعدادى از زنان را درقصردلکشا مالقات نمود و
 زنان اروپائى در فابريکه هاکار ميکنند، الکن ٠بخصوص درانکشاف کشور و درچهار ديوارى خانه بقسم محبوس نباشند

قبول زنان افغان جسمًا قوى تراند،اما درانکشاف کشورسهم نميگيرند، زيراعلت آن پرده چادريست که درهيچجا قابل 
هيچ فردى نبايد : در بيانيه افتتاحيه خود از تعدد ازواج سخن زد و گفت که ١٩٢٨خان در جشن هللا امان ا) ٢٩.(نيست

خان هللا امان ا. بيشتراز يک زن داشته باشد، سعادت آينده کشور مربوط به مادران است که نسل جديد را تربيه ميکنند
بعد شاه و .  و دراين صورت ترس از شوهران خودنداشته باشيدپاک و عفيف و با عصمت باشيد: خطاب به زنان گفت

 در اين محفل اکثريت .ملکه و نورالسراج که بدون چادرى بودند با نمايندگان مالقات نمودند، سپس اتن ملى اجراگرديد
 . زنان ديپلوماتان شرکت ورزيده بودند و يک رقاصه هندى رقص هندى بجاى آورد

رديد، لويه جرگه تدوير يافت که در آن يک هزار نماينده از سراسر افغانستان اشتراک ورزيده وقتى جشن استقالل تمام گ
خان با بعضى ازنمايندگان هللا امان ا. اعطا شده بود) دريشى(بودند و براى وکال از طرف دولت لباس اروپائى 

زنان آزادى داده شود، تعدد براى : ديدارخصوصى داشت وبه آنهاپروگرام هاى اصالحى خودرا تشريح نموده گفت که
ازواج غيرقانونى، و تعليم وتربيه زن ومرد اجبارى، اجراى طالق از طريق قانون مدنى صورت بگيرد، داشتن اسلحه 

لويه جرگه هيچکدام . منع گردد، ماليه ازدياد شود و بانک ملى تاسيس و در پهلوى پول مسکوک پول کاغذى چاپ شود
بخصوص نمايندگان قبايل سرحديکه تحت نفوذ حضرات شوربازاربودند آنراردکردند، شاه از اين اصالحات رانپذيرفت، 

 افغانگى را ١٠٠ و٥٠ ،٢٠، ١٠خان از اين تصميم نمايندگان سخت برآشفته وناراض شد، ولى پول کاغذى هللا امان ا
 ) ٣٠.(چاپ کرد وبه چلند انداخت

 فردنظامى مريد وياپير و رهبر مذهبى شده نمى تواند ونه ،درطرح اصالحات اشاره شده بودکه هيچ١٩٢٨در لويه جرگه 
درسياست مداخله کرده ميتواند و اعالن گرديدکه کسانيکه خانم خارجى دارنددر وزارت خارجه استخدام شده نمى توانند، 

 زن داشته خان اعالن نمود که مامورين دولت نبايد بيش از يکهللا امان ا. مگر اينکه خانم خارجى خودرا را طالق بدهند
برمسئله تعليم مختلط دختران و . باشند و آنهايى که بيش از يک زن دارند، لويه جرگه در مورد آنها تصميم خواهد گرفت

پسران ازشش تا ده سالگى بمنظور جلوگيرى ازمصرف بودجه اضافى براى ايجاد مکاتب بحث صورت گرفت و در 
 . نتيجه قبول گرديد

به نمايندگى از زنان افغانستان هللا آن شرکت ورزيده بودند، کبراجان خواهر شاه امان ادر لويه جرگه که زنان هم در
سخنرانى کرد و ملکه ثريا زنان روشنفکر قندهار راپذيرائى نمود، تا آنها در برگشت از زندگى نوين در کشور به 

 . ديگرزنان حکايت کنند
بعد .  گرديد و آن دادن آزادى براى زنان افغان بوددر روز سوم تدوير جلسه يک موضوع بسيار پراهميت ديگر مطرح

از آنکه حقوق زنان با مردان مساوى اعالن گرديد، ملکه ثريا از جا بلند شد و چادر نازک خود را که بر روى کشيده بود 
ى کردند از سرگرفت و همانجا پاره کرد، حاضرين باکف زدن اين عمل او را تائيد کردند و زنان ديگر از ملکه ثرياپيرو

و مردان روى زنان را ديدند، درحالى که نه ازحسن و شرف زنان چيزى کاسته شد و نه از شرف غيرت مردان چيزى 
زنان از نظر مذهبى بايد يک روپوش مخصوص برسرکنند که موهاى شان را بپوشاند، پنهان کردن دست . کم گرديد

 از چه زمانى برقع و دوالق که زن را از فرق سرتا پاشنه وروى زنان در روستاهاى کشور رايج نيست، اما معلوم نيست
پادر خود مى پيچد، رايج گشته و در شهرها رفته رفته چنان اهميت پيداکرده که اگر زنى بدون برقع از خانه خارج شود، 

 . گويا که آبروى مرد را از بين برده است
 يک روز تاريخى در تاريخ زنان افغانستان به حساب  اکتوبر١٢روز : مينويسدکه ) آتش درافغانستان«نويسنده کتاب 

ازآن روز به بعد زنان منوربرقع نپوشيدند و . ميرود، زيرا براى بار اول زن افغان روى لچ در اجتماع قبول شد
اما همه اين موضوعات به شخص تعلق پيدا ميکند و عنعنه نبايد برمردم تحميل . درعوض البسه مناسبى را اختيارکردند

خان و محمدولى خان هرکدام يک خانم دارند، هللا خان گفت که برادرش عنايت اهللا در مورد داشتن يک زن ، امان ا. دگرد



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
44

اما صاحب چندين فرزند خيلى ها خوب هستند، وى چنان موضوعات را در قيد مثال باداليل و الفاظ مناسب ارائه کرد که 
 . بعضى ها شاه را نابغه ميگفتند

چون ملکه قبًال چادرى را پاره . در قصر وزارت خارجه نشان دادندکه ملکه ثريا بدون روپوش بودفلم هاى سفر شاه را 
. کرده بود،ديگر موضوع داشتن چادرى اهميت خود را از دست داده بود، در کابل بيشتر زنان بدون چادرى ديده ميشدند

 بررسى کند، از قبيل ندادن نفقه ولت وکوب ملکه ثريا محکمه اى داير نمود که شکايات زنان را در مقابل شوهر شان
يک هيئت مخفى وارسى زنان نيز ايجاد گرديدکه عکس العمل . شدن توسط شوهران شان و يا طالق دادن بدون موجب

مردان راکنترول کنند و از زنان پير خواستندکه به خانه ها بروند و ببينند که رويه مردان با زنان شان چگونه است ؟ 
 ) ٣١.(خان شامل بودهللا  در پالن اصالحى شاه امان اهمه اين ها

دولت واقعًا ميخواست که زن از حيثيت و عزت شايسته بعنوان شريک زندگى مرد و به عنوان يک انسان در جامعه بر 
خوردار گردد، زيرا در آن روزگار مخصوصًا در خارج از شهرها زن مثل حيوان در معرض بيع وشرا قرار ميگرفت 

 به همين جهت است که محمود طرزى از وضع رقت ٠ موارد زن با گاو و اسپ و خر و غله تبادله ميگرديدو در برخى
 شاه به اين بسنده نکرد و طى فرمانى از مامورين دولت خواست تا ٠بار زنان در افغانستان اشعار شکوه آميزى دارد

امعه افغانى نا سازگار بود، اما از نظر دولت در اين کارها گرچه در ظاهر با عنعنات ج. بيش از يک زن نداشته باشند
 ٠واقع راه هايى بود که ال اقل در شهر هانيز زن از آزادى بر خوردار گردد و اگر بخواهد بتواند با روى باز ظاهر شود

ز اين، همان اما اين روى باز در آن زمان از پيشانى تا زير زنخ و دستها تا بند و پا ها تا بجلک قابل رويت بود نه بيش ا
 . چيز هاى که زنان در دهات افغانستان همواره از آن بر خوردار بوده و هستند

و ملکه ثريا تا آنجا براى آزادى زنان افغان مبارزه کردند که از جانب روحانيت متنفذ متهم به کفر شدند و هللا شاه امان ا
 از کشور نيز تبعيد گرديدند ودر غربت جان دادند، بر سر اين مساله نه تنها تاج و تخت سلطنت را از دست دادند، بلکه

 ! روانهاى آن دو آزاد انديش افغان شاد و ياد شان هميشه گرامى باد
بهر حال استقالل سياسى افغانستان در حقيقت باب جديدى را در تاريخ معاصر کشور ما باز نمود، زيرا مردم افغانستان 

سياسى، اجتماعى و اقتصادى خود گذاشت و روح تازه يى در کالبدبيجان و از بعد از استقالل قدم بصحنه نوينى از حيات 
  . حرکت مانده اين ملت دميدن گرفت

 

 :  در عرصه مالى و اقتصادى - ٤
خان اصالحات ارضى رابراى بار اول درتاريخ کشور آغاز کرد و زمين هاى دولتى رابه مردم داد وبراى بار هللا امان ا

 برنج و ديگرتوليدات زراعتى را باالى روس هابفروش رسانيدو اسعارخارجى بدست آورد، اول مقدار اضافى گندم و
زمانى که ازبک ها، ترکمن ها و تاجک ها بعد از اشغال کشورشان توسط شورويها .  ٪ نقره داشت٩٠پول سکه زد که 

مخصوصًا گوسفندقره قل خيلى ها به افغانستان فرارى شدند،با خودگوسفند قره قل، اسپها و ديگر حيوانات را آوردند، 
 افغانستان پوست قره قل رابه آلمان و انگلستان ، صادر نمود، همچنان بافت قالين در ١٩٢٠ در سال ٠حايز اهميت بود

 مقدارزيادميوه خشک، ١٩٢٣- ١٩٢٠کشور رايج و تشويق گرديد و قالين دست بافت بخارج صادر شد،در سال هاى 
 . ين به خارج صادر گرديدسبزيجات، پوست و پشم و قال

 مليون فرانک به يک بليون فرانک باال رفت، شاه از ورود اجناس ٥٠ صادرات کشور ازاز ١٩٢٥تا ١٩٢٠از سال 
خارجى ناراحت ميشدو مردم را تشويق ميکردکه عوض لنگى، کاله به سرکنندتا از ورودتکه هاى خارجى براى لنگى 

 ) ٣٢.(جلوگيرى شود
ه کرد که اگر براى هر مرد جهت لنگى ساالنه ده متر تکه ضرورت باشد، براى چهارمليون بارى خود شاه محاسب

 مليون مترپارچه خارجى وارد گردد و با درنظر داشت ده متر تکه براى دو جوره پيراهن و ٤٠نفرمرد افغان بايد ساالنه 
ازاست و آنگاه پولى که براى اين مقدار تکه تنبان درسال براى همان تعداد مردان ،کم از کم به هشتاد مليون متر تکه ني

بجيب هند برتانوى ميريزد، به بليون ها فرانک بالغ ميگردد، اينست که مردم را تشويق نمود تا بجاى لنگى کاله بپوشند 
 و چون اين تصميم دولت به ضرر استعمار برتانيه تمام ميشد، پس جواسيس ٠وبجاى پيراهن و تنبان ، دريشى به تن کنند

برتانيه پو شيدن کاله و دريشى را يک رسم فرنگى وانمود کرده و از طريق روحانيون بخوردمردم ساده و خوشباور 
افغان دادند که کاله در هنگام نماز مانع تماس پيشانى به زمين ميگردد و نماز را مکروه ميگرداند، درحاليکه گزاردن 

 و حتى در خانه کعبه مردم بدون کاله و لنگى به اداى مناسک نماز بدون کاله وبدون بستن دستمال در سر مجاز است
خان هللا امان ا.وى دستگاه راديو را در محل پل آرتل تاسيس کردو دستگاه هاى آخذه را نصب نمود. دينى مى پردازند

در . نمودهرات را اعمار -ميخواست تونل سالنگ رااعمار نمايد، اما موفق نگرديدولى سرک کابل تا پشاور را و قندهار 
 .  شرکت هوائى لفت هانزا و شرکت هوائى روس ها در کابل پرواز داشتند١٩٢٨سال 

شاه : مرحوم غبار که خود شاهد عينى ريفورمهاى امانى بود و آن دوره را نقادانه بررسى و ارزيابى کرده مينويسد که 
) دهقان، و مالدار و پيشه ور(اکثريت ملت  زيرا در برابر ٠در مرحله نخستين اصالحات خود موفقانه پيش رفتهللا امان ا

ماليات جنسى، حواله غله خريدارى، آذوقه رسانى اجبارى در رباطهاى کثير . تحميالت ثقيل گذشته راسبک ساخت
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کشور، اجاره دارى جمع آورى ماليات دولتى ، واسطه بودن ارباب و ملک در بين گيرنده و ماليه دهنده ، تشکيل قريه 
يات مواشى شمار نشده، کار اجبارى و بيگار، تکسهاى متعدد بازار از پيشه وران و امثال آن ، همه را دارى ، اخذ مال

ماليات اراضى نقدى تعيين شد، و تمام افراد ماليه دهنده مستقيمًا و بدون مالحظه خان و ملک با دفاتر مالى . لغو نمود
حيوانات و مواشى مالداران هرساله .  و خوش برضامى خريددولت تمام مايحتاج خود را به پول نقد. دولت مربوط گرديد

 . وضع گرديد» محصول مواشى«شمار شده و از روى موجوديت آن ماليه گرفته مى شدو براى اين کار قانونى بنام 
داير گرديد و فارغان آن به ماموريت هاى ماليه کشور » اصول دفتردارى«براى تنظيم ادارات ماليه، در کابل مکتب 

براى مامورين زراعت . در آورد» شهرى«واين سيستم امور حسابى کهنه دولت را به سيستم عصرى و . اشته ميشدندگم
براى تهيه حکام مطلع ، مکتب حکام در مرکز تاسيس و .  قانون هايى وضع و منتشر شد١٩٢٣و تحصيل ماليات در 

 در ٠)١٩٢٢(اداره را تنظيم نمود» ومامورينوظايف حکام «و قانون . فارغان آن به حکومات محلى منصوب ميشدند
 ٠پاس شده بود و از راه ريفورم ماليات، رشد صنايع را تشويق ميکرد» قانون تشويق صنايع «حالى که يک سال پيش 

، گرچه به نفع دهقان ١٩٢٣در » فروش امالک دولتى «قانون . وضع گرديد» قانون تقاوى«همچنين براى تقويه توليد 
 . باعث تحکيم ملکيت خصوصى گرديد، در حالى که امالک موقوفه قبًال از بين رفته بودتمام نشد مگر

تجارت نيز ساحه وسيع ترى يافت، گمرکات متعدد داخلى لغو شد و در نتيجه اين ريفورمها انکشاف سرمايه دارى تسريع 
تر، ادويه ، رفقاى افغان ، اتحاد تنويرات، مو: گرديده محاکم شرعى معامالت تجارتى به وجود آمدو شرکتهاى تجارتى

 با دولت انگليس قرارداد تجارتى ٠افغان ، قمر ، ضياء و جرمنى، با تجارت خانه شوروى در کابل تاسيس گرديد
هم در همسايگى هاى افغانستان به تسهيل امور ) قونسل هاى و وکالى تجار( نمايندگان تجارتى افغانستان ٠امضاءشد

چون در افغانستان . شرکت امانيه و شرکت ثمر ساخت : ت موسسات تجارتى ملى بنام دول. تجارتى موظف گرديد
سرمايه اروپا نفوذ نکرده بود و برعکس تجارت اروپا نافذ شده ميرفت ، اين نفوذ ثانوى مانع اکشاف بيشتر صنايع داخلى 

 لهذا دولت امانى در صدد توريد زيرا مملکت فاقد فابريکه هاى عمده و خط آهن و کتله هاى کارگرى بود،٠مى گرديد
 . فابريکه ها و تمديد خط آهن در افغانستان برآمد

شاه توضيح نمود که دولت براى تهيه يک فابريکه تر ميم طيارات داخل اقدام است و ) ١٩٢٨ (١٣٠٧در لويه جرگه 
 باروت سازدر افغانستان اولين (٠بعالوه فابريکه موجوده يک فابريکه ديگرى براى ساختن باروت سفيد داير ميکند

دولت )  در کابل بمرد و شاه در تشيع جنازه اش شرکت نمود١٩٢١رضابيک ترکى درطى جنگ جهانى اول بود که در 
با دو شرکت جرمنى و فرانسوى قراردادى بست که طبق آن در ده سال خط آهن از جنوب افانستان به شمال آن تمديد 

 . روى اين کار بکابل آمدند و بقندهار نيز سفرکردندميگرديد، و چهار نفر فرانسوى براى س
خان درنظرداشت که با احداث خط آهن در افغانستان چمن را باکوشک در روسيه وصل کند و مسافرين و اموال هللا امان ا
در عين زمان خط آهن بين کابل و قندهار را نيزميخواست شروع کند، اما .  روزاز اروپا به کابل نقل دهد١٤را در

تمديد لين تلگراف و تلفون بين مرکز و واليات کشور زير دست گرفته ) ٣٣(٠گليس ها به اعمار اين خط موافقه نکردندان
ستيشن هاى برق در پغمان و جالل آباد و قندهار بکار گرفته شد، و به فابريکه هاى چرمگرى و باروت سازى و . شد

 . سمنت و گوگرد و برق وسعت داده شد
يم موتر و پرزه سازى، صابون و عطريات، نختابى و پارچه بافى، نجارى و يخ سازى ، پنبه وروغن کارخانه هاى ترم

قندسازى، نساجى : کشى در قندهار و مزارشريف و هرات تاسيس، و احضار فابريکه هاى ذيل درنظر گرفته شده بود
، پوسته هوائى بين کابل و مزار و نخى و جيم ، دکمه سازى، حفظ ميوه، مسکه و پنير سازى، آبکشى و تيل خاک کشى

و بستن بند آب چمکنى و .  بند آب غازى و بند سراج غزنى تکميل گرديد٠شوروى و ايران و ترکيه مدنظر گرفته شد
دولت در معامالت تجارتى حق کامله الوداد از دولت جرمنى و حق ترانزيت . تکميل نهر رزاق روى دست گرفته شد

براى انعقاد . و براى عقد قرار دادهاى تجارتى با مسکو و برلين داخل مذاکره شد.  کردآزاد از حکومت پولند حاصل
قراردادهاى ديگرـ راجع به معادن الجورد بدخشان ، نفت هرات و تاسيس يک فابريکه ذوب آهن و انکشاف معادن آهن، 

لف پروگرامى روى دست زغال سنگ ، گوگرد، سرب، سنگ ريشه ، ابرک تباشير، مرمر، گل سفيد و رنگهاى مخت
گرفت و براى تنظيم و اداره جنگالت پکتيا و اسمار و غيره ، تزئيد نسل اسپ ، تعميم نسل قره قل و ترقى پيله ورى 

. در کابل نمايشگاه صنايع ملى دايرگرديد ولباس از پارچه وطنى براى مامورين دولت اجبارى گرديد. پالنى طرح کرد
)٣٤ ( 

 مليون روپيه ١٨٠ مليون به ٨٠ عايدات دولت نسبت به سابق بيشتر از دوچند گرديد و ساالنه ازدر نتيجه اين ريفورمها
 مليون ، ماليات ٢٥ مليون ، ماليات مواشى ٨٠ماليات زمين : اين عايدات عمدتًا از منابع ذيل بدست مى آمد. رسيد

در اين وقت ارزش ( مليون ١٨٠= ه جمل.  مليون ٢٥ مليون ، عوايد متفرقه ١٠ مليون ، محصول صکوک ٤٠گمرکى 
 : اما نرخ مواد خوراکه از اين قرار بود)  کلدار هندى٦٠پول افغانى صد روپيه کابلى برابر بود با 

 ، )در تاشقرغان هشت چارک کابل به يک روپيه بود(دونيم چارک کابل يک روپيه : آرد
  .) کابل به يک روپيهدر تاسقرغان يک و نيم چارک( سه پاو کابل به يک روپيه : گوشت
 ) در تاشقرغان يک ونيم پاو به يک روپيه ( يک پاو به يک روپيه : روغن 
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 ) در تاشقرغان تقريبًا دوچارک به يک روپيه( در کابل يک چارک و سه پاو به يک روپيه : برنج باريک 
 . در کابل دونيم پاو به يک روپيه ، تربوز يک يک سير به يک قران : دنبه 

 پول ١٩٢٠ در ٠ در افغانستان رايج گرديد و قبل از آن روپيه هندى دربازار هاى کشور رايج بود١٩٢٠غذى در پول کا
 روپيه ، دو امانيه ١٥= يک امانيه : يک، پنچ ، بيست و پنچ و پنجاه و صد افغانيگى منتشر شد و مسکوک طال : کاغذى

 روپيه و مسکوکات فلزى نقره و مس اجزاى روپيه واحد ٧٥= يه هفت و نيم روپيه ، پنج امان=  روپيه ، نيم امانيه ٣٠= 
البته بايد گفت که ريفورمها به پول نياز داشت وچون مدرک .  وضع گرديد١٩٢٢ قانون مقياسات در .پول ضرب رده شد

به هشت روپيه باال ماليات زمينآبيکه قبًال فى جريب پنج افغانى بود : ديگرى نبود بناچار دولت مالياتها را اندکى باال برد
برده شدو ازمواشى ازاشتراز سه به چها رروپيه و اسپ از دو به سه روپيه و از گاو از يک به دوروپيه و از خر از 

  ) ٣٥( .دوازده پيسه به يک روپيه و از گوسفند از هفت پيسه به پنجاه پيسه بلند رفت
 
 :  در عرصه بهبود اداره و خدمات - ٥

. خوانده ميشد» شوراى دولت «  قوه مقننه بنام.يه قوه اجرائيه ، قوه مقننه ، قوه قضائيه مى چرخيددستگاه دولت بر سه پا
 و در واليات در .بود) از طرف ملت(و اعضاى انتخابى ) ازطرف شاه( اين شورا مرکب از اعضاى انتصابى 

شتمل بر اعضاى طبيعى م» مجلس مشوره«هرحکومت درجه اول، درجه دوم و سوم و عالقه داريها نيزيک يک 
 . متشکل ميگرديد) از طرف ملت به تعداد مساوى (و اعضاى منتخبه ) مامورين رسمى محل(

 و .شوراى دولت پروژه هاى قانونى را تدقيق و به غرض تصويب از راه مجلس وزراء براى صحه شاه مى فرستاد
وظايف و اختيارات شوراى دولت و مجالس  و .بودجه دولت و مقاوالت و معاهدات با خارجيها را رسيدگى ميکرد

 شوراى دولت .معين گرديده بود» تشکيالت اساسى « قانون اساسى و هم در قانون ٤٩ تا ٣٩مشوره واليات در مواد 
يک سلسله قوانين و نظامنامه ها را براى پيش برد امور کشور بررسى و به تصويب رسانيد که مهمترين آنها عبارت 

ساسى، قانون تشکيالت اساسى ، قانون جزاى عمومى ، قانون جزاى عسکرى ، قانون القاب ، قانون قانون ا: بودند از
تذکره نفوس ، قانون تعميرات دولتى ، قانون تفريق وظايف حکام و مامورين ، قانون تقاوى ، قانون تشويق صنايع ، 

، نظامنامه تعليماتنامه نظامى، نظامنامه زراعت نظامنامه بنديخانه ها، نظامنامه تحصيل ماليات، نظامنامه تربيه ايتام 
للمى، نظامنامه خدمات عسکرى، نظامنامه فروش امالک دولتى، نظامنامه قريه دارى، نظامنامه محاکم شرعى معامالت 
تجارتى، نظامنامه تعزيه دارى، نظامنامه مکاتب خانگى، نظامنامه مطبوعات، نظامنامه مقياسات، نظامنامه محصول 

 نظامنامه نشانها ،نظامنامه نکاح و ختنه سورى ،نظامنامه معارف ، نظامنامه مامورين زراعت و غيره که به مواشى،
 ) ٣٦.( قانون و نظامنامه ميرسيد٧٠بيش از 

 و ٠در شوراى دولت اعضاى روشنفکرى چون فيض محمد خان ناصرى و سعد الدين خان وکيل و امثالهم وجود داشتند
اشاى مشهور ترکى و بدرى بيک متخصص ترکى در ترتيب پروژه هاى قانون سهم جدى اشخاصى هم چون جمال پ

قوه قضائى کشور که از قبل اختيارات وسيع و يک نوع استقالل شخصى داشت ، دولت اختيارات او را بر . ميگرفتند
معنى که قبّالقاضى  به اين ٠ قانون اساسى محترم شمرد ، ولى درجه تحکم خاطر خواه آنرا مقيد ساخت٥٣طبق ماده 

در دست او به شکل يک آله برنده اما » تعزير«خودش را در موارد جزائًى مختار و فعال مايشاء ميدانست ، و اسلحه 
کشدار قرار داشت، زيرا جزاى قبل از وقوع جرم ثابت و معين نبود بلکه در اختيار قاضى و تشخيص و قناعت شخصى 

 -رتکبين را نظر به ظواهر امر و مقام اجتماعى او ازگوش کشيدن تا اعدام  قاضى ميتوانست در يک جرم م.او بود
بدستيارى يک عده از فقهاى متجدد که در رأس آن مولوى هللا  شاه امان ا.محکوم نمايد-هرطور که دلش ميخواست 

ارات وسيع اين اختي» تمسک القضات امانيه«عبدالواسع قندهارى قرار داشت، بوسيله تصنيف دوجلد کتاب موسوم به 
 يعنى تمسک القضات را به شکل قانون مستقل و مدون جزائى در .مبدل نمود» تقدير«را به » تعزير«قاضى را محدود و 

 پس قاضى نمى توانست مجازات يک جرم را کم يا .آوردکه مجازات هر جرمى در مواد آن تصريح و معين شده بود
فقهى بود که بعمل آمد و صنف قضات را براى هميشه از دولت و زياد نمايد و اين در افغانستان يک تغيير اساسى 

وشايد يکى از داليل پيوستن قاضى القضات عبدالرحمن پغمانى با حضرات مجددى ( تحوالت جديد متنفر و بيزار ساخت 
 ). براى سقوط دادن دولت امانى، همين محدود ساختن صالحيت هاى قضات در محاکم بوده باشد

هللا  بعالوه دولت قضيه حقوق ا٠ قانون اساسى از مداخله ديگران آزاد و محاکمه متهمين نيز علنى گرديدمحاکم طبق احکام
و حقوق العبد را از هم جدا شناخت و يک قضيه را که قاضى مثًال از نظر صالحيت خود تبرئه مينمود، دولت از طرف 

 . ازات مى نمودخود توسط دواير پوليسى و مجالس مشوره واليتى تعقيب و مجرم را مج
 :  بشکل زيرتشکيل گرديد١٩١٩قوه اجرائيه افغانستان در سال 

 عبدالقدوس خان اعتمالدوله -صدر اعظم 
  سپهساالر صالح محمد خان سپس جنرال محمدنادر خان -وزير حربيه 

  محمودطرزى و بعد محمد وليخان -وزير امور خارجه 
 يزخان على احمد خان و بعدعبدالعز-وزير امور داخله 
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 ) اين وزارت بزودى لغو ودروزارت داخله مدغم شد( شجاع الدوله خان -وزيرامنيه 
  ميرزا محمودخان ، سپس مير هاشم خان -وزير ماليه 

  غالم محمد خان ، سپس عبدالهادى خان داوى -وزير تجارت 
  سردار حبيب خان، سپس سردار عبدالرحمن خان، محمدسليمان خان -وزيرمعارف 

 خان هللا محمدابراهيم خان ، سردار حيات ا-عدليه وزير 
  على جان خان -وزير زراعت 

  غالم قادر خان -وزير نقليات 
  محمد يعقوب خان -وزير دربار 

 ) ٣٧( سردار کبيرخان -مدير مستقل طبيه 
: عاليت بودندمامورين ذيل به عالوه مجالس مشوره مشغول ف) پنج واليت و چهارحکومت اعلى(در نه واحد ادارى کشور

نايب الحکومه ، مستوفى ، قاضى مرافعه ، قاضى ابتدائيه ، قوماندان کوتوالى ،مدير گمرک ، مدير نفوس ، مدير صحيحه 
، مدير معارف ، مدير پوسته ، مدير تحريرات واليت ، مدير خارجه ، خزانه دار، در پهلوى اينها قوماندان نظامى ، 

 و اما درمجلس مشوره واليتى فقط آن مامورين دولتى اعضاى .بلديه قرارداشتدفترى نظام و در خارج هردو رئيس 
نايب الحکومه، يا حاکم اعلى، مستوفى يا :  چون .طبيعى شمرده ميشدند که انتصابشان طبق فرمان شاه به عمل مى آمد

 در .يرات واليت بودسر رشته داراعلى ،قوماندان کوتوالى، قاضى مرافعه، مدير گمرکات، منشى مجلس هم مدير تحر
دولت در . توسعه صالحيت، تفريق وظايف و تعيين مسئوليت: اداره واليات کشور، قانونّا اساسات ذيل مدنظر دولت بود

 نفر شاگرد را براى تحصيل در اين رشته به روسيه ٦٥سلسله ريفورمهاى خود ،در امور نظامى قوه هوائى را تشکيل و 
و همچنين يک عده ديگربراى تحصيل شقوق نظامى در کشور شوروى و ترکيه فرستاد و . وفرانسه و ايتاليا اعزام نمود

و تعليم سواد آموزى را در بين سربازان در دوره خدمت . در داخل کشور تعليم گاه هاى مختلفه مسلکى تاسيس نمود
ر هاى زره پوش از خارج  فابريکه حربى کابل تقويه شد و مهمات جنگى منجمله توپ هاى دافع هواو موت.معمول کرد
 . عملى گرديد) در سالنگ و پکتياو غيره (ترميم راه ها و تمديد شوارع جديد . وارد گرديد

دستگاه هاى سيمدار و بيسم تلگراف و تلفن تاسيس گرديدو . در کابل و پغمان و مقر و جالل آباد هوتلهايى ساخته شد
در کابل دستگاه . به وجود آمد) بين کابل و هند(و موترى ) وى  اتحادشور-بين کابل (قسمتى ازپوسته رسانى هوائى 

 از نظر صيحى در کابل و .اساس گذاشته شد)داراالمان( راديو بکار گرفته شد و شهر با برق تنوير گرديد و شهر جديد
ريم به وجود  و در مرکز شفاخانه مستورات و در بيکتوت پغمان سناتو.واليات شفاخانه هاى ملکى و نظامى داير گرديد

 و در بيشتر اين اصالحات .آمدو ماشين هاى اکسريز در کابل وارد و تاسيس دارالمجانين و داراليتام آغاز گرديد
 ) ٣٨ (.متخصصين خارجى مخصوصًا ترکها و جرمنى ها و فرانسويها سهم داشتند

 او لباس ٠اشت صميمانه کار ميکردشخص شاه که در رأس همه قوه هاى دولتى بشکل فعالى قرار د: غبار مى افزايد که 
 و روزها تا نيمه شب کار ميکرد و با . به تجمل و عياشى نمى پرداخت.يخن بسته از پارچه هاى وطن مى پوشيد 

خطاب ميکردندو بدون اکراه به تعميل » غازى «مردم اورا . اشتباهاتى که از او سر ميزد طرف اعتماد مردم قرار داشت
اين است که مخالفين داخلى و دسايس خارجى هيچکدام قادرنبود دولت را متزلزل سازد ولو  .اوامرش مى پرداختند

 ) ٣٩. (هريک بنوعى از انواع قدرت مادى و معنوى داشتند
مگرمتأسفانه که وضع تا اخير بدين منوال نماند و در جبهه دولت دو دستگى ايجاد شد، يک دسته طرفدار پروگرام 

ر سياست داخلى، و تثبيت روش استقاللى و بيطرفى مثبت در سياست خارجى بود، و آن اصالحى به شکل سريع آن د
 ٠ديگر طرفدار اصالحات تدريجى در سياست داخلى و روش نرمش و سازش يک جانبه با يکى از دول قوى همسايه بود

ر داشتند، طبعّا در رأس دسته اولى وزير خارجه محمودطرزى و در رأس دسته دومى صدراعظم عبدالقدوس خان قرا
غبار متذکر . هر دسته در صدد خنثى نمودن نظريات طرف ديگر شدند و اين مقدمه يک بدبختى بزرگ براى رژيم بود

: بين وزراى کابينه افغانستان دو دستگى موجود است: مى شود که در همان وقت درمطبوعات برونمرزى نوشته شد که
عليه ) صدراعظم(ولت انگليس مبارزه ميکند، درحاليکه وزير اول مثّال محمود طرزى وزير خارجه کشور برضد د

 ) ٤٠. (طرزى مجادله دارد
فضل غنى مجددى و غبار در رابطه به اين دو دستگى درکابينه ، نامه هاى استفتاى صدراعظم را عنوانى علماى قندهار 

ه اين نامه ها معلوم ميشود که سردار از مطالع. و حضرات شوربازار نقل کرده وبر آنها تبصره هاى مهمى نموده است
بوده و مشروطه خواهان را به نظر کمونيست ميديده ) ازنوع امير عبدالرحمن خانى(عبدالقدوس خان طرفدار نظام مطلقه 

است و بهمين جهت براى قلع و قمع شان ، استفتاى کفر مشروطه خواهان را از علماى قندهار نمود ولى علماى قندهار 
 پس سردارعبدالقدوسخان نامه مفصلى به اين .ان را رد نکردند ونظرى مبنى برقلع وقمع آنها ندادندمشروطه خواه

منظوربه شمس المشايخ و نورالمشايخ فرستاد و نظريات علماى قندهار را نيز ضميمه کرد و اتظار داشت که نظريات او 
 ) ٤١. (ائيد قرار نگرفتمورد تائيد حضرات قرار بگيرد که بقول آقاى فضل غنى مجددى مورد ت
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در هر حال اين اختالفات درون کابينه با عث ضعف دولت جوانان افغان ميگرديد و به نظر ميرسد که شاه با درک اين 
و باشخص شاه ) محمود طرزى(نقيصه، هردو رقيب را از کابينه کنار زد، زيرا نه تنها صدراعظم با وزير خارجه 

حکومت مرکزى و واليات کشور يک قسمت مامورين دولت با طرحهاى جديد دولت اختالف نظراساسى داشت، بلکه در 
اين او ضاع بتدريج زمينه يک اختالل خطرناک را تهيه . مخالف ويک قسمت ديگر بدشمن حکومت تبديل شده ميرفتند

بوتاژ دريغ  و کسانى که روى يک نقشه معين و مرموزى حرکت ميکردند به انواع مختلف از کار شکنى و س.مى نمود
 و بر اثر همين کار شکنيها بودکه اولين سنگ اندازى در راه اصالحات اجتماعى مشروطه خواهان انداخته ...نمى کردند

برضد حکومت جوانان افغان بره انداخته شد که » مالى لنگ«مشهور به هللا شد و قيام مردم خوست بسرکردگى مالعبدا
 ) ٤٢. (الى وجانى پرداختبراى خاموش کردن آن دولت خسارات هنگفتى م

  

 : سفر شاه به اروپا و نتايج آن 
قبل از بحث بر محتواى مرحله دوم اصالحات ، الزم است نظرى به سفر طوالنى شاه در اروپا بيندازيم و براى دريافت 

 جمهورى دقيق مضمون مسافرت شاه بهتر از سفرنامه او چيزى در دست نيست ، زيرا تا امروز هيچ شاه و اميريا رئيس
 و اين تنها ٠در افغانستان حاضر نشده است تا از سفرخود و دست آوردهاى آن براى مردم کشور حساب بدهد

بود که از سفرش بقلم خود براى مردم و مامورين و کارمندان دولت و وکالى لويه جرگه هللا اعلحضرت شاه امان ا
 . بانيات شاه و پرگرام هاى دولت او بشمار ميرودعالوتّا اين سفر نامه مأخذ خوبى براى معرفت .معلومات ميداد

 ٢٢در . دعوت بعمل آوردتا از آن کشور ديدن نمايدهللا  ايتاليا اولين کشورى بودکه ازاعليحضرت امان ا١٩٢٧در سال 
  سفير افغانستان درلندن به وزارت خارجه انگليس اطالع داد که پاد شاه افغانستان در نيمه ماه دسمبربه١٩٢٧سپتامبر 

 . خارج سفر ميکند واز انگلستان و ماسکونيز ديدن مى نمايد
هنگام وداع درقصرستور وزارت خارجه در محضرکارمندان دولت و شاگردان و منسوبين معارف هللا اعليحضرت امان ا

از سفرم بخارج خاص براى منفعت شماست و بس، اگرنيامدم به ياد داشته باشيدکه : افغانستان مطالب آتى را بيان نمود
زير سلطه حکمران يا پادشاه مستبدى بسر نبريد، به هدايات من گوش دهيد و . وطن تان دفاع کنيد و يک ملت واحدباشيد

به خرافات عقيده نداشته باشيد، زيرابعضى مالهاى بى خرد، دين رايک زنجير براى تان ساخته و چيزهاى غلط براى 
به چيز هايى که مالها ميگويند . رفتارنمائيد)ص(خدا وپيغمبرتان مى گويند و شمارا فريب ميدهند، مطابق اوامر

باورنکنيد، درمقابل زنان از مدارا و ترحم کار بگيريد، شما همه از يک کشور هستيد و با هم برادرمى باشيد، زنان مانند 
 در راه تعليم و تربيه شما حق دارند و انسانند، بيشتر از يک زن نگيريد و اطفال تان رابه مکتب بفرستيد و ثروت تان را

خان به نمايندگى ازمردم افغانستان با، چهارنفر از اقشار مختلف هللا سپس اعليحضرت امان ا.اوالد تان به مصرف برسانيد
از جمله بايک نفرعسکر، يک نفرشاگردمکتب، يک نفرمامور دولت ويک نفر ازشهريان کابل ، درحالى که : جامعه 

 ) ٤٣.(احافظى نموداشک درچشمانش حلقه زده بود، خد
 ملکه ثريااولين ملکه ٠ تن هئيات همراهان واردهند بريتانوى شد٣١ از طريق قندهار با١٩٢٧ دسمبر ١٥درهللا شاه امان ا

نورالسراج خانم .شش ساله بودو به تداوى ضرورت داشت هللا پسرشان رحمت ا.افغان بودکه به خارج کشور سفر ميکرد
عبدالوهاب : و دو برادر ملکه ) ترجمان ايرانى(لکه و خانم ضياء همايون سردارحسن جان و بى بى خورد خواهر م

که شاه بودن (والى على احمدخان : بقيه همراهان شاه عبارت بودنداز .طرزى و عبدالتواب طرزى از ياوران ملکه بودند
احمد خان رئيس ، محمد يعقوب خان شاغاسى وزير دربار، سردار شير )اورا در کابل در غياب خودخطرناک ميديد

خان معين وزارت حربيه، هللا ، حبيب ا)پسر سردار محمدعمرخان(شوراى دولت، سردار محمد حسن خان مصاحب 
عبدالرحمن خان فرقه مشر قوماندان عسکرى هرات، غالم يحيى خان طرزى مدير شعبه ممالک اسالمى وزارت امور 

، غالم صديق خان چرخى وکيل وزارت امور رخارجهير اداره شفر در وزارت اموخارجه، محمدامين خان دروازى مد
ترجمان زبان فرانسوى، على ) ايرانى(خان وزير زاده٭ ترجمان زبان انگليسى، ضياء همايون هللا خارجه، عظيم ا

همينکه شاه وارد هند برتانوى ) ٤٤(٠محمدبدخشى ترجمان انگليسى، جنرال غالم جيالنى چرخى ترجمان زبان آلمانى
 فير توپ بجاى آورد و از جانب جارج پنجم امپراتور برتانيه تلگرام خير مقدم به ٣١سم و تعظيم را باشدگارد احترام ر

شاه در هند در نماز روز جمعه اشتراک نمود و خود نماز جمعه را امامت کرد و خطبه خواند و خطابه پر . شاه تقديم شد
 رهائى از زير سلطه استعمار به اتحاد و همبستگى جوشى مبنى بر اتحاد مسلمانان با هندوها داد و آنان را براى

سفر از طريق دهلى را رد هللا شاه امان ا. فراخواند، اين بيانيه احساسات عامه مردم هند رابراى آزادى شان بشورآورد
در بندرپورت سعيدمصر از وى استقبال بعمل آمد، ٠کرد و به بمبئى رفت و ازآنجابوسيله کشتى بسوى مصرحرکت نمود

 ثرياو نورالسراج با يک روبندنيمه ابريشمى و جرابهاى سياه ظاهر گرديدندو از ايشان عکس گرفته شدو اين عکس ملکه
بزودى اين عکس ها به افغانستان . ها در روزنامه ها اروپا چاپ شدکه ملکه و خواهر شاه را روى برهنه نشان ميداد

تان در کويته تمام اخبارهاى که عکس هاى ملکه ثريا در آنها نماينده تجارتى افغانس.رسيد و در ميان قبايل توزيع شد
 . بچاپ رسيده بود، خريدارى ميکرد و بکابل ميفرستاد تا مردم ببينند که ملکه در اروپا با روى برهنه سفر ميکند
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: يدادندخان در يک موتر سرباز از جاده هاى قاهره گذشتند، جمعيت و شاگردان شعار مهللا ملک فواد شاه مصر و امان ا
: در شوراى مصرخطابه ميداد، وکالى شورا فرياد مى زدندهللا  زمانى که شاه امان ا.زنده بادپادشاهان افغانستان و مصر

که شوراى : در بيانيه اش گفت هللا شاه امان ا! زنده باد شاه مصرو پادشاه دموکرات افغان ! زعيم ملى افغانستان زنده باد
با هللا رويه و طرز برخورد شاه امان ا.واهشات شان رادر آن تبارز داده ميتوانندملى مصريگانه مرجعى است که مردم خ

مردم مصر سبب عالقه مندى مردم نسبت به او شد و برعکس از رويه خشن و مغرور آميز و انزوا پسندپادشاه خود 
 . انتقاد ميکردند

رخان وبرادرانش هاشم خان و شاه وليخان به ناپل مواصلت کردو در آنجا ازطرف نادهللا  جنورى شاه امان اپنجدر تاريخ 
خان از نادرخان خواست که به کشور بازگردد، اما نادرخان شرط گذاشت که اگر محمدوليخان و هللا  امان ا.استقبال گرديد

غالم نبى خان و محمودسامى و غالم صديق خان و محمودطرزى از کاربرکنارگردند، اوبه کشور بازخواهدگشت ، مگر 
 اما هاشم خان که .ديدار و گفتگو کردندهللابرادران بار ديگر در فرانسه با شاه امان ا. ادرخان رانپذيرفت شاه اين شرط ن

 گفته ميشود که هاشم بعد از اينکه .از قديم عالقمند نورالسراج خواهر شاه بود ، نخواست با نورالسراج ديدار نمايد
ه با هيچ خانم ديگرى ازدواج نکند و بر اين عزم خود نورالسراج در عقد سردارحسن جان در آمد باخود عهد بست ک

، برادر حضرت شوربازار نورالمشايخ که در سرهند بود وباش ١٩٢٧ دسمبر ١٨ در تاريخ .تاپايان عمر استوارماند
و اصالحات او را در ميان کوچى هللا داشت، به ديره اسماعيل خان وارد گرديد و از اينجا به تبليغات برضد شاه امان ا

در ديره اسماعيل خان ) شيرآغا(ى غلزائى دوباره آغاز نمود، هنديها و افغانها ميگفتند که ورود مجدد نورالمشايخها
بدستور انگليس ها صورت گرفته است، زيرا او در ديره اسماعيل خان صاحب دو خانه بود، يکى از اين خانه ها را يک 

دهاى و هواداران نورالمشايخ از افغانستان بديداراو به اينجا مى  مالها و مري.اجنت انگليسى در اختياراو گذاشته بود
خان را به آنها تبليغ ميکرد و نقش بغاوت را به مالها توضيح ميکرد و بخصوص مردم هللا آمدند و او طرح خلع امان ا

  .خوست را براى بغاوت و شورش عليه شاه آماده کرده بود
که (بخشى از سران درانى را ) دصادق مجددى و محمدمعصوم مجددىمحم(در کابل برادر وبرادرزاده نورالمشايخ 
دو مالکه يکى ٠با طرح خود مبنى برسرنگونى شاه همراه ساخته بودند) امتيازات خود را از دست داده بودند

مالمحمدحسن و ديگرى مال الياس نام داشتند به عبدالرحيم و محمد جان گفتند که فورى بطرف خوست حرکت کنيد و 
براى قبايل جدران ، بملک بلند خان و براى تحريک مردم گرديز . م جدران و منگل را به شورش و قيام تحريک کنيدمرد

قول نورالمشايخ گفته شد که در توطئه عليه شاه، شاه محمود خان  از.بملک غالم خان وظيفه داده شد
مان خان سابق نايب الحکومه قندهارنيز شامل حاکم جالل آباد،و عبدالعزيز خان وزير حربيه و محمدعث)برادرنادرخان(
 حضرت با روى لوچى ملکه ثريا دراروپا و هم با تعليم پسران شديدًا مخالف بود و ميگفت که تعليم آنها را کافر .اند

 . ميسازد
ر سربازبا خان در ايتاليا توسط موسولينى و شاه آن کشور پذيرائى گرديد و ملکه ثريابا آنها در موتهللا اعليحضرت امان ا

با پاپ روم مالقات نمودو او هللا  بعد از سه روز شاه امان ا.لباس اروپائى و روى برهنه با خانم پادشاه ايتاليا به ميله رفتند
خان در اروپا شراب هللا در افغانستان تبليغ کردند که امان اهللا مخالفان شاه امان ا٠اولين پادشاهى بود که پاپ او را پذيرفت

 . ورده است که بکلى يک پروپاگند محض بودنوشيده وگوشت خوک خ
پس از بازديد ازکشور هاى ايتاليا و فرانسه و بلژيک و سويس وجرمنى به انگلستان و پوليند و اتحاد هللا شاه امان ا

خطاب نخواهد کرد، با وجود » اعليحضرت«را هللا هرگز امان ا: پادشاه انگلستان جارج پنجم گفته بود. شوروى سفرکرد
 . روبروشد بى درنگ او را اعلحضرت خطاب کردهللا با شاه امان ااين ، وقتى 
خان و ملکه ثريا از محل استيشن ريل ويکتوريادرلندن، دريک موتر مخصوص هللا  امان ا١٩٢٨ مارچ١٣به تاريخ 

خان و ملکه ثريا به دوطرف هللا سرباز به سوى قصر سلطنتى انگلستان حرکت کردند و مردم لندن براى ديدن امان ا
 .خان به ماسکو جلو گيرى کنندکه نشدهللا رکت شان صف بسته بودند، انگليس ها سعى داشتند تا از سفر امان امسير ح

)٤٥ ( 
خان پذيرائى شاندارى بعمل آمد و برنامه هاى جنرال مصطفى اتاترک براى پيشرفت و تعالى هللا در ترکيه از امان ا

ومند بود تا قدم بر جاى پاى اتاُترک بگذارد، مگر افسوس خان گذاشت و آرزهللا کشورش تاثير فوق العاده در ذهن امان ا
از ترکيه هللا شاه امان ا. که جامعه ترک و جامعه افغانى دو جامعه مختلف و در شرايط کامًال متفاوتى از هم قرار داشتند

چادربه سرکردند در اينجا ملکه ثريا و نورالسراج دوباره . به ايران رفت و در بندر پهلوى از آنها پذيرائى صورت گرفت
بدون هللا در ايران شاه امان ا. و روهاى شان را با چادرهاى نازک پوشاندند، درحاليکه کاله هاى اروپائى بسرداشتند

تشريفات ، مانند يک فرد عادى با مردم با خوش روئى و مهربانى برخورد ميکرد و درکوچه هاى تهران تنها وبدون 
اکثرًا خودش رانندگى ميکرد و مردم تهران اين . ميداد و مصافحه مى نمودبادى گارد گردش مينمود و با مردم دست 

 ملکه ايران با ملکه ثريا حسادت ميورزيد و از گشت و .رويه شاه افغان را مى پسنديدند و از شاه ايران انتقاد ميکردند
يى که به افتخار ملکه ثريا گذار ملکه افغان درشهر تهران بدون چادر يا روى پوش خشمگين بود و بنابرين دردعوت ها

ترتيب داده بود، ملکه ايران شرکت هللا حتى در دعوت رضا شاه که به افتخار شاه امان ا.داده ميشد، شرکت نمى ورزيد
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 .خان خواستند که ملکه ثريا چادر بپوشد و علماى مشهد نيز چنين تقاضاى راکردندهللاعلماى مذهبى ايران از امان ا. نکرد
 را نا ديده گرفت و ملکه ثريا و ديگر زنان همراه وى بدون روپوش به روضه امام رضا رفتند و همههللا اما شاه امان ا
 . نماز گزاردند

خان درحاليکه خودش موتر رولس رايس انگليسى را رانندگى ميکرد، سرحد کشور را هللا ، امان ا١٩٢٨ جون ٢٠بتاريخ 
ازتهران تا هرات و ازآنجا تا هللا شاه امان ا٠غانستان برگشتعبور و بعد از شش ماه و ده روزدوباره به خانه خود يعنى اف

 ٠غزنى وکابل به موتر خويش سفر نمود و درطول راه از طرف اهالى شهر هاى هرات و فراه و قندهار استقبال گرديد
راه من به اروپا جهت عيش و عشرت و خوش گذرانى نرفته بودم، بلکه رفتم تا : در قندهار شاه به مردم قندهار گفت 

 بهترى و بهبود کشورما ٠ترقى و تعالى کشور را جسجو نمايم، من همه چيز را قربان ترقى و تعالى کشور ميکنم
شرم آوراست که . بربهترى و خوشى من و ملکه رجحان داردو اميد است که ترقى و پيشرفت را ازقندهار شروع کنم

ه را از يک محل به محل ديگرنقل دهد، وضع تلگراف پوسته را در پشت نقل مى دهند ، حتى يک مرکب نيست که پوست
شرم آوراست، شرم آوراست که مردم افغان از سبب گرمى وسردى درخانه نشسته و يک زن اروپائى در تمام شرايط 
شب و روز جان کنى دارد، زنان در اروپابرابر بامردان کار ميکنند و از حقوق مساوى برخوردارهستند و درتمام شقوق 

، سياسى، تجارتى و اقتصادى فعال اند، درحالى که زنان افغان در کنج خانه عاطل و بيکاره به سر مى برند، اجتماعى
 تنها شما را رهنمائى ميکند و باقى .کارها را براى تان انجام داده نمى تواندهللا کار کنيد و به خود حرکت دهيد، امان ا

پول بدست آوريد و همه چيز رادر وطن داريد، تنها به عزم و زحمت را شما بکشيد و زندگى تان را سرو صورت دهيد، 
 اما مالهاى قندهار گفتند که شاه کافر شده و مارا هم .ارده و کارتان تعلق دارد، از اين خواب گران بيدار شويد

  ) ٤٦( .کافرميسازد

          
  ،عکس شاه امان اهللا در مصر١٩٢٨ دراروپا وملکه ثريا درامان اهللاشاه 

 
که براى تهيه کتابش از لندن تا واشنگتن و از ايتالياتاکابل و جالل » آتش درافغانستان«يا تالى ستيوارت نويسنده کتاب ر

 جون در نزديکى ٣٠آباد چندين بار رنج سفرهاى طوالنى رابرخود هموار ساخته، ميگويدکه شاه و همراهان بتاريخ 
دکابل شدند و در دوطرف جاده ها مردم براى پذيرائى شاه و ملکه وردک در يک کمپ ماندند و به روز اول جوالى وار

 ملکه ثريا يک چادرنازک بسر انداخته و گوشه هاى .صف بسته بودند تا ببينند که شاه و ملکه چگونه لباس در بردارند
ه ثريامستقيمًا به ملک. آنرا باالى رويش پائين آورده بود، مانندهمه زنان که در شرق ميانه چادرنازک استعمال ميکنند

خان از هللا  امان ا.قصر دلکشارفت و با اعضاى کورديپلوماتيک مصافحه نمود، طوريکه در اروپا مصافحه کرده بود
اسالم درقلب و روحم جاى : اينکه دوباره به ديدارمردم خود نايل گرديده بود، خيليها خوش و مسرور بودو گفت که 

سه . به نمايندگى از مردم افغانستان بغل کشى نمود) ولت و يک شاگردمکتبيک عسکر، يک مامور د(داشت و با سه نفر
 ) ٤٧.(روز عودت شاه را تجليل کردند، بازارها چراغان و دکانها رنگ آميزى شده بود

ژور ناليستان کشور را مالقات کرد و مختصرى )  شمسى١٣٠٧ سرطان ١٤روز پنجشنبه  ( ١٩٢٨ جوالى ٤شاه روز 
 .  به ژورناليستان داخلى و خارجى معلومات داددر باره سفر خويش

در اوايل سال « : به اروپا و نتايج آن مينويسدهللا جواهرلعل نهرو صدراعظم هند، در مورد سفر طوالنى شاه امان ا
به بسيارى از پايتخت هاى اروپائى . و ملکه ثريا افغانستان را براى سفرى طوالنى در اروپا ترک گفتندهللا ، امان ا١٩٢٨

 همه اين کشورها باکمال . جمله روم ، پاريس، لندن ، برلين، مسکو رفتند و در همه جا با استقبال گرم مواجه گشتنداز
 در همه جا هداياى .را براى منظورهاى بازرگانى و سياسى خود جلب کنندهللا اشتياق خواستند توجه و حسن نيت امان ا

مدار عالى نقش خود را بخوبى اجرا ميکرد و در هيچ جا هيچ تعهدى گرانبهايى به او تقديم شد، اما او مانند يک سياست
توجه فراوانى را به او هللا  مسافرت طوالنى امان ا. در هنگام بازگشت از ترکيه و ايران نيز ديدن کرد.بگردن نگرفت

خود افغانستان  اما در .اعتبار و حيثيتش زيادتر شد و اهميت افغانستان را هم در سراسر جهان بيشتر ساخت. جلب کرد
کار خطرناکى کرده بودکه در گرماگرم تغييراتى که در کشور شروع کرده بود و روش هللا  امان ا.وضع خيلى خوب نبود

 مصطفى کمال هرگز چنين کار خطرناکى ٠زندگى قديمى را دگرگون ميساخت ، کشور خودرا ترک گفت و به سفر رفت
  ) ٤٨( » .نکرد
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 : بقلم خودش هللا سفرنامه اعليحضرت شاه امان ا
ميخواهم بشما عموم برادران عزيرهموطن خود از احوال مسافرت خود بيان کنم تا شما و همه برادرانم متوجه باشيد « 

براى چه به ممالک خارج رفت ؟ موضوع و غرض رفتن من به ممالک خارج به همه شما که اهل ادارات هللا که امان ا
زيرا پيش از سفر خود در جلسات بيان کردم و شما تائيد فکر من نموديد و دولت هستيد، تا اندازه زيادى معلوم است ، 

فکر رفتن .  شمسى در روز اول سفر خود در محضر عموم بيان کردم١٣٠٦سال )قوس٨(چنانچه در روز چهار شنبه 
بهتر ميدانيد البته شما اهل خبرت . اروپا و ضرورت اين مسافرت طوالنى براى من از مجالس عالى وزراء دولت پيدا شد

 که دنيا از اوضاع افغانستان پوره خبردار .که مقصد از اين سياحت ديدن ترقيات علمى و اظهار دوستى با دول دنيا بود
ميدانيد که در دنيا به تنهائى زندگانى . شود و ما از اوضاع دنيا بطورى که الزم است ، مفصل معلومات حاصل کنيم

 مراودات و عالقه با همه دول پيداکرده و درجامعه بشرى و بين المللى و بين  انسان بايد٠کردن خيلى دشوار است
 . الدولى، مطابق ايجابات اين عصرعلم و فن جديد حيات بسر برد

اروپا امروز مرکز ترقيات مادى دنياست، مسلم است که ما دردين مکمل و پاک خود به تقليد هيچکس احتياج نداريم و به 
از همه مردم بهتردانسته ايم و ايمان کامل داريم ، اما در قسمت معامالت دنيائى بايد همان مرکز قدسيت دين اسالم خود 

من از پنج سال بود که اين خيال را داشتم و مساعدت بخت را انتظار مى کشيدم تا . ترقيات مادى دنيا را تقليد نمائيم
نى که هرچند موجب زحمتم شود، خدمتى بکنم تا کارساز شوم که براى اين ملت عزيز خود از طريق يک مسافرت طوال

آنکه به همين عزم بالجزم خدمت بوطن مالوف و اما بفتواى خود شما که اين مسافرت را با مصارف آن پسنديديد و اجازه 
 داده تاکيد کرديد، رفتم، گشتم، ديدم و بخود معلوم کردم و بشما معلومات ميدهم که هر ملک و هر جاى و هر چيز نيک و

پس انسان عاقل را الزم است که از خوب آن استفاده کند و از بد آن عبرت بگيرد و هم ميخواستم براى معارف . بد دارد
پس اکنون مطابق آنچه که تا حال چند بار شرح داده ام بازهم مى گويم بايد ببينيم که . و صنايع افغانستان خدمت کنم

 کامياب شده ام يانه ؟ 
زود تر فهميده ) البته نقشه در عقب سر پادشاه آويزان بود( هر هاى خارج از روى اين نقشه سفر طوالنى مرا در ش

همچنان وداع اهالى قندهار خيلى مرا متاثر . روز اول که از کابل برامدم ، گريه هاى شما را فراموش نمى کنم. ميتوانيد
در خاک هند، پذيرائى حکومت و ملت . تندساخت ، زيرا که کمال احساسات محبت و عزيز دوستى از خود اظهار داش

حتى بسيارى نفرى را ديدم که بدرد محبت اسالمى از شدت گريه . هند مرا مسرور ساخت حتى از تصور من بلند تر بود
 هکذا در کراچى و بمبائى هم بدرجه افراط عالقه و صميميت نشان دادند، حتى گبر ها و هندو ها و ساير .ضعف ميکردند

 . ند بانتها درجه ابراز احترام و عالقمندى ميکردندفرقه هاى ه
مذکور از طرف حکومت هند مخصوص ) کشتى(جهاز. از بندر ساحلى بمبائى با جهاز راجپوتانه به بحر داخل شديم

و .  مسافرت بحرى ما خيلى خوش گذشت.براى مسافرت ما تعيين شده و حقيقتّا تمام لوازم آسايش ما در آن تهيه شده بود
مشروط به اينکه با مسافرين جهاز يک رفت و آمد و . تى اين است که در مسافرت بحرى وقت هرکس خوش ميگذردراس

چون در افغانستان کدام بحرى  ( .صحبتى پيدا کرده در ميدان هاى کوچک بازى که در جهاز مى باشد، شامل بازى شود
و ) لذا شاه براى حاضرين اين چيزها را تشريح ميکندوجود ندارد و مردم از شرايط مسافرت در کشتى چيزى نميدانند، 

اين ياد داشت ها را فقط بجهت ديگران که از مامورين ادارات دولت و يا طلبه معارف که مع الخير بعد از اين به 
يعنى بعد از سفر بحرى از بمبائى به عدن و پورت . مسافرت ممالک خارج نايل ميشوند ، تکرار ميکنم و تفصيل ميدهم

حکومت مصر هم خصوصّا ملت مصر بمثل افغانها بمن صميميت نمودند و يقينّا که ..عيد و از آنجا به مصر رسيديمس
و علم در تمام طبقات جامعه آن . زيرا که مدارس اسالمى بى نهايت زياد دارد. عالمترين ملت هاى شرق مصر است

. پيش برده اند و به آثار قديم و جديد خود بسيار قدر مى دهندو مدنيت خود را قدم بقدم به پهلوى علم . تعميم گرديده است 
استقالل دارند و به همان استقالل خود بايد تا حد زياد خوش باشند و کوشش هللا مصريها امروز تا يک درجه الحمدا

مه اين و اين وابسته بعزم و اتفاق مردم مسلمان مصر است و ه. بکنندکه بيشتر استقالل کامل خود را تحصيل نمايند
 . پيروزى ها بدست خودشان است که از راه اتحاد با همى زود ترکامياب شده ميتوانند

من . درمصر همه آثار عتيقه را ديديم از همه عجيب تر آثار لوکسور بود که تقريبّا مرکز آثار عتيق و مقابر فراعنه است
و .  گردن توتون خاتون يکى از فراعنه مصر بودالجورد افغانستان در: در لوکسور آثار عتيق افغانستان را ديدم که 

تاريخ پنج هزارسال قبل را نشان ميداد و از اين معلوم مى شود که پنج هزار سال قبل هم افغانستان تجارتى با مصر و 
 . ممالک ديگر داشته است

 ديگر نيز حاصل شد در اين ديدن مصر يک فايده. بعد از مصر وداع نمودم و از ملت و حکومت مصر بسيار خوش بودم
که سابقّا حجاج افغانى ما براه دور و دراز ميرفتند اما نزديکترين راه ها که به اقتصاد هم خيلى برابر است ، از هرات به 

از قاهره به اسکندريه و از آنجا با يک جهاز ايتالوى به ناپول رفتم و از آنجا به . مشهد و از راه بغداد به حجاز است
 . اروپا رسيدم
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و کار هايى . ملت ايتاليا محبت خوبى نشان داد خصوصّا شاه بيدار آن و خاندان شاهى ايتاليا بسيار ابراز دوستى نمودند
توپها، . بسيار سعى نمودم محبت ملت عزيز خود را در آنها قايم کنم: اول : که من در ايتاليا انجام دادم از اينقرار است 

يک عده اطفال ما را حکومت ايتاليا قبول کردندکه بيست و .  ، خريدارى نمودمموتر هاى اطفائيه ، موتر هاى سوارى
 يقين است که من در تمام کمک ها و محبت ها بيشترچيزى را که خوب .پنج نفر طفل را مجانّا براى تعليم قبول کنند

 در ايتاليا تمام .مرا تعليم بدهدميدانم همين است که اگر کسى بمن يک مليون پوند بدهد خوش نيستم که در مقابل آن اوالد 
 و قدرى با ايشان کار .سفراى افغانستان غير از ايران در نزدم آمدند و هريک از سفراى خود را بکارى مامور نمودم

 . کردم و دوسفير سابق محمدنادر خان که طبعش خوب نبود و محمدهاشم خان و شاه ولى خان هم آمده بودند
 و از حکومت و مردم آنجا .اد نمودم که تفصيل آنرا بشرح جدا گانه بشما ارائه خواهم کرددر ايتاليا خريدارى هاى زي

چند شهر را هم که بنام . صميميت و عالقمندى بسيار خوبى نسبت بخود و ملت عزيزم ديدم و از کشور شان خارج شدم 
م که اينک در نقشه معلوم ميشود پالن ، تورينو، زنو شناخته ميشود، برحسب ضرورت هاى تخنيکى سياحت کرد: هاى 

 . و خط سير خود را نمايان کرده ام
بعد از آن بخاک فرانسه رفتم، در مراسم پذيرائى من هريک مملکت سعى فراوان نمودند که تفصيل آن همه، وقت زياد 

فوق العاده  حکومت و ملت فرانسه .ميگيرد٭ در هرجا که رسيدم براى ملت و مملکت عزيز خود افغانستان کار کردم
 . محبت نمودند، حتى وزراء و رئيس الوزراء يکايک با من آمده کار و ابراز محبت و دوستى مى نمودند

در فرانسه آرزوى بيشتر من خريدارى سامان و لوازم کار آمد دولت و خاصتّا وسايل تعليمى و شناسائى علمى هردو 
در اين قرارداد . مقاوله عرفانى نمودم. اى کالن و تانک خريدمتوپ ه. نيس، بارسلز، پاريس، ليون ، را ديدم. کشور بود

ماشين هاى شير و مسکه و حفظ ميوه و راديو و توپ و تفنگ . خيلى همراهى نمود) موسيوهريو(وزير معارف فرانسه 
 . من از ملت نجيب فرانسه بنابه همکارى هاى علمى و تخنيکى اش با دولت افغانستان مشکورم. تهيه نمودم 

و .  بلژيک پادشاه خيلى بيدار و فعالى دارد٠ز فرانسه به بلژيک رفتم، حکومت و ملت پذيرائى و محبت خوب نمودندا
يک شخص بسيار زحمتکش است و ميگويند در موقع محاربه با عساکر وطن خود دوش بدوش در ميدان جنگ حاضر 

پرستار زخمى ها بود و افراد عساکر » نوريس«نگ  و ميگويند که ملکه آن در ميدان ج.بوده بمقابله دشمن مى پرداخت
و اين يک حس بسيار عالى بود که حتى در درد گلوى من . خود را که مجروح ميشدند، خود شخصّا پرستارى ميکرد

از آنجا . يک قرارداد عرفانى با بلژيک هم نمودم. بلژيک يک مملکت تازه تشکيل شده است. خيلى همدردى ميکرد
 . را سويس را از حيث مزاياى طبيعى خيلى تعريف ميکردندبسويس رفتم ، زي

در اروپا که رسيدم بديدن سويس خيلى مشتاق بودم زيرا شنيده بودم که کوه هاى بلند آن به کوه هاى وطن عزيزم 
نم و و بديدن کوه هاى بلند آن فقط به شوق وطن خود خيلى ابراز شوق ميکردم تا اگر زودتر ببي. افغانستان شباهت دارد

 وقتى به سويس رسيدم واقعّا که به افغانستان عزيزم ميماندو حقيقتّا که دست صانع .وطن عزيزم در نطرم جلوه کند
بعد از چندى که مهمان .را جراحى نمودند) شهزاده(هللا درسويس رحمت ا. بيچون آنجا را مانند افغانستان زيبا ساخته است

 مرا قدرى دراز گرفته اند، لهذا آن راکوتاه کردم تا قدرى بى تکليف رسمى بودم، چون ديدم حکومت آنجا ايام رسمى
در يسدن، اليپزيک، . با سويس يک عهد نامه هم عقد شد و به اتحاديه پوسته بين المللى هم داخل شدم. سويس را سير کنم

م در جرمنى بواسطه دفعه دو. حکومت و ملت جرمنى با من فوق العاده رفتار دوستانه نمودند. برلين را سير کردم 
اما در زمانى که من به شفا خانه تحت عالج گلوى خود مانده بودم ، رفقاى سفر خود رابکار . جراحى گلوى خود ماندم

هاى خريدارى اشياء و سامان مورد ضرورت مملکت خود مشغول نموده بودم تا در اثر چند روز مريضى من وقت آنها 
گر رفقاى سفر من کار ها را تعهد نمى کردند و به ذمت نمى گرفتند، من از ضايع نگردد و شرط هم همين بود که ا

جراحى گلوى خود با تکليفى که داشتم ، منصرف مى شدم، زيرا که صحت گلوى من دردهاى وطن عزيز مرا درمان 
رفتم، زيرا بعد خودم زمام امور محوله را بدست گ. نميکرد و مقدمات کار را رفقاى من تا هنگام صحت من طى کردند

قريب شش . در خريدارى اشياى کار آمد افغانستان، جرمنى ها فوق العاده صميميت نشان دادند. خريدارى هاى مهمى بود
مليون مارک معادل است با تقريبّا سه لک پوند، بصورت اعتبار بما دادندکه از هريک فابريکه جرمنى که مال خريدارى 

البته پول نقد نگرفتم اما اعتبار گرفتم که تادرجه يى که معاهده وارسا به آلمان ها . نمائيم ، با اين اعتبار به من بدهند
فابريکه پرس و شستن پشم براى قندهارخريدم و سبب اين است که سابقّا پشم را از . اجازه ميدهند از اوشان خريدارى کنم

ار بندى کرده به جهاز مى انداختند و اروپا مى قندهار مى بردند در کراچى يا يک جاى ديگر هند آنرا شسته و با ماشين ب
 . بردند، زيرا ازافغانستان ناشسته و نا بسته بخارج ميرفت و برمردم معلوم نمى شد که اين پشم از کجاست

کارخانه . در باب سنگ الجورد افغانستان به اميد منفعت با يک شرکت مذاکره نمودم و قرارداد کردم ، نتايج نافع است
ى را در جرمنى خريدارى کردم و همچنان کارخانه قندسازى، کارخانه بافت سان کوره و غيره که بحال مردم کاغذ ساز

در وقتى که در . ما بسيار مفيد است و خساره و منفعت اين کارخانه ها را خود شما ميدانيد و قابل آن نيست که شرح بدهم
 نمودم ، نفرى و مهندسين شرکت هاى آلمانى و فرانسوى حاضر برلين بودم دو قرار داد در مورد تعمير و انشاء خط ريل

 . چون شرايط آن خيلى دراز است ، بعد از آنکه روساى شرکتهاى مذکور سنجيدند، گفتگو خواهد شد. شده اند
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ا را ميخواستم که در بازگشت از هرات به قندهار توسط طياره بيايم ، ليکن خوب شدکه بموتر آمدم زيرا تمام کيفيت راه ه
معاهده تجارتى بين افغانستان و آلمان بعمل آمد و مسوده آن حاضر و منتظر امضاى من است که بعد از . درست فهميدم

که از زمان اعليحضرت امير مرحوم ٭ با افغانستان »کروپ« با کارخانه آهن سازى .يک غور نهائى دسخط خواهم نمود
 با کمپانى .اب ذوب آهن و کشيدن از معدن به افغانستان نمودم يک قرارداد خوب در ب.يک عالقه معامله وى داشت

قرارداد پست و .  اين کمپانى با افغانستان شريک است.هم قرار داد نموده ام که خطوط هوائى ما را بسازد» يونکرس«
 قندهار و فراه و تعالى پسته و مسافر داکه و کابل وهللا مسافرت را در داخل افغانستان تعهد ميکند که بعد از چندى انشاءا
 يک قرار دادکاملت الوداد با جرمنى ها کرده ام اما .هرات و ساير اياالت وطن عزيز ما با طياره حرکت خواهد کرد

متقابله نيست و يکطرفه است که از روى اين قرارداد تاجر افغان در مملکت جرمنى عينّا مانند يک تاجر تبعه جرمنى 
 در مقابل تاجر جرمنى در افغانستان و بيش از يک خارجى حق ندارد ومثل تاجر افغان حق آزاد و کامل تجارتى دارد اما

زيرا تاجر خارجى نظر به تجربه و بلديتى که دارد از بى علمى تجار ما استفاده کرده در مدت کمى تجار داخلى . نيست
غانستان هم عالم شدند، بى شبهه ما را بخاک مى نشانند و بعد از چندى که تاجر من ، يعنى تاجران مملکت عزيز اف

 از ٠آن وقت از تاجر من سبقت برده نخواهند توانست. يکسان در ميدان تنازع بقا رقابت دوش بدوش کار خواهند کرد
 . جرمنى چيزهاى خوبى گرفتم و وضعيت حکومت جرمنى فوق العاده دوستانه و محبت کارانه بود

له نمايشگاه بزرگى بر پا و از هرگوشه و کنار و هر مملکت تجار، مال شان در نمايشگاه اليپزيک رفتم، در آنجا همه سا
نماينده ما در آنجانبود، حاالنکه بسيار الزم است که نماينده افغانى ما در آنجا باشد و . را مى آورند و نمايش ميدهند

 در آنجا نمى رفتم به اين بهترين مصنوعات در آنجا است اگر شخصّا. هرساله مواد خام افغانستان نمايش داده شود
 . خريدارى هاى خوب نايل نمى شدم

 در آنجا بيست و دو ٠از جرمنى به انگلستان رفتم، ملت و حکومت و خاندان شاهى انگلستان بمن خيلى محبت نمودند
ارى نشد از و چيزى که در آنجا خريد. به همه مؤسسات و کارخانه ها خواه زير بحر و خواه در هوا بود رفتم. روز ماندم

 خوب سير کردم و خوب محبت ٠باعث نداشتن فرصت بود که براى تحصيل معلومات سير مى نمودم و هم فرصت نشد
اگرچه من . از دارالفنون آکسفورد و از جرمنى دو شهادتنامه يکى داکترى حقوق، يکى انجنيرى، قبول کردم. ديدم

بيجا نبود ، زيرا اگر تخصص ندارم در اين مملکت عزيزخود  اما باز هم .متخصص اين فنون نبودم محض اکرام دادند
و در کابل با انجنير ها در داراالمان و ساير جايها بسيار بحث ها . قانون ساخته ام و آن را اداره کرده ام، تطبيق مينمايم

، شرح اين موفقيت کرده ام که در اخير تعمير داراالمان ، يعنى در وقتى که امور تعميرات آنجا بمرحله آخرين برسد
در جرمنى هم مذاکرات بسيارى با مهندسين کردم ، از اين روى شهادتنامه دوم را هم . بزرگ را بشمايان خواهم کرد

 .  باز به جرمنى براى جراحى گلوى خود رفتم.باز تکراربفرانسه آمده خريدارى ها نمودم. قبول کردم
ردم پوليندهم مانند مردم افغانستان عزيز ، تازه استقالل خود را بعد از  م.بعد از جراحى و خريدارى اشياء به پولند رفتم

 انقالب حکومت تزارى روس حاصل کرده اند و بر استقالل خود مينازند و ماچون شکر از قرنها استقالل داشتيم و در 
  .اين ده سال به استرداد آن مينازيم

دوستى شان را دوست داشتم يعنى دو مملکت داراى استقالل من هم بواسطه مماثلت و قرابت هم مسلکى در صفت آزادى 
مسلمان و او مسلمان نيست ، هللا کامل ميدانستم خصوصّا مارشال آن مملکت که مثل برادر با هم ديديم و اگر که من الحمدا

تانزايد  ( .انستماما همين که يک شخص شجاع ، دلير و وطن دوست آنرا يافتم ، عادتّا و مسلکّا او را برادر و مانند خود د
يکى مودت و ديگرى معاهده ترانزيت : سه يا چهار روز در پولند بودم و دوعهد نامه بستم ) مادر ايام فرزندى چنين

از پوليند .  حکومت لتوانى دعوت کرده بود، ولى بواسطه ناخوشى خانم رئيس جمهورکه چند روز بعد فوت شدنرفتم.آزاد
 با اينکه آنها . شوروى ، فوق العاده پذيرائى پر شکوه و پر حرارت نسبت بخود ديدمبه مسکو رفتم، از طرف ملت روسيه

بلشويک اند، پادشاه را هيچ خوش ندارند، اما از حسن محبت بعضى از اين سياست هاى شان را بواسطه دوستى ما تغيير 
 حربى شان را ديدم و واپس به مسکو و به لنينگراد رفتم، بندرگاه. داده خيلى خوب پذيرائى کردند و فوق العاده مشکورم

حکومت آنجا در نظر داشت که چند روز در کريميا استراحت کنم ، اما به سب اينکه ميخواستم زود تر . کريميا رفتم
يعنى تا در خاک وطن مالوف خود . وطن عزيزم افغانستان را ببينم تصور کردم که من جاى استراحت خود را مى شناسم

لذا در کريميا اقامت نورزيدم و رئيس الوزراء شان را هم ديدم و رئيس جمهور شان را يک آدم . گردمنرسم مستريح نمي
 . بى تکلف يافتم

حتى بجاهايى که . وزير حرب وارشيلوف و هکذا وزير امور خارجه شوروى چيچرين فوق العاده از من احترام نمودند
 خواستند معاهده تجارتى ببندند، چون وقت نداشتم ، وزير .من بودچندان لزوم نداشت وزير حربيه به سبب احترام من با 

که از طرف حکومت ترکيه براى ما رسيده » ازمير«ازکريميا به جهاز . را از کابل خواستم) عبدالهادى خان( تجارت 
.  العاده احترام ديدم در انقره فوق.در استانبول پياده شديم و با ريل به انقره پايتخت دولت ترکيه رسيديم. بود،سوار شدم

حتى در معابر و راه هاى خط سير من به هزاران زنان و اطفال و مردان ازدحام نموده مراسم پذيرائى با بسيار جوش و 
و تمام وزراءو وکالى آن مملکت با کمال ) رئيس جمهورترکيه(خود غازى مصطفى کمال اتاترک . خروش نمودند

 يکى چون در نظر دارم .ويک معاهده يى که در نظر داشتم با ترکها نمودم . دندخلوص استقالل محبت از من استقبال کر
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که در شق حربيه از ترک ها استفاده کنم و در کابل هم مانند مکتب امانيه و امانى که در آن زبانهاى آلمانى و فرانسوى 
عليمى به تعليمات حربى مشغول و بعد از مراحل ت. تعليم مى شود، يک مکتب بسازيم که زبان تعليمى آن ترکى باشد

اما از آنجا به باطوم و تفليس و باکو رفته تيل را مشاهده .  آرزو داشتم که از ترکيه به سرحد ايران وارد شوم.شوند
از آنجا به ترلى و بندر پهلوى .  و از آن استفاده کردم که کار تيل گرفتن از معدن هرات براى ما خيلى آسان است.نمودم
خصوصّا از حصه هاى مردم . شتى خالص شده بموتر ها سوار شديم، در خاک ايران پذيرائى خيلى خوب ديدماز ک. آمدم

 . بيدار آن
ملت ايران را خيلى دوست دارد و خاندان سلطنتى پهلوى خيلى . شاه ايران را يک سپاهى فداکار و خيلى وطنخواه يافتم

يک معاهده بين افغانستان و ايران امضاء شده بود، در اين موقع چون چند روز قبل ازآنکه اروپا رفتم ، . کوچک است 
در بين ايران و ترکيه يک کشيدگى در معامالت سرحدى موجود بود، به نصايح . پروتوکل هاى آن نيز امضاء شد

و يک . در بين ايران و ترکيه مناسبات خيلى خوب شد. دوستانه و بيغرضانه که بطرفين نمودم آن کشيدگى رفع شد
معاهده عينّا مثل معاهده توحيد مساعى سياسيه که ما با ترکيه و ايران عقد نموده ايم ، بين ايران وترکيه هم امضام شد و 

 : و دراين سفر با چند مملکت معاهده نموده ام که نتايجش معلوم است . اصالح بعمل آمد
 : خريداريها 

  : خريدارى هايى که در اين سفر کرده ام از اين قرار است
  رقم انگليسى ، - پنجاه و سه هزار و پنجصد تفنگ جاغوردار- ١
  يکصد و شش توپ ، - ٢
  شش ميتراليوز، - ٣
  هشت طياره - ٤
  پنج موتر زره پوش، - ٥
 ده هزار کاله زره پوش، - ٦
 فابريکه پارچه هاى پشمى ونخى ، - ٧
 فابريکه قندسازى ، - ٨

 فصل دوم ) ١٣٣(و هللا شاه امان ا
 ابريکه دکمه سازى ،  ف- ٩
  ماشين پشم شوئى ، - ١٠
  ماشين ساخت مواد کيمياوى ، - ١١
  فابريکه جاکت بافى ، - ١٢
  بيست و چهار پايه ماشين جراب بافى ، - ١٣
  ماشين هاى حساب ، - ١٤
  ماشين هاى شير و مسکه ، - ١٥
 ماشين هاى حفظ ميوه ، - ١٦
  ماشين هاى تيل کشى ، - ١٧
 عدد موتر سوارى ،  هجده - ١٨
  دوازده موتر اطفائيه ، - ١٩
  دوهزار دستگاه خورد و کالن راديو، - ٢٠
 آالت جراحى ، - ٢١
  موتر هاى زراعت ، - ٢٢

خرج عيد استقالل، دعوت ها، اعانه ها : به تمام مصارفى که ما کرده ايم، غير از خريداريها ، مصارف مانند:مصارف 
 شعبات تبليغ و افغانهاى بى بضاعت، بخشش ها، مخارج هوتل ها، کرايه هاى ريل، جيب خرچ به بلديه ها وشفاخانه ها و

 . افغانى) ١ر٩٥١ر٠٠٠(هيئت، جمله نزده لک و پنجاه و يک هزار 
 : عايدات 
که بعد از وضع اصل .سوغاتها، تحف و هدايا، يک کرور و بيست و هشت لک و هشتاد و هشت هزار افغانى: از قبيل 
سفر براى چه بود و . افغانى ميماند) ١٠ر٩٣٨ر٠٠٠(ده محض براى ما يک کرور و نه لک و سى وهشت هزارخرچ فاي

و کافه علما و . چطور کامياب شديم، کامّال به فيصله وجدانى شما وزراء و رؤسا، خوانين و نمايندگان شما ملت ميگذارم
 که تا در غياب و حضور بدين عواملى که من انجام داده فضالء مقيم پايتخت و تمام مملکت را متوجه اين حقيقت ميسازم

بيش از آنچه که آرزو داشتم مرا کامياب گردانيد، زيرا که اينها همه ) ج(اما ميدانيم که خداوند . ام مشوش و مشتبه نباشند
مّال محمد و فايده يى که حساب کردم همان فايده است که حساب دخل و خرج آنرا کا. باعث مفاد ملت و مملکت است

 مير محمدهاشم خان وزير ماليه را مامورساخته ام که خود شخصّا با ٠حسن خان مصاحب من به وزارت ماليه داده اند
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محاسبين ماهر ديگر مورد دقت و سنجش قرار داده تمام جزئيات را سنجيده به قناعت ارباب حساب دفاتر امروز و آينده 
  ) ٤٩(» .بپردازند، تا حسابات مصارف وعوائدمن در اين سفر تقريبّا هشت ماهه ناقص و مشبوه باقى نگذارم

 
 : هللا تبليغات سوء ارتجاع هنگام سفر شاه اما ن ا

خان در دوره سفرش به اروپا شدت گرفت ، بخصوص که انگليس ها در پخش هللا تبليغات سوء عليه شاه امان اتوطئه و 
اين تبليغات ذيدخل و ذينفع بودندو بدينوسيله ميخواستند انتقام شکست خود را درنبرد استرداد استقالل از شاه وملت افغان 

 . بگيرند
تمام اشخاص و عناصر مرتجعى که با او مخالف بودند به هللا بت امان ادر زمان غي« : صدراعظم فقيد هندنهرو مينويسد

 ظاهرّا پولهاى فراوانى براى ٠ انواع توطئه ها و دسيسه ها طرح شد و شايعات فراوان برضد او انتشار يافت.پيش آمدند
 به بسيارى از مالها خرچ ميشد و هيچکس نميدانست اين پولها از کجا مى آيد؟ بنظر ميرسيد کههللا تبليغات بر ضد امان ا

و دشمن دين معرفى » کافر«راهللا و آخوندها مبالغ هنگفتى به اين منظور پرداخته شده بود و آنها در تمام کشور امان ا
 عکس هاى نامناسبى از ملکه ثريا در لباسهاى شب اروپائى هزاران نسخه چاپ ميشد و در دهکده هاى .ميکردند

آيا چه کسى اين تبليغات وسيع و .  دهند او چگونه لباسهاى نامناسبى مى پوشدافغانستان پخش ميگشت تا بمردم نشان
پرخرج را اداره ميکرد؟ افغانها نه پولى براى اين کار داشتند و نه اين کار هار را بلد بودند و نه وسايل مادى مناسبى در 

اوراى تمام اين اقدامات دستگاه پليس مخفى  در کشور هاى خاور ميانه و اروپا همه عقيده داشتند که در م.اختيار شان بود
 ٠را در افغانستان تضعيف کندهللا  در هر حال نمايان بود که انگلستان عالقمند بودکه موقعيت امان ا.انگلستان قرار دارد

در اروپا مورد استقبال هاى گرم و شديد قرار ميگرفت، در افغانستان با تبليغات شديد هللا بدينطريق در حالى که امان ا
با روحى سرشار براى اصالحاتى که شروع کرده بود هللا  امان ا.کوشش ميشدکه بنيان قدرت و نفوذش را متزلزل سازند

و با افکار تازه و تأثيراتى که ازمالقات با کمال پاشا در انکارا بدست آورده بود، بکشورش باز گشت و بال فاصله دست 
 ) ٥٠(» .بکار شدکه اصالحاتش را دنبال کند

عکس هاى ملکه ثريارا به قسم برهنه و رقاصه «:خانم ريه تالى ستيوارت مينويسدکه » آتش درافغانستان«ه کتاب نويسند
در بين قبايل پخش نموده بودند، درحالى که چنين عکس ها وچاپ آن مهارت تخنيکى را ايجاب ميکرد و دست انگليس 

د زنده مداخله برتانويهاتلقى ميکردند، حتى شايع ساختند همين موضوع را شاه. هارا در پخش و تهيه آن دخيل ميدانستند
ثريا را بصورت برهنه ) ٥١.(خان، ملکه ثريا را برهنه با خود به اروپا برده، يعنى بالباس آستين کوتاههللاکه امان ا

 مونتاژ و عکاسى) بدين ترتيب که سر ملکه ثريا را برتنه زن رقاصه که لخت شده و ميرقصد(عکاسى کرده بودند
ودرميان قبايل پخش کرده بودند تا بدين گونه ضربه کارى ترى بر شهرت و محبوبيت شاه و ملکه در ميان مردم وارد 

 . آورده باشند
مطبوعات هند برتانوى براى اوجگيرى نارضايتى «بگفته اوستا اولسن دانشمند دانمارکى، هنوزشاه در سفراروپا بودکه 

سفراو براه انداخت و جرايدى که به افغانستان مى رسيد حاوى تصاوير ملکه ثريا از شاه، تبليغات وسيعى را در باره 
نماينده تجارتى افغانستان در کويته در ضديت با . بود که نشان ميداد او بدون حجاب در ممالک خارج سفر مى نمايد

 البته تمام تصاويرملکه ثريا .اد، تمام جرايدى را که بى حجابى ملکه را نشان ميداد خريده بکابل مى فرستهللا شاه امان ا
 تمام اين موارد که بضرر افتخارات همه ملت تلقى ميشد، .بودند) مونتاژ(واقعى نبودند و بيشتر آنها جعلى و ساختگى 
  ) ٥٢(».نارضائيتى بزرگ را در افغانستان توليد نمود

ا توسط طياره، عکس هاى برهنه ساختگى انگليسه« مينويسدکه » آتش در افغانستان «ريه تالى ستيوارت نويسنده کتاب 
ملکه ثريا را درحال موتر سوارى در بين قبايل پخش کردندو اخبار هاى فرانسه، انگليس، جرمنى، ايتاليا و روسيه 

خان نشريات ميکردند و همه خبرهارا از پروپاگندها اخذ مينمودند، و شايعات دهن به دهن هللا درمورد برنامه هاى امان ا
کليه اخبارهاى بريتانيامقاالت و واقعات افغانستان رابا آب و ٠يکردند و در اخبار هاى خودمنعکس ميساختندرا اقتباس م

متعصبين :نوشت١٩٢٩ اکتوبر١٩در » DailyMail«تاب و تبصره هاى زهرآگين نشرميکردند، چنانچه اخبار ديلى ميل
پادشاه حبس گرديد، که همه اين شايعات غلط از آب عليه ملکه قيام کردند، زعماى اسالمى را به قتل رساندند،و برادر

 ) ٥٣(» .درآمد
از همه مهمتر مخالفت خانواده مجددى خصوصّاحضرت فضل عمربودکه در ديره اسماعيل «: مرحوم فرهنگ مينويسدکه

جب  بمو٠تبليغات ميکردهللا خان در نزديکى سرحد افغانستان جاگزين شده بين کوچى هاى افغانستان عليه شاه امان ا
گزارش مامورين هندى وى به پيروانش اطمينان مى داد که در داخل دستگاه دولت هم طرفدارانى دارد و در آن ضمن از 

که هردو با شاه قرابت )على احمدخان: ظ(و نايب الحکومه سابق سمت مشرقى ) محمدولى خان(کفيل وزارت حربيه 
 ) ٥٤(» .داشتندنام مى برد

که در ) نورالمشايخ( وارد هند برتانوى شد، انگليس ها براى حضرت فضل عمرهللا ن اسه روز بعد از آنکه شاه اما
١٨گردد و او در تاريخ  )مرکز پيروان سنتى خود( که وارد ديره اسماعيل خان سرهند بود وباش داشت، اجازه دادند  
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و اصالحات او را در ميان کوچى هاى هللا دسامبر به ديره اسماعيل خان واردگرديد و از اينجا تبليغات برضد شاه امان ا
در ديره اسماعيل خان بدستور ) شيرآغا(هنديها و افغانها ميگفتند که ورود مجدد نورالمشايخ. ى دوباره آغازنمودغلزائ

انگليس ها صورت گرفته است، زيرا او در ديره اسماعيل خان صاحب دو خانه بود، يکى از اين خانه ها را يک اجنت 
واداران نورالمشايخ از افغانستان نيز بديداراو به اينجا مى آمدند و  مالها و مريدهاى و ه.انگليسى در اختياراو گذاشته بود

خان را به آنها تبليغ ميکرد و نقش بغاوت را به مالها توضيح مينمود و بخصوص مردم خوست را هللا او طرح خلع امان ا
ى هاى پيرو حضرت خان در ميان کوچهللا يکى از تبليغات سوء عليه امان ا. براى بغاوت و شورش عليه شاه آماده ميکرد

خان با خود از جرمنى ماشينى راخريدارى نموده که با آن اجساد مرده ها راميسوزاند واز هللا امان ا: شوربازار اين بودکه
 روپيه ميدهد که يک شخص ثروتمند را آتش بزنند و مردمان ٣٠ مبلغ .استخوان ها و گوشت مرده ها صابون ميسازد

در کابل برادر ) ٥٥(٠ها را نيز ميسوزانند که از انتشار امراض جلوگيرى نمايند مال .غريب را رايگان مى سوزانند
که امتيازات خود را از (بخشى از سران درانى را ) محمدصادق مجددى و محمدمعصوم مجددى(وبرادرزاده نورالمشايخ 

حمدحسن و ديگرى مال دو مالکه يکى مالم٠با طرح خود مبنى برسرنگونى شاه همراه ساخته بودند) دست داده بودند
الياس نام داشتند به عبدالرحيم و محمد جان گفتند که فورى بطرف خوست حرکت کنيد و مردم جدران و منگل را به 

براى قبايل جدران، به ملک بلند خان و براى تحريک مردم گرديز به ملک غالم خان وظيفه .شورش و قيام تحريک کنيد
حاکم جالل آباد،و )برادرنادرخان(يشدکه در توطئه عليه شاه، شاه محمود خان  از قول نورالمشايخ گفته م.داده شد

 حضرت با روى لوچى ملکه .عبدالعزيز خان وزير حربيه و محمدعثمان خان سابق نايب الحکومه قندهارنيز شامل اند
 ) ٥٤آتش در افغانستان، ص ( .دثريا دراروپا و هم با تعليم پسران شديدًا مخالف بود و ميگفت که تعليم آنها را کافر ميساز

  

 : هللامرحله دوم اصالحات و سقوط شاه امان ا
 شاه که ازپيش آمد .مرحله دوم اصالحات اجتماعى حکومت امانى، با عودت شاه از سفر طوالنى اش به کشور آغازشد

کمال رجال مقتدر اروپا و مالحظه تخنيک و فرهنگ غرب و بخصوص از مشاهده برنامه هاى پرقدرت مصطفى 
اتاترک در ترکيه و رضاشاه در ايران متحسس شده بود، در جهت تطبيق برنامه هاى اصالحى در افغانستان شتاب 

 داير و آرزو ها و نيات خود را در زمينه تسريع ١٩٢٨ورزيد و لويه جرگه هزار نفرى را در کابل در ماه اکتوبر 
ست شاه در باره سفر خود گزارش داد و بعدًا برنامه نخ. پروسه تحوالت اجتماعى با لويه جرگه در ميان گذاشت

اين پروگرام که قلب  « .اصالحات خود را در باره تغييرات سريع شرايط اقتصادى و اجتماعى افغانستان مطرح نمود
زنان ، منع مريدى در اردو، ممانعت ) نقاب(شامل ، رفع چادرى » قدرت روحانيت را در افغانستان نشانه گرفته بود 

صيل ماليان در مدرسه ديوبند هند برتانوى، گرفتن امتحان از مالنمايان، توزيع تذکره نفوس به مردم افغانستان، جلب تح
جوانان بخدمت سربازى بمدت سه سال ، تحصيل مشترک پسران و دختران در مکاتب ابتدائى و اعزام جوانان افغان 

 . ميشد) سال٢٢(و براى پسران)  سال١٨(واج براى دخترانبراى تحصيل به خارج و منع نکاح صغيره و تعيين سن ازد
برطبق اين اصالحات، مناسبات کهنه فيودالى و ماقبل فيودالى لغو و قشر باالئى زمينداران و رؤساى قبايل و نيز قشر 
 روحانى پر نفوذ کشور که در آن زمان سياست اصالح طلبانه دولت را تخريب ميکردند، از امتيازات خويش محروم

 . ميشدند
اعضاى لويه جرگه که اکثريت شان مالکين و روحانيون بودند وقتى متوجه شدند که شاه عالوه بر تحريم شان از 
امتيازات سابقه، ازدواج با صغيررا لغو و براى زنان حقوق مساوى با مردان ميخواهد و منبعد زنان بدون چادرى 

 شاه رفع نقاب زنان را اعالن و ملکه با روى باز وارد جرگه بخصوص پس از آنکه( ميتوانند در جامعه ظاهر شوند 
و وقتى ديدند که شاه، ملکها و اربابان را از وظيفه داللى منع کرده و از نفوذ شان در ميان دهقانان و از امتيازات ) شد

جام پيشنهادات شاه با سران. شان در تماس با مراکز قدرت ميکاهد، بنابرين مخالفت با پيشنهاد هاى اصالحى شاه آغاز شد
برخى تعديالت در مورد ازدواج و نکاح صغيرو تحصيل مشترک دختران وپسران در دوره ابتدائى و تحصيل ماليان در 

يک ماه بعد از ختم لويه جرگه پغمان ، شاه مجلس بزرگى از . مکتب ديوبند هند مورد تصويب لويه جرگه قرار گرفت
 . ال ديگر در چمن ستور تشکيل داد و شخصًا پروگرام آينده دولت را شرح دادمامورين ملکى و نظامى و يک عده رج

بر طبق اين پروگرام عده يى از دختران افغان به قصد ترکيه مراسم وداع را بجا آوردند، اين دختران نخستين محصالتى 
همچنين تعدد زوجات را براى . ت شاه الغاى مريدى در قواى نظامى را اعالم داش.بودند که با روى باز عازم ترکيه شدند

و تاسيس مکاتب . تحصيالت ابتدائى دختران و پسران را توام در مکاتب مقرر داشت. مامورين دولت ممنوع قرار داد
ايجاد مدارس صنايع نفيسه، زراعت، حقوق و دوکتابخانه بزرگ . زنانه را در تمام واليات کشور هدف دولت اعالن نمود

 و گفت که تاسيس بانک دولت، فابريکه قالين بافى، شرکت هواپيمائى، کلوب اجتماعى بشمول را قريب الوقوع خواند
اتباع خارجى، توسيع شفاخانه هاى زنانه، تشکيالت جديد پليس جزء پروگرام معجل دولت است و در اخير توضيح نمود 

 ) ٥٦. (توانندکه مامورين نظامى و وزارت خارجه افغانستان با زنان خارجى ازدواج کرده نمى 
عبدالعزيز خان : وزير حربيه: مقارن آغاز اصالحات مرحله دوم در افغانستان، حکومت در دست اشخاص آتى بود

: محمودسامى بغدادى ، وزير داخله : سيدشريف خان کنرى، قوماندان قول اردوى پايتخت: بارکزائى ، مفتش حربى 
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خان شاغاسى برادر وزير دربار محمديعقوب، قوماندان امنيه و محمدسميع : عبداالحدخان وردکى ماهيار،والى کابل
سردار شيراحمد خان سابق رئيس شوراى دولت، : محمد اکبر خان ارغنديوال ، رئيس عمومى تفتيش:کوتوالى کابل 

محمديعقوب خان شاغاسى، وزير :گل احمد خان غزنوى ملکيار، وزير دربار: رئيس استخبارات و ضبط احواالت
مير هاشم خان ، معين وزارت عدليه : على محمدخان ، وزير ماليه:م صديق خان چرخى، وزير تجارت خارجه غال

ميرزامحمدسرورخان ، : احمدعلى خان لودين، والى واليت ننگرهار: قاضى عطامحمدخان هراتى، رئيس بلديه کابل:
محمدابراهيم :خان ترجمان والى هراتهللاعظيم ا:محمدگل مهمند، والى واليت قطغن وبدخشان: قوماندان نظامى ننگرهار

عيدالعزيز چرخى، قوماندان : عبدالرحمن خان بارکزائى، والى مزارشريف :خان بارکزائى، قوماندان نظامى هرات 
عبدالحکيم خان بارکزائى، حاکم :عبدالکريم خان بارکزائى، والى پکتيا: محمد اکليل خان بدخشانى، والى قندهار: نظامى

صاحب زاده : محمدامان خان، حاکم کاپيسا شيرجان خان صاحب زاده، قوماندان نظامى پکتيا:روانکالن کاپيسا و پ
 ) ٥٧) (بعدها قوماندان کوتوالى کابل(طره بازخان : محمدصديق خان، رئيس ارکان حرب پکتيا

 در باره خان غازى هنگام گزارش سفرخود در سلسله ريفورمهاى مرحله دوم، آرزوى خويش راهللا اعليحضرت امان ا
براى پيشبرد امور مملکت « :به حضار ابراز کرد و بيان داشت » حزب استقالل و ترقى«ايجاد و تشکيل حزبى بنام 

بهترين وسيله اساسى اين است که اشخاصى که مملکت را اداره ميکنند، بلکه ساير افراد ملت باهم هماهنگ باشند، و اين 
 ...ى بين عموم افراد مملکت پيداشود، لهذا بايد که فرقه متحدبروى کار آيدمساله زمانى صورت مى گيردکه وحدت فرقه ي

مردم ما حين مريضى ها، پنجه آهنين رابر سينه خويش مى آويزند و اين همان پنجه جوگيست که هندوها آنرا تقديس : 
 دين مقدس اسالم .ردميکنند و اساس آن در فرهنگ ما وجود ندارد، بجاى پنجه جوگى بايد به اصول اسالمى توجه ک

 دين ما طرفدارتوزيع سرمايه به شکل عادالنه آن است ، خيرات و صدقات و .انحصار سرمايه را به چند نفر نميخواهد
: زکوت تنها اين معنى را دارد که سرمايه تقسيم شود و يکى سير و ديگر گرسنه نماند و در اخير توضيحات خودگفت 

است ، اما عرض ميکنم که ممکن است اين فرقه وسعت پيداکند و با اين نظامنامه پيش شم) حزب(نظامنامه اين فرقه 
اکتفا نشود، البته وقتى که حزب تشکيل شددر اين قانون تغييرات رونما خواهد شد و روز تشکيل حزب در آينده اعالن 

 ) ٥٨(شت و امير اين سخنان را در روز چهارم گزارش سفر خود در مجلس وزراء ابراز دا» ٠خواهدشد
واقعًا اگر دست دسيسه ساز استعمار موانعى در اين راه ايجاد نمى کرد و بروز اغتشاشات داخلى مجال عملى شدن 
برنامه هاى فوق را ميداد ،يقينّا تغييرات مهمى در پروسه تحوالت اجتماعى کشور رونما ميگرديد، ولى متاسفانه که 

سدى دربرابر اين طرح ها قرار گرفت و کشور را يک بار ديگر در عناصر محافظه کار در تبانى با استعمار چون 
خان قرار هللا  شبهه يى وجود ندارد که خانواده مجددى در جبهه مقدم تبليغات بر ضد امان ا.معرض آشوب قرار داد

برادر فضل عمر در زمان تبعيد موصوف سرپرستى مقام روحانيت خانواده ) گل آغا( محمدصادق مجددى٠داشت
در کابل را بدوش گرفت، جمع آورى چهارصد امضاء از مالها توسط محمد صادق وبرادر زاده او براى خلع حضرات 

به همين سبب محمدصادق .  مؤيد اين واقعيت است١٩٢٨شاه از سلطنت افغانستان قبل از تدوير لويه جرگه در سپتامبر 
 . مجددى و برادرزاده اش محمد معصوم مجددى زندانى شدند

به اين خانواده يا ترس او از نفوذ فاميل مجددى سبب شدکه از اعدام اين دو صرف نظر کند و هللا ميق شاه امان ااحترام ع
 . قاضى عبدالرحمن و مال عبدالقادر و ديگران اعدام شدند: آنهارا در زندان نگهدارد، در حالى که همراهان شان مانند

ُخسرمحمدمعصوم (ان خان رئيس مکتب شرعيات کابل يکى از همراهان بانفوذ حضرات مجددى، سردار محمدعثم
بود که با پسرش سردار غالم فاروق خان که تازه از هندبرگشته بود، دستگير و زندانى ) مجددىهللا مجددى پدر صبغت ا

خان را درحومه کابل پخش ميکرد و باقى هللا  شخص ديگر مال داد محمد از لوگر بود که اوراق تبليغات عليه امان ا٠شدند
در همين وقت در قندهار شايع شدکه حکومت اشخاص . زده نفر همه از خوست بودند که دستگير و زندانى شدندپان

در شمال کابل نا آرامى آغاز يافت،مالى کوهستان بنام ٠سرشناس را دستگير ميکند وسرنوشت شان نامعلوم است 
بود، اين مال با پيروان خود )  صادق مجددىمحمد( عبداالحد دستگير گرديد، وى از جمله حضرات و خسر بره گل آغا 

 ) ٥٩( .شورش را آغاز نموده بودهللا عليه شاه امان ا
بدينسان تحريکات حضرت محمد صادق مجددى و حبس شان در کابل، چراغ سرخى براى اغتشاش شنواريها در نوامبر 

 .  و مقدمه اغتشاش سقاوى درشمالى گرديد١٩٢٨
 و على خيل شينوار شورش نمودند،گفته ميشد در زد و خوردى که ميان کوچى هاى ، اقوام سنگو خيل١٩٢٨نومبر ١٤در

غلزائى و شينواريها صورت گرفته بود، چند تن ازشينواريها بقتل رسيده بودند و شينواريها قاتالن را دستگير وبه 
شينواريها به .ا ساخته بودره) باگرفتن رشوت(حکومت محلى تسليم داده بودند، اما حکومت بجاى باز خواست، قاتالن را

حکومت اعلى جالل آبادشکايت کردند، باز هم کسى شکايت آنها راگوش نکرد اين است که شينواريها برآشفتند و دست 
بحمله برپوسته دولتى زدند و آنرا به غارت بردند، انگليسها درخفا براين آتش هيزم مى ريختند و شينواريها را کمک 

وقتى که اين اطالع به قوماندان نظامى .ه دارتر شد وبه خوگيانى هانيز سرايت کردبزودى شورش دامن.ميکردند
رسيد،بجاى جلوگيرى از اختالل امنيت، براى پاه امور بکابل رفت و وکيل فرقه به ) محمدگل خان مومند(ننگرهار
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م بودندکه مرکز  رهبران شورش محمدافضل و محمدعل.شينوارکشيد، اما در عرض راه بدست شينواريهااسيرگرديد
 ) ٦٠( .را غارت و دفتر ها را حريق ساخته بودند» اچين«حکومت شينوار

جرگه يى تشکيل دادند و عليه شاه جهاد » غنى خيل« رهبران شورش محمد افضل و محمدعلم در١٩٢٨در اواخر نومبر 
 ماه دسامبرحکومت براى آرام کردن  دراوايل.را اعالن و برجالل آبادحمله کردند، عساکر دولتى به بارکها پناهنده شدند

مردم غالم صديق خان چرخى وزيرامورخارجه و شيراحمدخان رئيس شوراى دولت را به سمت مشرقى فرستاد تا با 
شورشيها مذاکره کند و شورش را فرونشانند، اما چون فرستادگان دولت رقيبان سياسى همديگر شمرده ميشدند، هريک 

 شورش تشويق کرده ناکام به کابل برگشتند و شرايط شورشيان را به دولت گزارش به نحوى شورشيان را به دوام
در اين شرط نامه که صبغه سياسى داشت ، عالوه براينکه لغو اصالحات را خواسته بودند، عالوه شده بود که شاه ٠دادند

به استثناى سفارت انگليس درکابل بايد ملکه ثريا را طالق بدهد، فاميل طرزى از کشور تبعيد شود، تمام سفارتخانه ها 
 شرايط درخواستى ٠بسته شود و طالبى که براى تحصيل بخارج اعزام شده واپس بکشور برگردند و ماليه موقوف گردد

شورشيان به وضوح نشان ميداد که در عقب اين شورش دستان قوى استعمار در تبانى با عناصر ارتجاعى داخلى دخيل 
 : نداست، چه شورشيان ميخواست

  محمود طرزى از افغانستان خارج گردد، -١
 شاه ملکه ثريا را طالق بدهد، - ٢
 تمام مکاتب دخترانه بسته شود، - ٣
 دختران افغان از ترکيه خواسته شود، - ٤
  به استثناى نمايندگى برتانيه، باقى همه نمايندگى هاى سياسى خارجى مسدود شوند، - ٥
  گردد،  قانون جديد و نظامنامه لغو- ٦
  ماليه کم گردد، - ٧
  قانون پوشيدن البسه اروپائى فسخ گردد، - ٨
  چادرى بشکل سابقه آن اعاده گردد، - ٩
 .  قانون اسالمى، قانون دولت اعالن شود- ١٠
 ) ٦١( . به مالها درچوکات دولت پوست هاى مناسب داده شود- ١١

ن تقاضاى آنها، خروج محمود طرزى با خانواده اش از چنانکه مالحظه مى شود ازجمله تقاضاى شورشيان، نخستي
 در آن وقت محمود طرزى نه در دولت امانى کار ميکرد و نه در صدد توطئه يى بود که دولت را با ٠افغانستان بود

پس براى آنکه مشروطه خواهان از . سقوط مواجه کند، اما مشاور نزديک و مجرب مشروطه خواهان شمرده ميشد
  . ن مشاور آگاه و وطن دو ستى محروم گردد، خروج او را از کشور آبائيش شرط گذاشتندوجود يک چني

 

 : رخداد يک فاجعه تاريخى 
بحرانى شدن وضع در سمت شرق کشور زمينه را براى نا امنى و رواج دزدى و قطاع الطريقى در شمال پاى تخت 

پسر سقاو که درپاره چنارهند برتانوى : بقول غبار. تيعنى در منطقه پروان و کاپيسا به رهبرى بچه سقاو مساعد ساخ
ماه حبس شده بود، بطور مرموزى رهاشد و به افغانستان برگشت و به تشکيل دهاره ١١متهم به دزدى شده و محکوم به 

بعضى متنفذين محل مانند .  او شبها دزدى ميکرد و روزها درکوه ها متوارى بود.دزدان و قطع طريق وسرقت پرداخت 
 شهرت او در ٠لک محسن کله کانى وى را در خفا کمک ميکرد و دستگيرى او براى پليس محلى دشوار ميگرديدم

دزدى چنان باال گرفت که اگر شبى با دسته خود وارد خانه کسى ميشد، صاحب خانه از ترس خموشانه او و دسته او را 
سيد که مقدار پولى که از خزانه مزار بکابل مى آمد، کار بچه سقاو بجايى ر..تغذيه ميکرد وبه حکومت اطالعى نمى داد
در اواخر نومبر شورش شينوارشدت يافت و دولت متوجه شرق بود، بچه . ربود و پيگرد حکومت محل بجايى نرسيد

سقاو براى قطع کردن راه واليات شمال کشور با کابل داخل فعاليت شد و امنيت جاده ها را مختل کرد، وزارت حربيه 
أمين راه ها و حفظ ارتباط نظامى باواليات شمالى به اعزام قطعه کوچکى پرداخت، ولى بچه سقاو باتعقيبى که براى ت

که آتش اغتشاش ننگرهار تيز ترشد، حکومت محل ملک محسن و چند نفر ) ماه قوس( در دسامبر. ميشد، بدست نيامد
) رئيس بلديه کابل(متعاقبًا دولت احمدعلى خان لودين . ستادديگر را به دليل امداد مخفى به بچه سقاو، محبوسًا به کابل فر

را به حيث رئيس تنظيمه کاپيسا و پروان با اختيارات تامه اعزام کردتا از پشت سرمطمئن بوده و به اطفاى شورش 
» فاهمهمذاکره و م«احمدعلى خان در کاپيسا و پروان همان روش معهود دولت را که عبارت از.ننگرهار پرداخته بتواند

به جبل السراج رفت و از آنجا بدولت اطالع دادکه کسانى را که » سراى خواجه«بود با دزدان در پيش گرفت و از 
 ازآن پس جرگه بزرگى ٠حکومت به نام امداد به بچه سقاو زندانى کرده است، بايستى براى خوشنودى مردم رها سازد

و مفاهمه شد و فيصله بعمل آمد تا با بچه سقاو مفاهمه صورت تشکيل و باسرکردگان کاپيسا و پروان داخل مذاکره 
و شاملين جرگه پذيرفتند که در جلب و اعزام قوت هاى محلى به دولت !) يعنى دولت بادزدى داخل مذاکره گردد(گيرد،

سکرى  بچه سقاو که ضعف حکومت را احساس کرد، منتظرمفاهمه نشد و برفعاليت خود افزود و چند نفرع.خدمت نمايند
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 احمدعلى خان با مرکز کابل قضيه را درميان گذاشت و .راکه راهى کابل بودند درطى يک حمله ناگهانى بقتل رسانيد
بچه سقاو مذاکره را قبول و با رئيس تنظيمه ..اختيار گرفت که به هرنوعى که ميتواندبا بچه سقاو مفاهمه و بتوافق برسد

يجه عهد بستند، آنهم در حاشيه قرآن با بچه سقاو سيدحسين امضاکرد و بچه با حيثيت مساوى به مذاکره بنشست و در نت
سقاو قبول نمود که منبعد از مخالفت با دولت و شرارت دست بکشد، درمقابل دولت تعهد نمود که جرايم بچه سقاو 

 وسيد حسين را با خود غبار ميگويد که احمدعلى خان با اين معاهده مفتضح و بيسابقه ، بچه سقاو. ورفقايش راعفوميکند
 تفنگ و کارتوس با معاش و رتبه غندمشرى به هردو نفر بچه ٨٢درسراى خواجه آورده به وزيرحرب اطالع داد که 

و رئيس تنظيمه ) ميرهاشم خان(و وزيرماليه ) عبدالعزيزخان( شاه عنوانى وزير حربيه.سقاو و سيد حسين داده شود
 تفنگ ٨٢نه صادر نمود و تعهد احمدعلى خان را با دزدان تصديق و دادن فرمانهاى جداگا) احمدعلى خان لودين(

 ٣٦٠معه کارتوس با معاش ساالنه سه هزار افغانى به هريک از دزدان مذکورو معاش ساالنه )  ُبر٣٠٣(جاغوردار
 ) ٦٢.(روپيه به هريک نفر ازدسته دزدان امر نمود

 تگاو رفت وجرگه کذائى ديگرى تدوير نمود تا مردم را براى حمايت احمدعلى خان از انجام اين اجرآت بخود باليد و به
از دولت داوطلب جنگ باشينواريها بسازد، مگر مردم اظهار کردند که هرگز حاضر نيستند با برادران ننگرهارى 

درهمين ٠دبجنگند، احمدعلى خان به مالى تگاو رجوع کرد وآخندزاده تگاو مالعبدالحميد نيز موقف مردم را تائيد نمو
 يک دسته خان و دزد در قلعه ) ١٣٠٧ قوس ٢٠در( هنگام که پسر سقاو از هرجهت تقويت شده بود، 

» پادشاه افغانستان«فصل دوم مالويس الدين کله کانى شبانه احتماع کرده و بچه سقاو را به عنوان ) ١٤٥(و هللا شاه امان ا
 توطئه بزرگ و دراماى فجيع درمحلن مايش گذاشته شناختند و دستارى بکمرش بستند، به اينصورت پرده آخرين

 ) ٦٣.(شد
با مطرح ساختن روحانيون کاپيسا و پروان زندانى شدن حضرات را همراه با فعاليتها و تحريکات جواسيس استعمارى، 

 . ذهنيت سقوط دولت امانى بيش از پيش تقويت شد
اج و محافظين را خلع سالح نمود و خود در رأس  قوس، بچه سقاو حکومت محلى سراى خواجه راتار٢١فرداى آن در

در حالى که سيدحسين را براى اشغال چاريکار و جبل السراج فرستاده .سه صد نفر بقصد حمله بسوى پايتخت روان شد
سيد حسين .  نفرى عسکر دولت منتظرامر و هدايت احمدعلى خان رئيس تنظيمه بودند٩٠٠ در جبل السراج يک غند.بود

ريکار را که بى دفاع گذاشته شده بود، اشغال نمود و متعاقبًا جبل السراج رابدون جنگ به تصرف خود اول شهر چا
 ٢٢( دسامبر١٢در. و عساکر تسليم شدند و وزارت دفاع يک روز بعد از اين حادثه مطلع شد) ١٩٢٨دسامبر١٠(درآورد
ى در نزديک شهرآرا جلوش گرفته شد و سپس برکابل حمله کرد، اما از جانب شاگردان تعليمگاه سوارهللا حبيب ا) قوس

محمدولى خان با چند تن عسکر و بدنبال او وزير دفاع عبدالعزيز خان با اراکين آن وزارت رسيد و تاشام حمله آوران به 
 بچه سقاو از کوه ٢٤ و ٢٣در روزهاى .  نفر تجاوز نميکرد٨٠با آنکه مجموع تعداد مدافعين دولت از .عقب رانده شدند

ر و نه برجه و باغ باال تا کوتل خيرخانه موضع گرفته و تقويت شده ميرفت ، درحالى که دولت در شهرآراء و قلعه کاف
 . بلندکلوله پشته و تپه شيرپور شکل دفاعى اختيار کرده بود

سقاو خان پول و اسلحه خواست تا به مقابل پسر هللا در اين فرصت غوث الدين خان احمدزائى بکابل آمده و از امان ا
بجنگد، شاه پول و اسلحه در اختيارش گذاشت، اما بجاى مقابله با پسر سقاو، به جنوبى فرارکرد و به تخريب دولت امانى 

 . پرداخت
اين اسلحه : با مشاهده اوضاع افسران به شاه پيشنهاد استعمال توپ هاى دورزن و طياره نمودند، اما شاه نپذيرفت و گفت 

مامورين بزرگ اصرار کردندتا اجازه داده شد و متعاقبًا . ست نه براى سرکوبى ملت افغانستانبراى دشمنان افغانستان ا
توپهاى بزرگ بصدا درآمد و طياره ها پروازکردند، بچه سقاو در زيرآتش توپهاى دولت درآن طرف تپه شيرپور به 

ما جنگ هاى متشتت و پراگنده و ضربت چره شرنپل در پشت خود زخم برداشت و به جاى نامعلومى برده و مداواشد،ا
شاه بر اثر فشار مادرش که او را تشويق )  قوس٢٦= دسامبر١٦(روز چهارم حمله برکابل ) ٦٤(.غير قاطع دوام داشت 

به مقابله با دشمن مى نمود از ارگ بيرون شد و باپاى پياده با چند باديگارد به پل باغ عمومى رفت، جمعيت زيادى جمع 
 نويسنده کتاب آتش در افغانستان مينويسدکه شاه دريشى خاکى رنگ .که شاه چه چيزى به آنها ميگويدشدند تا بشنوند 

خان به اطراف خود نگاه کرد، يک ميزديدکه باالى آن گلدانى هللا عسکرى پوشده بود و هوا هم چندان گوارا نبود، امان ا
آيا در نظر داريد و ميخواهيدکه شما :انى کرد و گفت گذاشته شده بود،گلدان را برداشت وباالى ميز ايستاده شد و سخن ر

را اسيرنمايند، خانه هايتان را چور کنند و به زنان و ناموس تان تجاوز نمايند؟ اين موضوع ورستگارى دردست 
ه آنهايى که در نزديکى شاه قرار داشتند دانستندک.آنگاه هدايت داد که اسلحه و کارتوس بين مردم توزيع کنند.خودشماست

صداى شاه مرتعش است و هيچکس صداى شاه رامانند آن روز نشنيده بود، از بين جمعيت يک شخص پير بلند شده و 
براى شما گفتم اگر سرعت اصالحات را بطى نسازيد، چه رخ خواهد داد و شخص ديگرى عين :خطاب به شاه گفت

 از باالى ميز پائين شد و به قصر سلطنتى رفت خان گرديد وهللا موضوع رابيان داشت، اين سخنان باعث نا راحتى امان ا
 دسامبر زنان و فاميل خود را توسط طياره به قندهار فرستاد ٢١بروز .و اين يگانه ظاهرشدن شاه دربين مردم کابل بود

 ) ٦٥ (.که در بين شان ملکه ثرياو نورالسراج خواهرشاه و علياحضرت و غالم صديق خان نيزبودند
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 دسامبر سفارت برتانيه ضربه کارى را بر روحيه شاه وارد ساخت و آن اينکه بدون ١٧ق شاه، در ولى يکروز بعد از نط
اجازه دولت افغانستان طياره بريتانيا بر فراز کابل ظاهرشد و اوراق تبليغى را پخش کرد و درآن مردم را اخطار داد که 

 و به تعقيب اين .ع انتقام آن ازملت گرفته خواهد شداگر به جان و مال سفارت بريتانيا صدمه اى برسد، به شديدترين وض
 اين دومين ضربه بود که . دسامبر طياره بريتانيا بکابل فرودآمد و زنان سفارت خانه ها را بيرون برد٢٣اعالميه در 

 ) ٦٦( .بردولت امانى وارد آمد
دولت امانى با سقوط مواجه شد و با مصروف شدن بخش عظيم اردو در شورش قبايل شرقى و با حمله بچه سقاو بکابل 

 حضرت شور بازار محمد صادق مجددى را ١٩٢٩شاه که از بى کفايتى ارکان حرب بستوه آمده بود، در هفتم جنورى 
تگابى که از آمدن بکابل اباء ورزيده بود و از بچه سقاو هللا بخاطر آرام ساختن تبليغات مذهبى و تامين ارتباط با مالحميدا

 زندان آزاد ساخت و در هشتم جنورى بسيارى از رفورم هاى پيشنهادى خود رابا صدور فرمانى فسخ حمايت ميکرد، از
  .کرد، اما سودمند واقع نشد

 جنورى شاه با عده ئى از ارکان دولت کابل را بقصد قندهار ترک و مقام پادشاهى را به برادرخودسردار ١٤درتاريخ 
 بچه سقاو ١٨و درتارخ ) ٦٧(٠ آخرى فقط براى سه روز پادشاه بودکه اين) ١٩٢٩جنورى ١٤(واگذاشت هللا عنايت ا

 . برسرير سلطنت کابل تکيه زد
بدينسان ضديت خاندان روحانى پرنفوذ حضرت شوربازار با اصالحات امانى در اتفاق با قبايل عليه دولت امانى نقش 

يم دولت امانى و مشروطه خواهان را عمده و اساسى داشت و همين اتفاق ناميمون در وجودشورشها و اغتشاشات گل
و استقرار حکومت اغتشاشى بچه هللا  بقول غبار انقراض سلطنت شاه امان ا٠براى نيم قرن ديگر در کشور جمع کرد

 ) ٨٣٤غبار،ص .(تلقى گرديد» فاجعه تاريخى«سقاوبجاى آن درافغانستان به حيث يک 
  

 : هللا بررسى علل سقوط شاه امان ا
را قبل از وقت پياده کردن ريفورمها هللا م و نويسندگان کشور علت سقوط دولت شاه امان ابرخى از عناصر چيز فه

ميدانند و بعضى کهنه پرستى و عقب ماندگى خود مردم افغانستان را عامل اساسى اغتشاشها ميگويندو دسته يى هم 
 البته ٠غتشاشها قلمداد ميکنندتحريکات و دسايس انگليس را در فتنه انگيزى برضد رژيم امانى عامل اساسى و عمده ا

همه اين عوامل در سقوط رژيم امانى دخيل بودند ، اما تفتين و توطئه هاى انگليس با همکارى و هميارى برخى از 
روحانيون متنفذ داخلى در تغيير ذهنيت عامه بر ضد دولت امانى از راه تبليغات مذهبى مبنى برکفر شاه ، نقش موثر و 

 . بنيادى داشتند
در تاريخ معاصر افغانستان ، بار ها ديده شده که شخص شاه يا زمامدار و شهزاده، «: حوم پوهاند حبيبى مينويسد کهمر

. آدم نيک و بهى خواهى بوده ولى به سبب سوء عمل درباريان و گماشته گان يا اهل حرم و خاندان سرنگون شده است 
هردو به استقالل و عظمت مملکت عالقه . ى پادشاهان بدى نبودندمثًال شاه زمان سدوزائى و امير شيرعلى خان بارکزائ

داشتند و با استعمار مبارزه ميکردند ولى عمال و کارداران حکومت و دربار، ايشان را بسرنوشت هاى نا ميمون و سياه 
واژگون غازى هم جوان مخلص وطندوست و فى الجمله روشنفکرى بود که به چنين سرنوشت هللا امان ا. مواجه ساختند

گرفتار آمد و اگر رفقاى ايام شهزادگى و مشروطه خواهى تجريدش نمى کردندو محو سفارت و وزارت و عياشى و 
اقتدار نمى شدند و با مردم مى آميختند و حمايت توده هاى مردم افغانستان اعم از دهقان و کاسب و دکاندار و کوچى و 

طرح و ) يعنى مشروطيت(خود را هم مطابق آنچه مدعى بودندروستا نشين را بدست مى آوردند و خط مشى حکومت 
چون نويسنده اين سطور، دوره امانى را از اوايل تا اواخر آن . عمل مى کردند، به آن سرنوشت شوم بر نمى خوردند

بى طرف درک کرده و ديده ام و با رجال آن دوره محشور و ناظر احوال و اقوال انها بوده ام ، با يد به حيث يک مشاهد 
اعضاى مهم در صف اول و ديگر صفوف پائين مشروطيت دوم ، تا وقتى که اقتدار سياسى را بدست نگرفته : بنويسم که 

بودند، مساعى آنها مخلصانه و درخور قدر دانى بوده و قربانى هاى ايشان مشکور است ، زيرا به تبديل رژيم کهن و 
در نتيجه مساعى ايشان ده مبداء حيات جديد بدست آمدو يا آغازشدکه در فرسوده و بنيان گذار افغانستان نوين بوده و 

تاريخ افغانستان فراموش ناشدنى است و ده سال دوره امانى روى همرفته ايام ميمون و نيک تاريخ اين مملکت شمرده 
ين مملکت اما شخص شاه مرحوم آزادى بخشاى ا. مى شودکه مسئول سوء عاقبت عوامل مغرض خارجى و داخلى است 

هم يک جوان مخلص نيکدل و خيرخواه افغانستان بود که عشقى به وطن و مردم ) عليه الرحمه(خان غازى هللا ، امان ا
خود داشت و در بدست آوردن و بنيان گذارى ده مبداء مذکور توجه و سعى و تالش او دخيل بود و بنابرين تاريخ 

يد بايد قدر عمل او را بدانند و همواره نامش را به نيکى ياد دارند،زيرا افغانستان او را به نيکى ياد خواهد کرد و نسل جد
 ) ٦٨(» .اعمال نيکش برسهوهامى چربيد

شادروان غبار علت اصلى سقوط دولت جوانان را اختالل دستگاه ادارى کشور ميداند که از اين اختالل، استعمار سود 
م و تجار و سماوارچى و خياط و مال و غيره در آمده بودند، و گرفت و بوسيله جواسيس خويش که در لباس مامور و معل

دولت از يک اداره اطالعاتى قوى در کشور محروم بود و تا شنواريها دکه را غارت نکردند دولت خبر نداشت و تا پسر 
گر حزبى يا شاه تنها مانده بود و دي« :بگفت غبار. سقاو در پشت در وازه هاى ارگ سنگر نگرفت، حکومت از جا نجنيد
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در کابينه و دربارعناصر نا آگاه بادار پرست فقط از نظر شناسائى و اعتماد شخص شاه . مشاورين با کفايتى نداشت 
جاگرفته بود که توانائى فکرى و علمى براى مشوره دادن يا تطبيق پروگرام اصالحى در ين مرحله تاريخى را ندشتند و 

پس در کشوريکه طبقه فيودال و اشراف و روحانى مخالف دولت بودند . االتر نبودجهان بينى آنها از سويه بسيار عادى ب
و مامورين دولت با رشوت خوارى خود توده هاى مردم را رنجانده ميرفتند و هم فعاليت زير زمينى استعمار براى 

ز از جنون معنى تخريب کشور دوام داشت ، تضعيف اردو که آخرين وسيله حفظ و تطبيق ريفورمهاى دولت بود، بج
همين روش و سياست شاه بودکه زمينه آخرين انفالق کشور و انهدام دولت جوانان افغانستان را آماده کرد . ديگرى نميداد
، اختالل دستگاه اداره بجايى رسيد که دزدى فقط با سه صد نفرتفنگدار بدون توپ و )از تضعيف اردو( و سه سال بعد

 نفرعسکر وآنهم از محافظين مخازن دولتى براى دفاع ٨٠له کرد و وزارت حربيه فقط طياره در پايتخت افغانستان حم
 ) ٦٩(» .حاضرکرده توانست و بس

ضعف اقتصادى سبب . انقالب خوست، ازناحيه اقتصادى دولت را سخت ضعيف ساخت: فضل غنى مجددى ميگويد که
گليسى خساره مندشد و مجبورگرديد تا تعداد اردو را دولت تقريبّا پنج مليون پوند ان. مشکالت بزرگ براى دولت گرديد

 ) ٧٠. (کم کند و مالياتها جديد وضع کند که سبب نا رضائيتى بيشتر مردم گرديد
شاه بعد از « :البته برخى از اعمال خود شاه نيز در برانگيختن قبايل بر عيه خودش بى تاثير نبود،چنانکه غبار مينويسد

أى و خود خواه و مغرور شده بود و با اقدامات عجوالنه اى که نمود، بزودى افغانستان را بازگشت از سفر، بسيارخود ر
عياشى و خوش گذرانى به شدت شروع شد، از عسرت اقتصادى و زندگى ملت بى . مستعد يک انفالق منفى ساخت

 اى امـر نمود تا درجــاده ه. تعطيل روز جمعه به روز پنجشنبه تغيير يافـت. خبرافتاده بود
امر نمود که تمام مردم . هيچ زنى با برقع نمى تواند از اينجا عبور نمايد:مخصوص در پايتخت تابلو هاگذاشتند و نوشتند

) ٧١(…» در شهر کابل دريشى و کاله بپوشندو در هرچند قدمى پليس ايستاده بود تا از متخلفين جريمه نقدى بگيرد
ند که چگونه دسايس استعمارى در تبانى با عناصر ارتجاعى براى از پا افزون براين غبار در مسير تاريخ تشريح ميک

مثًال در کابل يکنفر منجم انقراض حتمى سلطنت را پيشگوئى کردو بسرعت « : بکار افتاده بودهللا در آوردن شاه امان ا
فواه شدکه تاج از درحوزه هلمنديکنفر آخندخوابى جعل کرد و ا. اين پيشگوئى در بين حلقه هاى در بارى منتشرگرديد

اين تنها نبود، در سرتاسر حدود شرقى افغانستان به هزارها تصاوير جعلى نيم برهنه بنام ملکه . سرشاه افتاده است
افغانستان پخش گرديد و عزيمت طالبات افغانى از سرحدات شرقى به قسطنطنيه با تعابير معکوسى در بين توده ها 

) منظورمحمدصادق مجددى است( و يک مرشددر شمال) رنورالمشايخ استمنظو(يک شيخ هم در جنوب . منتشر شد
گفته ميشد که در جامه مالئى ) به پيرکرمشاه(و کلنل الرنس معروف ..علنًا رفتار شاه را ضد شريعت اسالم اعالم کردند

سى مطرح بحث حتى اين موضوع در جرايدشوروى و انگلي. در شرق افغانستان داخل گرديد و هيزم اغتشاش را آتش زد
  ) ٧٢(» قرارگرفت 

  

  
  

 نقش داشت؟ هللا آيا محمدوليخان در سقوط شاه امان ا
ازکسی بگويم که من نه با محمدوليخان دشمنی دارم ونه دوستی، دوستی  دراينجا ميخواهم بدون مجامله وبدون بيم يا اميد

طيت واستقالل  وبالنتيجه در تحکيم است که در قوام جنبش مشرواووعدم دوستی من متناسب به نقش مثبت ويا منفی 
حاکميت مشروطه خواهان داشته است که به نظر من مشروطه خواهان دوم در شرايط روزگار خود از روشنفکران 

ميزان . فداکارجامعه خود به حساب می آمدند وبايستی به انديشه های عدالت پسندانه شان احترام کرد واحترام ميکنم
ت به محمدوليخان از همين احساس وطن پرستانه منشاء ميگيرد وبا همين سنجه به او مينگرم خوش بينی واحترام من نسب

تا چه اندازه ازاعتماد وباور اعليحضرت شاه  که تا چه حد دلبسته ومتهعد به حاکميت  روشنفکران همرزم خود بوده و
  امان اهللا به نفع دزدان سرگردنه استفاده کرده است يا خير؟

خان، يکى از رجال مهم عهد امانى و از جمله هللا روازى، سرکرده غالم بچه گان دربارامير حبيب امحمد وليخان د
سراج (او به دسته عين الدوله و عليا حضرت سرورسلطان . مشروطه خواهان فعال و مردى دراک و هوشيارى بود

ت و شايسته گى کارى از خود نشان خان فعاليهللاوابسته گى داشت و در وقايع جلوس امان اهللا مادر شاه امان ا) الخواتين
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 و بعد .خان، محمدوليخان به رتبه جنرالى و نشان حسن خدمت نواخته شدهللاداده بود، بنابرين پس از بقدرت رسيدن امان ا
از آن بحيث سفير فوق العاده سيار افغانستان در رأس هيئتى به اتحاد شوروى و ديگر ممالک اروپا از راه تاشکند و 

د و نخستين معاهده دوستى با نموشد و با لنين مالقات نمود و روابط سياسى افغانستان را با آن دولت قايم مسکو فرستاده 
 بعد ها بحيث وزير امورخارجه بجاى .امضا کرد) ش١٢٩٩ حوت ١٠ (=١٩٢١ فبرورى ٢٨اتحاد شوروى را در 

 او يکى از عناصر ضد .فاى وظيفه نمودمحمود طرزى و سپس بحيث وزير حربيه و پسانتر به حيث وکيل مقام سلطنت اي
که با محمود سامى يکجا محاکمه شد، بر همين ذهنيت ضد )  ش١٣٠٨اواخر(انگليسى بود و تا آخرين روز حياتش 

   .انگليسى خود پا بر جا بود
 در ١٩٩٧که در » خانهللافغانستان در عهد اعلحضرت امان ا«محقق افغانى فصل غنى مجددى در کتاب خود اخيرًا

مريکا به نشر رسانده، سعى نموده تا دودستگى در ميان مشروطه خواهان و ارکان دولت امانى و منجمله نقش محمد ا
ولى خان وکيل مقام سلطنت را در هميارى با پسر سقاو برجسته سازد، و نقش خانواده حضرات مجددى را در سقوط 

 . دولت امانى يک نقش درجه دوم وانمود کند
 ضمن بررسى عوامل تضعيف کننده دولت امانى و بروز اغتشاشها در مرحله اول اصالحات به وى قبل ازاين بحث

گروه هاى سياسى رقيب در کابينه اشاره کرده از رقابت بين دو گروه يکى برهبرى صدراعظم سردار عبدالقدوس خان و 
ى طرفدار نظام مشروطه و ديگرى برهبرى محمودطرزى وزير خارجه ياد آور ميشود و عالوه ميکند که محمودطرز

بود و مشروطه خواهان را به ) از نوع حکومت اميرعبدالرحمن خان(سردار عبدالقدوس خان طرفدار نظام سلطنتى قوى 
نظر کمونيست ميديد و حتى براى قلع و قمع شان ، استفتاى کفر مشروطه خواهان را از علماى قندهار کرد ولى علماى 

نکردند ونظرى مبنى برقلع وقمع انها ندادند پس سردارعبدالقدوسخان نامه مفصلى به اين قندهار مشروطه خواهان را رد 
منظوربه شمس المشايخ و نورالمشايخ فرستاد و نظريات علماى قندهار را نيز ضميمه کرد و اتظار داشت که نظريات او 

زبه اجازه محمدمعصوم مجددى در اين نامه ها را مرحوم غبار ني) ٧٣. (مورد تائيد حضرات قرار بگيرد که نگرفت
پس از آن آقاى فضل غنى در بررسى عوامل سقوط ) ٧٤. (کتاب خود درج وبرآن تبصره هاى متنفذ مهمى نموده است

گروه علماى : دولت امانى شدت رقابت هاى سياسى را در ارکان دولت مهم تلقى کرده از چهار پنج گروه رقيب بنام 
، گروه محمد ولى خان، گروه على احمدخان شاغاسى و گروه غالم نبى چرخى به عالوه اسالمى برهبرى خانواده مجددى
و اما در مورد گروه محمدولى خان . خان برهبرى اختر محمد خان اسم مى بردهللا گروه طرفداران سردار نصرا

ليخان شبيه سوسيال پروگرام سياسى تنظيم محمد و. تنظيم محمد وليخان از منظمترين تنظيمهاى آنوقت بود: ميگويدکه 
هللا روابط محمد ولى خان با امان ا… تنظيم طرفدار نظام جمهورى تحت قيادت محمدوليخان بود. دموکراتها امروزى بود

خان در نتيجه سياست مستقالنه شاه و عدم سهم دادن بديگران در نظام برهم خورد، لهذا گروپ او در فکر انقالب عليه 
ليکن گروپ محمدولى خان در نتيجه داليل سه گانه ذيل . خان در راس دولت شدندخان و تعيين محمد ولى هللا امان ا

 : نتوانست کارى از پيش ببرد
 . نداشتن قاعده ملى قوى تا بدان در قيام ملت اتکاکند- ١
 . عدم همکارى علماى اسالمى با آنها بخاطر افکار سوسيالستى و مشروطه خواهى اعضاى گروپ - ٢
 . ين اعضاى گروپ و نيروهاى نظامىعدم روابط نيک ب- ٣

چون عناصر فوق در تنظيم محمدولى خان وجود نداشت ، لهذا براى رسيدن به هدف سياسى محمد ولى خان در تقويت 
 .خان سقوط کرد، ولى گروپ محمدولى خان منفعت سياسى را بدست نياوردهللا با اينکه امان ا.کوشيد) کله کانى(هللا حبيب ا

)٧٥ ( 
که البته در زمان و مکان مناسب (  مجددى در مورد انديشه هاى جمهورى طلبى محمدولى خان تذکرات فضل غنى

 کابل ١٩١٧انسان را به ياد اوضاع کابل قبل از استقالل مى اندازد، زيرا در آستانه انقالب اکتبر) انديشه هاى خوبى است
خان مبنى بر جلوگيرى از هللا ت حکومت امير حبيب ا با وجود اقداما.بسيارى از انقالبيون هندى را در خود جاى داده بود

از طرف انقالبيون هندى در کابل تحت رياست مهندرا » حکومت مؤقت هند «١٩١٦فعاليت انقالبيون هندى در سال 
آنها بعد از ايجاد تماس با فدراسيون روسيه به ترتيب در اوايل سال . ايجاد گرديدهللا پرتاب و معاون او مولوى برکت ا

 نفر از اعضاى جمعيت انقالبى ٢٨ميالدى ١٩١٩و در پايان سال .  به جمهورى شوروى رفتند١٩١٩در آغاز  و ١٩١٨
به همين سلسله دوتن ديگر . فعاليت مينمودند از طريق کابل به تاشکند رفتند» ب اچاريا. عبدالرب«هند که تحت رهبرى 

موجوديت ) ٧٦. ( از راه کشورما عازم تاشکندگرديدند١٩٢٠از انقالبيون هند بنام هاى محمدعلى و محمدشفيق در اپريل 
يک سند . و عبور نمايندگان جمعيت انقالبى هند، در پخش افکار و انديشه هاى انقالب اکتبر در ميان افغانها بى تاثير نبود

انى که توسط وزارت امنيت عموميه دوره ام) انتلجنت سرويس(مربوط به شعبه سازمان جاسوسى انگليسى در پشاور
و يک نسخه فوتوى کاپى آن نزد نگارنده اين ) عضورهبرى سازمان سازا(ظهورى هللا بدست آمده و اصل آن نزد ظهورا

سطور در کابل موجود بود و بعد در زمره ساير اسناد و کتب مولف تباه شده ، ولى اصل آن سند در نزد دکتور حقنظر 
شاخه کابل حزب کمونيست هند زير تاثير « :  آن است کهنظروف در اکادمى علوم تاجيکستان موجود است، حاکى از

نوازخان دوتن از هللا اين شاخه در کابل زير نظر ظفرحسن خان و ا. بين الملل سوم کارگرى فعاليت خود را توسعه ميدهد
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نورشاه و از فعالين افغانى اين سازمان در مدرسه حربيه کابل دو تن بنام هاى سيد ا» .انقالبيون هندى فعاليت مينمايند
سند همچنان نشان ميدهد که انقالبيون افغانى در . سلطان ميرزا بودند که افکار انقالبى را ميان جوانان اشاعه ميدادند

 .  بخارا و سرحدات افغانى فعاليت نموده و ميخواستند رژيم جمهورى را در افغانستان مستقر سازند- مسکو -تاشکند 
رئيس کميته (واهان انقالبى افغانستان تحت رهبرى حاجى يعقوبخان رستاقى بر اساس اين سند، سازمان جمهورى خ

. ايجاد شده بود) کمينترن(و جعفر رفيق و خال محمد ميمنگى پنج شش ماه بعد از بين الملل سوم ) انقالبى افغانستان
اى جمهورى خواهى در در اينکه انديشه ه) ٧٧.(بدينگونه سند ازموجوديت کميته انقالبى در افغانستان سخن ميگويد

افغانستان قبل از استقالل وجود داشته و طبعّا در دوره دموکراسى امانى نيز زنده بود، شکى نيست و اما چنانکه ديده 
ميشود اشخاص انقالبى مزبور نه تنها در دربار بلکه حتى در حکومت امانى نيز شغلى نداشتند، پس بايد رد پاى اين 

غبار غمگنانه ولى نامشخص دراين مورد نوشته ميکند . را در اطراف دربار جستجوکردو رهبرى آن » حزب انقالبى«
در بين روشنفکران . در داخل دستگاه حکومت نيز با تردستى و درجامه دوستى سبوتاژ و کارشکنى آغاز يافت« :که

 شارلتان در مرکز اين نقابداران. وطن پرست يک دسته عناصر مرموز بشکل يک حزب نقابدار و مصنوعى رخنه کرد
دم ميزدند، اما اينها معنًا دشمن » جمهوريت«و شرق کشورجهت فريفتن مردم شعارهاى دروغين ميدادند و ظاهرًا از 
و بعدها معلوم شدکه ايشان بجز مزدور و آله . جدى ديموکراسى وجمهوريت و ترقى بوده براى ديگران خدمت ميکردند

براى از پا در آوردن رژيم امانيه » جمهورى خواهى « زيرا در زير عنوان يى در دست ارتجاع و استبداد نبودند،
وفى الواقع راه را براى برقرارى يک رژيم ارتجاعى باز کردند، در حالى که ديموکراتهاى حقيقى بر ضد نظام . کوشيدند

ز اصالحات و بقاى دولت امانيه کهنه فيودالى بوده بهبود حال مليونها دهقان کشور را مد نظر داشتند و درمقابل ارتجاع ا
روى همرفته فعاليت اين دسته ارتجاعى، سيالبى از پروپاگند مهيج و تحريکات آميزرا در سرتاسر . حمايت مى نمودند

البته در بين تمام اين فعاليتها، تبليغ روحانيون نقش برجسته ترى . کشور جارى نمود و افکار مردم را منحرف ساخت
وانستندکه تمام توده ها را که قبًال از طرز اداره دولت شاکى و رنجيده بودند، با اسلحه تلعين و تکفير داشت، زيرا اينها ت
 ) ٧٨(» .شاه مجهز نمايند

پس معلوم ميشود که رهبرى اين گروه از رجال مهم و موثردر دولت و دربار امانى بوده که حتى غبار باتمام شجاعت 
  .ه استبيان خود از ذکر نام شان پرهيزکرد

 اتفاقّا فضل غنى مجددى ازخانواده حضرات مجددى که بر خزينه بزرگى از اسناد خانواده مجددى دست يافته و بر 
به نشر سپرده است، آنجاکه علل سقوط » خانهللافغانستان در عهداعليحضرت امان ا«مبناى اين اسناد کتابى تحت عنوان 

تگاه دولت و موجوديت گروه هاى مختلف سياسى، منجمله از گروه حکومت امانى را بررسى مينمايد از شگاف ميان دس
جمهوريت خواهان تحت رهبرى محمدوليخان وکيل مقام سلطنت نام مى برد و متذکر ميگرددکه گروه محمد ولى خان 

ن بدست آورد، و بنابري) منظور خانواده مجددى است(بدليل داشتن افکار سوسياليستى نتوانست حمايت علماى اسالمى 
 ) ٧٩.(خواست با تقويت بچه سقاو قدرت سياسى را بدست بياورد که نياورد

اجتماعات علماى اسالمى و زعماى قبايل خصوصًا سليمانخيل و « ازهللا فضل غنى مجددى مى نويسد که شاه امان ا
هللا عقب حبيب اپادشاه از حلقه سرى و مهم در . جاجى در ديره اسماعيل خان با حضرت نورالمشايخ اصًال اطالع نداشت

جان که هردو از خانواده مجددى و بعدًا ارکان عالى هللا بچه سقاو، مانند صاحب زاده عبدالغفور جان و صاحب زاده عبدا
او درجاى ديگرى از قول محمد سميع قوماندان پوليس ) ٨٠(».ساختند، بى اطالع بودهللا دولت را در حکومت حبيب ا

 ديگرى در دستگيرى بچه سقو اقدام کنم ، در اين اثنا شخصى برايم اطالع ميخواستم که درکوهدامن چند روز« :مينويسد
در آن وقت بدرستى گمان کرده نتوانستم که اين چنين . داد که بچه سقو در قلعه مراد بيک بجاى محمد وليخان وکيل است

 ) ٨١(» .دزد جانى بجاى وکيل پادشاه آمده بتواند
هللا حبيب ا. خود را تسليم کندمورد عفو قرار ميگيردهللا  کرد که اگرحبيب احکومت اعالن«: آقاى مجددى باز مينويسد

يکروز در گلخانه براى : موافقت کردکه خود را تسليم کند، ليکن سيداحمد خان در تحقيقات محاکمه اش مى نويسدکه
نشسته با او ) ىکله کانهللاحبيب ا(چيزى کار ضرابخانه آمده بودم وقت نان بود، سردار محمدعثمانخان مرحوم پهلوى او

چند مرتبه براى محمد ولى خان پيغام کردم که شما بامن عهد کنيد من آمده توبه ميکنم و بمن اطمينان : بيان ميکردکه
خان شما را ميکشد و من بد عهد هللا  امان ا.بدهيد، نامبرده پيغام فرستاد که اگرمن بشما عهد کنم عهد شکن مى شوم

عين مطلب را رئيس تنظيميه ) ٨٢(» .ر خود کوشيده سرشته جمع آورى را نمودمبعد از آن من هم در پى کا. ميشوم
دومرتبه در زمان « :سمت شمالى احمدعليخان، در اوراق تحقيقات ديوان عالى محاکمه محمد وليخان بيان کرد ونوشت

 خود اظهار ندامت آمد از کردار) محمدوليخان(خان به اروپا پسر سقاو نزد موصوف هللاتشريف فرمائى اعلحضرت امان ا
کرده تايب ميشد از جانب وکيل مذکور قبول نشده خواهش وى رد و نامبرده را از بدعهدى اعليحضرت ممدوح خايف 

) ٨٣(».ساخته قبول توبه مذکور را از جانب اعليحضرت از باعث اينکه بقول اعليحضرت اعتماد ندارم، رد کرده است
پس از قدرت يابى موقف محمد ولى خان را نسبت بخود هميشه تقدير هللا بيب امولف در ادامه اين نقل قول مينويسد که ح

 : ميکردو طى فرمانى از روش محمد ولى خان اينطورتقدير کرد
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 !محمد ولى خان هرقدرعسکرو نفرکه بخواهد داده شود« 
  )١٣٤٨ شعبان ٢٣، ٤١٨ فرمان نمبر(

 ! خان قوماندانعاليجاه عزت همراه محمدمحسن خان والى و عزتمند سيدآقا 
را از حضوراجازه داده شدکه بخانه خود برود، لذا شما را امر است هللا صداقت همراه محمد ولى خان وکيل سابقه امان ا

که بمصلحت خود نامبرده هرقدر نفرى که براى پهره و حفاظت مالى و جانى خود بخواهد برايش مقرر کرده به نفرى 
اثر خود وکيل بوده به مال و هستى و خود او تکليفى نرسانند و محض براى خود امر حضور را بفهمانيد که در تحت 

محل امضاء . حفاظت خانه او باشندکه از ديگرطرف هم مزاحمتى به آنها نشود تا به آسوده حالى با عايله خود باشند
 ) ٨٤(» خانهللا  فرامين دوره حبيب ا١١، ثبت صفحه هللا شيرجان ، مهر حبيب ا

در مرحله اشغال کابل سردرگمى مستولى بودو هيچکس نمى دانست که « :مينويسد» ر افغانستانآتش د«نويسنده کتاب 
اورااحترامانه دعوت نمود که باوى بحث و مذاکره کند ،که اين طرز پيش آمددر هللا محمدوليخان کجاست؟ بعدتر حبيب ا

يک ميل تفنگ ) کلکانى(هللا حبيب ايک روز در اجتماع اشخاص اريستوکرات درکابل، . آينده به قيمت حياتش تمام شد
خوب بدست داشت و گفت که محمد ولى خان از طريق باغبان خودبرايم ارسال کرده بود و در مالى عام از وى تشکر 

عقيده هللا کرد، محمدولى خان خيلى ها دست پاچه گرديد، او در مقابل برتانوى ها رويه خوب داشت و هم درموردحبيب ا
شخص قابل اعتماد بود و درقطعه نمونه از خود رشادت هللا حبيب ا«:و درجاى ديگر مينويسد) ٨٥(».خود را تغيير نداد

) هللايعنى هم با شاه و هم باحبيب ا(محمدولى خان در اينجا باهردو طرف . نشان داده بود و به رهبرى وى عقيده داشتند
  )٧٧ص (» .گفتگو داشت، حتى براى وى يک تفنگ خوب را بقسم تحفه ارسال کرد

  :قات داکتر حسن کاکر دراين ارتباطتحقي
نگاه (»دپاچا امان اهللا واکمنی ته يوه نوی کتنه« کتابی بزبان پشتو تحت عنوان )١٣٨۴(داکتر حسن کاکر در اين اواخر

بمناسبت هشتاد وپنجمين سال استرداد استقالل کشوربدست چاپ سپرده که درآن ) تازه بردوران حکومت شاه امان اهللا
در اين کتاب نشان داده . ارتباط به حزب جمهوريت محمدوليخان وگروه او در اختيار خواننده ميگذاردنکات تازه در 

ميشود که چگونه رجال موثر اين گروه که از نزديکان شاه بودند در لباس هوا خواه وهمکاران نزديک شاه ، نقش خود 
رًه سقوط پرت نمودند، بدون آنکه خود از اين را درجهت سرنگونی دولت اوبه اجرا در آوردند ودولت امانی را در د

  .سقوط سودی بدست آورده باشند
که از طرف منشی علی احمدخان » سقوط شاه امان اهللا«داکترکارکر، منبع روايت خود را کتابی ميداند تحت عنوان

اين اثر . نده شده است نوشته شده وتوسط سکات انگريز به زبان انگليسی برگردا١٩٢٩در)منشی در دربار شاه امان اهللا(
در کتابخانه های بريتانيا موجود است وداکتر کاکر از روی کاپی همين اثر که داکتر ارغنداوی آنرابرايش ازلندن ارسال 

کاکر،دپاچا امان اهللا واکمنی .( نموده،نقش رجال موثر گروه جمهوريت رادر تخريب دولت امانی به بررسی گرفته است
  )١۵۴ص١٣٨٤ته يوه نوی کتنه ، 

داکترکاکربراساس نوشته های منشی علی احمد وفيض محمد کاتب، علت شورش شينواريها را تحريکاتی ميداند که 
غالم . ازطرف حزب جمهوريت برهبری محمد وليخان وعضو برجسته آن غالم صديق خان چرخی صورت گرفته بود

بينه شد ونام اعضای حکومت خود را به صديق خان چرخی کسی بودکه وقتی سردارشيراحمدخان موظف به تشکيل کا
مگر وقتی موضوع با غالم صديق خان که به . شاه پيش نمود، شاه همه اعضای حکومت او را پذيرفت به استثنای يکنفر

عنوان وزير امور خارجه مدنظر گرفته شده بود، مطرح گرديد، او مخالفت خود را با ليست کابينه ابراز واظهار کردکه 
،بلکه هفتاد تن از ماموران بلند رتبه ملکی ونظامی نميخواهند در تحت فرمان سردار شيراحمد خان نه تنها خودش

شاه وقتی از اين موضع .در واقع غالم صديق خان اين موضع گيری را به قوت محمدوليخان اتخاذ کرده بود. کارنمايند
ود تا به تشکيل کابينه بپردازد، مگر گيريها مطلع شد، ازسردارشيراحمدخان صرف نظروبه محمدوليخان رجوع نم

لهذا عبدالعزيزخان به حيث .محمدوليخان هم عذرآورد وشاه مجبور شد دوباره  مسئوليت صدارت را خود بدوش بگيرد
وزير حرب ، غالم صديق خان به جيث وزير امورخارجه، عبداالحدخان وزيرامورداخله،علی احمد وزير تجارت، 

 شيراحمد به حيث ناظر عمومی وزارتخانه ها،منصوب شدند ووزيران سابق ماليه عبدالهادی داوی رئيس شورا،
  .ومعارف و عدليه بحال خودباقی ماندند

آنان که ناراضی شده . مگر اين حکومت مورد پسند غالم صديق خان وحزب جمهوريت نبود« :بقول منشی علی احمد
غالم صديق خان  به سبب پدرخود غالم .  تحريک نمايندبودند، فيصله کردند تا يکی از اقوام رابرای بغاوت وشورش

سالها خدمت کرده بود، در ميان اقوام ننگرهار صاحب ) ننگرهار(حيدرخان که درعهد اميرعبدالرحمن خان در مشرقی
 اشتراک ١٩٢٨که در لويه جرگه [بنابرين به دونفر از رؤسای  شينوار، محمدافضل ومحمدعلم . نفوذ واعتبار زياد بود

وعده ] رده بودند وشاهد فيصله ها وسخن رانيهای شاه در جلسات لويه جرگه وجلسات قصر ستور وزارت خارجه بودندک
آنها به مجرد رسيدن به وطن خود . های  بزرگ داده دوباره به وطنشان اعزام نمود تا اقوام خود را بشورش وادارند

فيصله اين است که دختران شما را برای تحصيل به ترکيه " :جرگه قومی تشکيل دادند و به اقوام شينواری خود گفتند
کاکر، ." (اعزام ميکنند، ولی اگر کسی بخواهد دختر خود را ازارفتن به ترکيه معاف کند بايد مبلغ پنجصد روپيه بپردازد
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 مگر غبار علت شورش شينوار را برخورد اقوام سنگوخيل با) ٢۵، منشی علی احمد، سقوط امان اهللا، ص٩۶ص 
  .کوچيان ميداند که حکومت اعلی به شکايت مردم شينوار گوش نداد وباعث قيام مردم شينوار گرديد

شاه در آغاز سعی نمود تا مردم شورشی را از راه مذاکره  آرام کندولی وقتی ديد که :.داکتر حسن کاکر ادامه ميدهد
غبارو مال .[ رات شورشيان را به  لجاجت کشانيدمذاکره فايده ندارد دست به بمباردمان شورشيان برد، بمباردمان طيا

شاه سردار شيراحمدخان را با اختيارات رئيس تنظيميه به ] س.فيض محمداز بمباردمان مردم شينوار سخن نميگويند
همزمان به اعزام سردار شيراحمدخان غالم صديق . جالل اباد فرستاد تا بغاوت کنندگان را با قوت نظامی خاموش نمايد

غالم . رخی نيز پيشنهادهای بمنظور خاموش کردن شورش به شاه پيش کرد و اجازه يافت تا به ننگرهاربرودخان چ
صديق خان به جالل آباد واز آنجا نزد شورشيان شينوار رفت و بعد از دوهفته ديد وبازديد بامشران وبزرگان شينواربا 

نوشته شده بودو در آن تمام ريفورم های شاه را رد وهم ليستی از خواستهای شورشيان به کابل برگشت که توسط ماليان 
هدف غالم صديق خان چرخی از « :به قول منشی علی احمد. تبعيد محمود طرزی را با تمام خانواده اش تقاضا ميکرد

براستی وی به جای خاموش کردن شورش برآتش آن » .را بيشتر پکه کند] شورش[رفتن به شينوار اين بود تا آتش
غالم صديق خان با «: منشی علی احمدمی افزايد. خت وبعد ازبازگشت اوشورشيان برجالل آباد حمله کردندروغن ري

( ».نظرداشت خصوصيت اقوام مومندوخوگيانی، طرق دستيابی به اسلحه از نزد عساکر دولتی را نيز به آنها نشان داد
غالم « : قول فيض محمدکاتب عالوه ميکندکهدر همينجا داکترکاکر از) ٢۶،منشی علی احمد،ص٩٨کاکر، همان اثرص 

صديق خان با دو رويی اسارت خود را بدست شورشيان جعل کرد، مگر درواقعيت خودش به کمپ شورشيان رفت وآنها 
پس ازآن شورشيان بر شهر حمله کردند و عساکر دولتی موفق به جلوگيری . را برای حمله بر جالل آباد تحريک نمود

وارتباط تلفن با کابل قطع . شهر مورد چوروچپاول شورشيان قرار گرفت) ٩٨کاکر، همان،ص( ».شورشيان نشدند
سردار شيراحمدخان بکابل فراخوانده شد وبجای او والی علی احمد خان .] قصر سراج العماره در آتش سوخت.[ گرديد

ست از راه دادن تحفه وسوغات والی علی احمدخان که با خصوصيات اقوام ننگرهار بلديت داشت توان. به ننگرهاررفت
به سران شورشی  غايله را خاموش کند وآنها را به اطاعت از شاه دعوت نمايد، مگر او زمانی به اينکارموفق شد که 

، فيض محمد،کابل در ٩٩کاکر، ص.( شاه قدرت را به برادرش سردار عنايت اهللا خان واگذار و راهی کندهار شده بود
  )۵٢محاصره، ص
دروزارت حربيه،حبيب اهللا که حيثيت  دست « :حمد درمورد نقش محمدوليخان درسقوط دولت امانی مينويسدمنشی علی ا

به تدريج تمام افرادی که جنرال . محمدوليخان براوباور واعتماد کامل داشت.راست محمد وليخان را داشت، معاون بود
وپول های . دو از طريق بودجه صورت گرفتکم ساختن ار. نادرخان در وزارت حربيه نصب کرده بود تعويض شدند

خريداريها توسط اشخاص فاسد صورت گرفت که در . ذخيره شده نظامی برای خريد چيزهای ديگری به مصرف رسيد
  » .نتيجه محمدوليخان وحبيب اهللا جيب های خود را پرکردند

ود تا اگريک وقتی انقالبی بوقوع برای اينکه حکومت کمزور وناتوان ترشود، راه اساسی اين ب« :منشی می افزايد
قشله های عسکری در . بپيوندد ميبايد عساکر از دولت ناراضی باشند، بنابرين محمد وليخان با همين انديشه عمل کرد

برای عساکر گاهی غله گی پوره داده ميشد مگرافسران آنرا خود برميداشتند وبه عساکر . واليات براساس قرعه اعمارشد
بنابرين عسکری که خود گرسنه بود نميتوانست به خانواده خود نفقه تهيه کند و در نتيجه .ميری ميرسيدغله گی بخور ون

، منشی علی احمد، سقوط امان اهللا، ١٢۴کاکر ،ص(» .خانواده عساکر مجبور ميشدند که دست به گدائی دراز کنند
تنها رساله شاهی از « :بقول فيض محمد. نداين سپاهيان خوار وابتردر شورش شينوارازاين هم بيشتر صدمه ديد) ١٠ص

: وغبار اشاره ميکند که ) ٢۵،فيض محمد، ص١٢۵کاکر، همان، ص( ».دل می جنگيدند وبقيه سپاه درحال بغاوت بودند
برپايتخت افغانستان حمله برد ووزارت ... بجايی رسيد که دزدی فقط با سيصدنفر تفنگدار... اختالل دردستگاه اداره 

   )٨١٤غبار، ص(» .هشتاد نفربرای دفاع حاضر کرده توانست وبسحربيه فقط 
: داکتر کاکر در جمله عوامل سقوط دولت امانی بعد از برشمردن اشتباهات شاه، در مورد نقش محمدوليخان مينويسد

درسقوط سلطنت شاه امان اهللا، محمدوليخان در راس گروه جمهوريخواهان، و حضرت شوربازاربا همدستی برخی 
در گروه جمهوريخواهان دو نفر پيش گام يعنی محمدوليخان وغالمصديق خان از . ل ديگر نقش تعيين کننده داشتندرجا

روی پروگرام بطور پنهانی مردم شينوار وکوهدامن راتحريک به ايجاد نا امنی وزمينه را برای سقوط کابل هموار 
مقام هايی که شايد در نظام . رگ وانعامهای کالن داده بوداين هردو کسانی بودند که شاه به آنها مقام های بز. نمودند

والی علی . شجاع الدوله و وزير دربار محمديعقوب هم از جمله همين گروه بودند. جمهوری هم برای شان ميسر نميشد
لند تمام اين کسان به عنوان مامورين ب. احمدخان بارکزی هم هوا خواه جمهوری بود،مگر از گروه محمدوليخان نبود

بنابرين اينان . رتبه امور کشور را پيش می بردند، مگر در خفا برای آوردن نظام جمهوری کارها را خراب ميکردند
عالوه براينکه با دورويی کار وزندگی ميکردند، اين را نميدانستند که نظام جمهوری با کدام کودتا پيروز خواهدشد وآيا 

مهوريخواهان هيچکسی صاحب وجههً ملی نبود که مردم براو اعتماد کنند و چنين نظامی استحکام خواهديافت؟ از ميان ج
پس جای تعجب نيست که دروقت هرج ومرج درکابل .اورابرهبری برگزينند واو بتواند امنيت را درکشورقايم نمايد

يت رهبران حزب جمهور. هريک از اينها مثل ساير مشروطه خواهان چون خس بر روی آب بهرطرف سرگردان شدند
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بدينگونه جمهوريخواهان بشمول حضرت شوربازار وتعدادی . در همان اول وهله دست بيعت  به پسر سقاو پيش کردند
 (».ازسرداران ومالها، پادشاهی يک دزد داره ئی وبيسواد را برپادشاهی امان اهللا خان در افغانستان ترجيح دادند

  )٢٣ ،منشی علی احمد،ص١٣٧-١٣۶کاکر،همان، ص
، سردار محمدعثمان )گل آغامجددی(وزراءخاين وافراد با نفوذ کابل مثل حضرت شوربازار« :اتب ميگويدفيض محمدک

خان، محمدوليخان وعده ديگر قبال به پسر سقاو وقت مناسب حمله بر کابل را نشان داده بودند وپشتيبانی خود را به او 
  ) ٣٨ص، فيض محمدکاتب، ١٠٨ -١٠٧کاکر،همان، ص(» .وانمود کرده بودند

مهدى فرخ سفير ايران درکابل که رجال دربار و ارکان دولت امانى را بخوبى از نزديک ميشناخته و درمورد شان کتابى 
آقاى محمدوليخان پسر ابوالفيض خان :مينويسدونادرخان نوشته ، در باره محمد ولى خان » کرسى نشينان کابل«بنام 
خان به رياست غالم بچه گان و خزانه دارى عين هللا مارت امير حبيب اوازى است و جزء مهاجرين افغانستان ، در ارد

 محمدولى خان شخصًا .المال با مقررى سال يک هزار روپيه اضافه مواجب وبا همين مبلغ مواجب امرار معاش مينمود
آل انديش تر بسيار خليق و متواضع و متين و موقر و در امور سياسى از تمام رجال افغانستان اعلم و موقع شناس و م

محمدولى خان به واسطه رقابت با نادرخان پارتى مخصوص دارد و خيلى مراقب است که حتى المقدور .است 
  همين مولف )١١٦، ١١٣ص ( .محمدنادرخان رااز افغانستان دورکرده و اگر ميسرنشود اقًال از کار خارج نگاه دارد

ان چرخى باسپهساالر نادرخان طرح رفاقت و دوستى ريخته ياد آور ميشود که به دستور محمدوليخان ، محمدصديق خ
بود تا حرکات او را زير نظر داشته به محمدوليخان اطالع بدهد ، مگر نادر خان اين موضوع را درک نموده وى را از 

  )٧٨ص ( .خودطرد کرد
ى خان بود و چون نادرخان در و بنابرين يکى از علل دشمنى نادرخان با برادران چرخى ، همانا همنوائى شان با محمدول

رقابت با محمدولى خان شکست خورد و از وزارت حربيه مجبور با استعفا گرديده بود ، چندى بعد شاه او را به سفارت 
 از سمت خود از سفارت درفرانسه نيز استعفا داد و در فرانسه به تبعيد بسر ١٩٢٦فرانسه گماشت ، اما نادرخان در سال 

ه شاه در سفرش به اروپا به ناپل رسيد و نادرخان وبرادرانش به مالقات شاه رفتند، شاه از نادرخان  هنگامى ک.مى برد
محمدوليخان ، غالم نبى خان ، محمود « خواست بکشور بازگردد، اما نادرخان برگشت خود را مشروط به برکنارى 

 ) ٥٣آتش در افغانستان، ص(.آنرا رد کردخان هللا وانمود ساخت ، ولى امان ا» سامى ، غالم صديق خان و محمودطرزى 
 اختالف نادرخان با محمدوليخان و محمودسامى و غالم نبى خان وبرادرانش که وابسته به محمد وليخان بودند از زمان 

 پس از قدرت يابى،شکى نيست که اززبان نزديکان و  نادرخانقبل از شورش خوست علنى و روشن شده بود، بنابرين
، اطالعات و اسناد و مدارک ديگرى را سقوط کابل سقاو حکاياتى را خود شنيده و اين راويان حوادث ارکان دولت بچه

در دسترسى اوگذاشته اند و نادرخان به استناد آن مدارک محمد وليخان و محمود سامى را به محاکمه سپرده تا اگر آن 
وم بجزا شوند و هم انتقام مخالفت خود را از شواهد در محکمه به اثبات برسد، هم محمدوليخان و محمود سامى محک

  .ايشان گرفته باشد
ونی  ٧٨کبيراهللا سراج برادر زادۀ اعليحضرت شاه امان اهللا که اکنون  سردار    سال دارد ودر امريکا اقامت دارد، ضمن تلف

ان                د برای من  ٢٠٠٧ جون   ٨در تاريخ    اه ام اب ش ام سلطنت در غي ل مق دولی خان دروازی وکي ۀ   ر مورد محم ه نکت  اهللا ب
ورد                       ١٩۵٢درسال  : مهمی اشاره کرده گفتند    تم و روزی  در م ه سويس رف ان اهللا ب اه ام  من به ديدن کاکايم اعليحضرت ش

د ان آم دوليخان صحبت بمي ن مرتکب   . محم ه م دوليخان شخصی صادق و  نسبت ب ه محم د ک وم گفتن اعليحضرت مرح
ه               . و نمی دادم  خيانتی نشده بود واگر ميشد من دخترم را به پسر ا           اه ب وانی نادرش ه من طی تلگرامی عن شاه متذکر شدند ک

ه خود        )شاه امان اهللا( بيگناهی محمدوليخان گواهی  دادم، اما اورابجرم خيانت به من  ه اعدام ساختند، درحالی ک محکوم ب
ن محاکمه گردد، بايستی    بنابرين اگر بنابود کسی بجرم خيانت بم      . نادرشاه سلطنت رابنام من گرفت و بعد آنرا غصب کرد         

ه         . شخص نادرشاه محاکمه ميشد نه کسی ديگری       د ک دولی         :آقای کبيراهللا سراج عالوه نمودن علت دشمنی نادرشاه بامحم
ا         ات اوب ه مسکو ومالق خان دروازی ،يکی نفرت شديد محمدوليخان از انگليسها بود وديگری رفتن اودر رأس هيئتی  ب

به اين دليل محمدوليخان مورد خشم وانتقامکشی         . ستی باحکومت روسيه شوروی بود    لنين وانعقاد نخستين قرارداد دو    
  .نادرشاه قرارگرفت ومحکوم به اعدام گرديد تا انگليسها را خوشنود ساخته باشد

محمد وليخان احضار و مقابل ميزرئيس جا « :مرحوم غبار که خود در محاکمه محمد وليخان شاهد صحنه بوده مينويسد
او همان چهره آرام و سنگين هميشگى خود را داشت و با متانت و خونسردى قرائت اوراق تحقيقات ابتدائى را . داده شد
چون جوابهاى کتبى خودش اتهامات هيئت تحقيق را به وضاحت ترديد و ابطال نموده بود، منتظر بود رئيس مجلس . شنيد

 را پيش کشيدو از همه اولتر احمدعليخان لودين بلفظ مدعى اثبات جرم شهود. اتهامات حکومت راعليه او ثابت نمايد
خان را با بچه سقاو افشاء کرده و براى حبيب هللا محمد ولى خان راز عدم تعهد شاه امان ا« :شهادت داد که هللا» اشهد با«
تى که وق« : غبار ادامه ميدهد» .و سيدحسين احوال داده است تا باالى حکومت بدگامان شده و بناى شرارت گذاشتندهللا ا

« :احمدعلى شهادت خودش را ادا کرد، محمدولى خان با استحقار نگاهى به او انداخته و جواب سابق خود را تکرار کرد 
بچه سقاو يک دزد کوه گريزبود خواهش کرد که با او عهد قرآن و تضمين جان شود، آنگاه خودش را تسليم ميکند، اما 

آنگاه احمدعلى بايستاد و با لهجه دريده گفت » .ليم بدون شرط او را خواستممن چنين عهدى را با يک دزد نپيذيرفتم و تس
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شما که رئيسيد، حفظ آداب گفتگو «: محمد وليخان برئيس مجلس خطاب کرد. » !خاين استى هللا با! خاين استى هللا وا« : 
اما من حاضرم که نه تنها از و . را درمجلس بعهده داريد، نبايد اجازه بدهيد که آدمى مثل احمدعلى خان هرزه درائى کند

دفاع کنم بلکه خودم را مسئول و جوابده تمام اعمال و اقوال اعليحضرت هللا کارهاى خود بحيث وکيل اعليحضرت امان ا
اما رئيس مجلس مجال نداد و شهود ديگرى را پيش کشيدکه همه بنوعى از انواع وابستگى محمد » .خان ميدانمهللا امان ا

شهود اثبات جرم عليه « : غبار شهود ديگررا اينطور نام مى برد) ٨٦(» . شهادت دروغين دادندولى خان را با بچه سقاو
خواجه بابو خان کوهدامنى وزير داخله بچه سقا، :محمدولى خان هم مامورين و اعضاى باند بچه سقاو بودند از قبيل

قوى، سيد آقاخان قوماندان کوتوالى خان صاحبزاده وزير خارجه بچه سقا، آغاسيداحمد خان رئيس ضرابخانه سهللاعطاا
سقوى، خواجه ميرعلم خان و عبدالرحيم خان کوهدامنى، همچنين از کارکنان حکومت جديد، گل احمد خان ملکيار معين 

اعضاى ديوان . وزارت عدليه، اميرمحمدنام بهسودى و زين العابدين خان جزء شهودعليه محمدولى خان بشمار ميرفتند
  )٨٧(» . نفر از واليات بودند٣٢ نفر از شوراى کذائى و ٣٣مله دونفر از کابينه بر سر اقتدار،  نفرو از ج٧٥عالى 

خان درهمان آغاز محاکمه محمدوليخان ضمن تلگرامى عنوانى رياست ديوان عالى محاکم بر هللاگرچه اعليحضرت امان ا
کم قرارنگرفت و در نتيجه محمدوليخان با بيگناهى محمدوليخان شهادت داده بود، مگر اين تلگرام در دسترس ديوان محا

   . محمدوليخان اعدام گرديد١٩٣٣ سال حبس محکوم شد و سپس درسال ٨ به ١٩٣٠محمودسامى در 
 در باره محمدوليخان، انسان دچار سرگيچه مى          فوق الذکرمؤرخين وتذاکرات منشی علی احمد      اشاراتو فاکتها   بامالحظه

ام   هللا  با تمام صالحيت وقرب و منزلتى که در نزد شاه امان ا   محمدوليخانممکن است      چگونهکه  دشو اه تم خان داشت و ش
لطنت    ل س ع عضو فامي اهى در واق دان ش ان خان ا ازدواج بانزديک ود و ب رده ب راهم ک رايش ف درت را ب دارج عزت و ق م

ه            ( شناخته ميشد    د خان شاغاسى درحبال ر محم د وليخان    دختر ماماى سراج الخواتين، عذرا سلطان صبيه فقي نکاح محم
ه امور       ) .بود ارکرد و در هم و درمدت مسافرت شاه به اروپا وحتى پس از عودت شاه از سفر بحيث وکيل مقام سلطنت ک

ى سواد          وبش  بزرگ  مملکت مانند شاه صاحب اختيار وصالحيت بود، دچار يک چنين اشتباه           د که دست دردست يک آدم ب
رجحان داشت،    هللا  بنياد هشته بود و از هر لحاظ بر حکومت داره ئى حبيب ا              و دزد معروف بگذارد و رژيمى را که خود        

دهاى             ام زحمات و امي ان اهللا و      بادست خود سرنگون بسازد و تم اه ام ونى هاى              ش راى تحوالت و دگرگ  روشنفکران را ب
سانی که از اين رخداد  وهستند ک به نفع محمدوليخان سنگينی ميکندخوشبينی خوشبختانه تاهنوز پله    اجتماعى بر باد بدهد؟     

  .داری نميکنند آگاهی دارند واز بيان حقيقت نيزخود
.  

  :پلۀ خوشبينی به نفع محمدوليخان استهنوز
برايم زنگ زدند وخواستند مقاله ای در باره محترم آصف آهنگ باری  يکی از فرهنگيان آگاه هموطن ما آقای ايشرداس

تا آن را در ويژه نامه هشتادمين سال تولد جناب آصف آهنگ در ،يکی از آخرين حلقه های مشروطيت سوم بنويسم 
من ميدانستم که آقای آهنگ مدتی را به اتهام قضيه عبدالملک خان وزيرماليه داودخان در زندان .  انترنت بگذارد
حل ولی  در مورد مدت حبس آقای اصف آهنگ متردد بودم وبنابرين برايش زنگ زدم ومشکل خود را  گذشتانده اند،

نمودم ودرضمن ار ايشان که از صداقت گفتار و حافظه قوی برخوردارند، پرسيدم که آيا شخصی به نام منشی علی احمد 
در دربار شاه امان اهللا کار ميکرده است؟ جواب دادند که بلی منشی علی احمدجان شاليزی يکی از منشيان دفتر 

، مگر آخرين سرمنشی دفتر اعليحضرت امان اهللا خان پدر اعليحضرت امان اهللا بودند،اما چندان نقش مهمی نداشت
  .مرحومم محمدمهدی خان بود

آياخبرداری که او کتابی در موردسقوط شاه امان اهللا نوشته وبعد آن کتاب از طرف يک انگليس به زبان : پرسيدم
 موجود است ويک کاپی چاپ شده است ونسخه های آن درکتابخانه های انگلستان١٩٢٩انگليسی ترجمه شده و در سال 

از همين کتاب راداکتر علی ارغنداوی برای داکتر حسن کاکر به امريکا فرستاده و داکترکاکر برويت آن وساير منابع 
نوشته که برمبنای اين کتاب ديده ميشود که شورش شينوار » دپاچا امان اهللا واکمنی ته يوه نوی کتنه« کتابی زير عنوان

سپس مطالب ديگری که درآن . يق خان چرخی وشخص محمدوليخان صورت گرفته استاصًال به تحريک غالم صد
  .کتاب به ارتباط تحريکات غالم صديق خان چرخی  روايت شده، بيان کردم

نه : م ، بدون درنگ گفتندکامل دار باوراو اعتماد و  به جناب آهنگ صاحب که نسبت به من محبت برادرانه دارند ومن
محمدوليخان درعين حالی که . ها ولو از روی هرمنبعی که صورت گرفته باشد، غلط محض استخير تمام اين روايت

دوستان  از از شخصيت های مهم دولت امانی و بود، بعدها طرفدار جمهوريت شد، مگردرآغازاز مشروطه خواهان
 واعتماد بود که شاه پسر  بود وبراساس همين دوستی اهللا خان وبسيار مورد اعتماد شاهبسيار صميمی اعليحضرت امان

ثانيًا شاه تا آخر نسبت به محمدوليخان بی اعتماد نشد و .دختر خود را به وی داد محمدولی خان را باخود به ايتاليا برد و
درهنگام محاکمه محمدولی خان نامه ای مبنی بربيگناهی محمدولی خان از ايتاليا فرستاد وهرگونه شهادت عليه 

ز حقيقت دانست، مگر مکتوب امان اهللا خان را نادرخان اصًال باز نکرد وبدسترس قاضی محمدوليخان را عاری ا
 ثالثًا چون محمدوليخان از ناحيه پا مريض بود، شاه خودش به قلم خود مکتوبی نوشت واو را با محمود. القضات نگذاشت

  . خارج برودنيز وی را اجازه داد تا برای تداوی به يکجا از وظيفه سبکدوش نمود، و طرزی 
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برادران چرخی نه تنها ازمشروطه خواهان بودند،بلکه به گروهی تعلق :  آقای آهنگ در مورد برادران چرخی گفتند
داشتند که خود را امانيست ميناميدند  وغالم نبی خان چرخی همان کسی بود که بعد از سقوط شاه درکابل، باعده ای از 

مزار را فتح وبسوی سمنگان پيش آمدند وبه شاه اطالع  افغانستان شد ونيروهای کمکی روسی  از سمت شمال وارد 
دادند که از شمال بسوی کابل پيش می آيند وشاه هم از سوی قندهار، مگر شاه دراين وقت از گرفتن سلطنت با جنگ 

شاهی بيزارم اگر کشی کامًال بيزارشده بود وقصد خروج از افغانستان را داشت، برايش اطالع داد که من ازپاد وبرادر
وهمان بود که غالم نبی خان ازجنگ دست گرفت  خودت برای پادشاهی خود ميجنگی، بجنگ، من پادشاهی نمی خواهم 

تهمتی که وبرادرش غالم صديق خان چرخی نيز از گروه امانيست بود وهر . و از راهی که آمده بود پس بازگشت
.  غالم صديق خان بود وعضو خاندان سلطنت بشمار ميرفت، خانم ثريا، زيرا خواهرملکهبراوبسته شود نادرست است

  )مطالب آقای آهنگ از روی حافظه يادداشت شده(
 شهادت آقای آهنگ که يکی از شخصيت های تذکر سردارکبيراهللا خان سراج از قول شاه امان اهللا مرحوم وبنابر

ديق خان چرخی  وبرادران چرخی ومحمدولی خان ملی،نيک نام و از لحاظ قومی ونژادی هيچگونه وابستگی با غالم ص
ندارند، و در عين حال پدر خود را در راه اعاده سلطنت امانی قربانی داده اند، وخود نيز از مشروطه خواهان سوم 
کشور است وشش سال رنج زندان را ديده اند، هر آنچه که ايشان برای من گفتند، من آنها رامعتبر دانسته وياد داشتهای 

 تا زمانی که اصل نوشته او بدست نيامده باشد ومورد تائيد مراجع - مزبوربخصوص روايات منشی علی احمد راکتب
 درشورش شينوار وتقويت بچه سقاو  چرخی درمورد دست داشتن محمدولی خان وغالم صديق خان-موثق قرار نگيرد

  ! ا زمان به اين معما پاسخ گويدبرای سقوط شاه امان اهللا،ناکافی اعالم ميکنم ، و منتظر می مانيم ت
 

 :ادامه بررسى و نتيجه 
خان قبًال تذکر داده شد، مرحوم هللا کلکانى وچگونگى حمله او برکابل وسقوط شاه امان اهللا از فعاليت هاى رهزنانه حبيب ا

نى نقل ميکند و کله کانى مطالب بسيار جالب و شنيدهللا غبار در ادامه افشاء سلسله فعاليت هاى استعمارى از زبان حبيب ا
 : مينويسد

بچه سقاو بعد از آنکه پادشاه شد، سرگذشت سفر مختصرخود رادر ماوراى سرحد افغانستان در يک دربار هللا حبيب ا« 
با پسران ماماى خود سکندر و سمندر در پشاور رفتم و چندى مشغول هللا من از ترس تعقيب امان ا: شبانه چنين شرح داد
اما (رفته دکان سماوارکشودم و همانجا بماندم تا موقع مراجعت به افغانستان رسيد» توکى«و آنگه در. چاى فروشى بودم

رسيدم » پديکوت«در راه بازگشت به قريه ) او از دزدى خود در پاراچنار و محکوم شدن به يازده ماه حبس سخن نگفت
م شد من پيش رفتم و از او دعاى خير روز جمعه بود، به مسجد رفتم مالئى در منبر وعظ جهاد باکفر مينمود و چون تما

 مال بمن دعا داد و گفت در خارج شدن از مسجد در سراه خود درختى خواهيد ديد، پاى آن رابشگافيد و هرچه ٠خواستم
. من بچاالکى چنان کردم و چهار تفنگ و کارتوس با يک هزار روپيه نقد يافتم و برداشتم و روان شدم. بيابيد برداريد
درايام . امرنمودهللا لغمان بجانب کوهدامن ميرفتم باز در راه بمالئى برخوردم که مرا بجهاد در برابر امان اوقتى که از 

داخل تياتر پغمان بود، باز با مالى ديگرى مقابل شدم که مرا بحکم دين اسالم بکشتن هللا جشن پغمان روزى که امان ا
وقتى که به کوهدامن برگشتم مالى . شود اينکار را نکردمامر نمود، اما من بجهتى که جشن مسلمانان خراب نهللا امان ا

ماماى معين (ديگرى مرا ديد و فرمايش مالى پغمان را تکرار کرد، من به تگاو رفتم و غالم محمد خان فرقه مشرتگاو 
ضى خان راه بلدى کردند و هم بعهللا مرا خواستند و بکشتن امان ا) هللامالحميدا(و هم آخندزاده صاحب تگاو ) السلطنه

 ) ٨٨(» .خانهاى پروان را بکمک من نشان دادند، منهم عزم بر انداختن او کرده بکابل حمله کردم
« :او دليل انصراف خود را چنين ميگفت . خان را در پغمان ترور کند، مگرنکردهللا بچه سقاو بارى قصدکرد تا امان ا

من که تا آن هنگام فکر ميکردم .ن وضو پرداختاميردر حاليکه آفتابه آب در دست داشت از اطاقش بيرون آمد و بگرفت
از تصميم خود . او کافر و از خدا روى برتافته است، مگر اينک مى بينم که مناسک شريعت و اسالميت را بجا مى آورد

منصرف شدم و با خود گفتم که چرا يک چنين جوان خوش سيما و مسلمان را به قتل برسانم و لهذا از کشتن او منصرف 
خان باقى نماند و وقتى قصر باغ باال را تصرف هللا اما پسر سقاو تا آخر به اين عقيده خود نسبت به امان ا) همانجا(» .شدم

کافر شده و من اراده دارم تا او را بقتل رسانده حکومت جديد هللا امان ا«: نمود، نزد سفير انگليس همفريز رفته گفت 
 ) ٨٩(» !ترام کنى بايد سفارتها را اح«: وسفير گفت » تشکيل نمايم 

از شرح اين ماجرا ها بخوبى معلوم ميشود که تا چه اندازه و تا کدام حد دست استعمار در تبانى با عناصر ارتجاعى 
 ١٣٠٧ وبنابرين در خزان ٠داخلى در سرنگونى رژيم امانى و انتقام گيرى از ملت دلير افغان در تالش بوده است

دنى در شنوار ننگرهار به سرکردگى سيد محمد علم و در منطقه شمالى اغتشاش هاى ارتجاعى و ضد اقدامات م
کله کانى مشهور به بچه سقاو توسط روحانيون متنفذ براه انداخته شدکه منتج به سقوط دولت امانى هللا بسرکردگى حبيب ا

 . گرديد
نيون و متنفذين کوهستان  قوس در قلعه مالويس الدين در کله کان جلسه اى از روحا٢٠شب « :مهدى فرخ مينويسد که 

بسر او گذارده و او ) عمامه(بچه سقو مذاکره و در نتيجه لنگوته هللا خان و پادشاهى حبيب اهللاجمع و راجع به عزل امان ا
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را شاه خطاب نمودند و روز بعد در محل او را به پادشاهى معرفى کردند و بچه سقو بدون تأمل سراى خواجه را 
لع سالح کرده ، محل حکومت را غارت نمود و سيد حسين را با عده يى از طرف جبل محاصره و سپاهيان دولتى را خ

 ) ٩٠(» .السراج مامور تصرف چاريکار نمود
هاى مکاتب و مدارس را بر روى فرزندان مردم  پس از بقدرت رسيدن بچه سقاو گويا اولين اقدام او اين بود که دروازه

اما چند ماه بعد دو چند آنرا از مردم بزور .  منبع عوايد دولت بود لغو کردافغانستان بست و سپس ماليات را که يگانه
گرى حکومت سابق را ديدم براى خدمت دين کمر  من اوضاع بى دينى والتى«: پسر سقاو در اولين نطقش گفت. گرفت

مير و مدرسه ضايع نکرده به المال را به تع آينده من پول بيت . گرى نجات دهم بستم تا شما برادرها را از بيدينى و التى
گذارده بود از قبيل هللا عسکر و مال خواهم داد که خوب زندگى کنند و نماز و عبادت نمايند و ماليات هاى که امان ا

گمرک و ماليات بلدى و غيره را ملغى نموده و بعد از اين گرفته نخواحد شد و من پادشاه شما هستم و برويد بخوشى 
 ) ٩١(» .بگذرانيد
ناميده عالوه » انقالب فجيعت بار« نامدار کشور فيض محمد کاتب، بنابر چشمديد خود، شورش پسر سقاو را مورخ 

بين ملت مخالفت الينحلى را حادث ساخته، توليد نفاق و شقاق نمود و اساس تخريب بالد و تقاتل عباد نهاده، « ميکندکه 
 ) ٩٢(» .مشقت و قتل وغارت و اسارت افتادبغـض و فـحـشاء را پديـدار کرد و  جمهور سکنه در ورطه 

قرارگرفتن پسر سقاو بر تخت سلطنت افغانستان نه تنها آغاز فصل تاريک تاريخ افغانستان است بلکه توهين بزرگى به 
زيرا که ملت مغرور افغان به پادشاهى مردى تن در داد که نه سواد و نه سوابق نيک . ملت افغانستان نيز بشمار ميرود

با رويکار . از دين چيزى ميدانست و نه در راه حصول استقالل گام برداشته بودهللا ونه به اندازه يکصدم شاه امان اداشت 
دروازه . آمدن پسر سقاو تمام دست آورد هاى استقالل و روشنفکران و تحول طلبان افغانستان تا آن وقت، نقش بر آب شد

ى امنيتى، زورگوئى، تجاوز به مال و دارائى و ناموس مردم آغاز ب. هاى مکاتب و آموزشگاه هاى دولتى مسدود گرديد
 . هواداران نهضت امانى يکى پى ديگرى به زندان و شکنجه و ترور و اعدام سپرده شدند. شد

براى مدت نه ماه همان ملتى که بگفته همفريز سفير انگليس درعهد امانى، از سوراخ هاى بينى هر افغان نفس آزادى و 
وران ميکرد، چنان در بند کشيده شدند که در کابل هرکه دختر زيبائى داشت بزور به نکاح دزدان همکار پسر استقالل ف

 ماه چهل بار بدون موافقت دختر وخانواده اش ازدواج ٩سقاو در آورده ميشد، چنانکه سيد حسين وزيرحربيه در مدت 
بود که بعلت وسعت حرم بعد از مرگش بسيارى از آنان کرد و حرم وسيعى از زنان نکاح کرده و بى نکاح بوجود آورده 

برخى از روشنفکران ما تحت تاثير جريانات فکرى صادر شده از : به گفته دکتور اکرم عثمان )٩٣. (باکره مانده بودند
 ماوراى مرزهاى کشور ما، از شورش و بلواى پسر سقاء که اساسًا در ضديت با اقدامات مدنى و مترقى سازمان يافته

به . کرده است شان ايجاب مى هاى مورد عالقه اند که ايديولوژى هاى رسيده اند و به دريافت هاى بدست داده بود، چنان تحليل
کنند وبخورد  کالم ديگر، بغاوت بسيار عقب روانه و ارتجاعى پسر سقاو را به عنوان جنبش پيشروانه ومترقى قالب مى

هاى اتنيکى جامعه، ثمره ديگرى  ناخت واقعى تاريخ و ايجاد شکاف ميان اليهنوجوانان کشور ميدهندکه جزگمراهى در ش
 ) ٩٤. (ندارد

 -حال که ازدوران زمامدارى آن آزاد مرد وطندوست و خير انديش بيش از هفتاد سال ميگذرد و هر يک از ما شاهد ده 
يتوانيم که هرگاه دسايس خارجى در در کشور خود بوده ايم، بدرستى تميز و تشخيص داده م» پادشاه گردشى«دوازده 

تبانى با عناصر ارتجاع داخلى مانع تحقق اصالحات و سبب سقوط رژيم امانى نمى گرديد، بدون شک افغانستان امروز 
 . اينقدر از کاروان تمدن و ترقى پس نمى ماند و با چنين سياه روزى ها دچار نمى گرديد

آن . انستان دست به تحوالت سياسى و اصالحات اجتماعى و اقتصادى زدندجاپان و ترکيه هردو همزمان با استقالل افغ
دوکشوريکى اسالمى و ديگرى غير اسالمى ، ولى هردو آسيائى، امروز بازار هاى غرب را تسخير کرده اند، اما 

 . افغانستان در فقر و عقب ماندگى و جهل قرون وسطائى ميسوزد
خواب قرون وسطائى بيدار و از فقر استخوانسوز نجات بدهد و از طريق قصد داشت اين جامعه را از هللا شاه امان ا

مگر جامعه براى قبول تحوالت اجتماعى از . اصالحات اجتماعى آن را در شاهراه تمدن و ترقى سوق و هدايت نمايد
هللا شاه امان اخود جان سختى نشان داد و دست به عکس العمل و مقاومت در برابر اقدامات مدنى و ترقى خواهانه زد و 

را که مردى ترقى پسند، مردم دوست و وطنپرست و استقالل طلب و دشمن استعمار و مداخله بيگانگان در امور داخلى 
کشور بود، او را که براى نجات ملت ازچنگ استبداد سلطنت مطلقه پدرش را قربانى داده بود، طرد کردند و بجاى او به 

 دانش داشت و نه از سواد بهره ئى و نه هم از اسالم به اندازه يکصدم شاه رهبرى و امارت مردى راضى شدند که نه
را کافر ميگفت،و کارهاى نيک او رادليل بى دينى او ابالغ ميکرد و فتوايى عليه او هللا خبرداشت، ولى او امان اهللا امان ا

غبارميگويدکه در اين : بودندخان نيزمجبور به امضاى آن شده هللا صادر نمودکه يک عده رجال و کارمندان دربار امان ا
سالم شفاهى را منع و سالم اشاره مروج ساخته، عوض دستار، کاله : مواد ذيل بودهللا فتوا دليل کفر شاه امان ا

معين نموده، ريش تراشى را رواج داده، مکاتب زنانه تاسيس ) پيرهن و تنبان(مقررکرده، دريشى را عوض لباس قديم
علمات در خارج فرستاده، با علماى دين مخالفت داشته ، محصلين درمکاتب انگليسى کرده ، برقع را برانداخته ،مت

تحصيل ميکردند، سنه شمسى را به جاى سنه قمرى تعيين کرده، تاريخ و سنه انگليسى را اعالن کرده، رخصتى جمعه 
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ادق مجددى و محمدص(را به پنجشنبه تبديل کرده، معاش مال امام وموذن ها را موقوف کرده، حضرات مجددى
را محبوس و قاضى عبدالرحمن خان مال امام حضرت صاحب را اعدام نموده، امر معروف مالها ) محمدمعصوم مجددى

را اعدام ) شورشيان پکتيا(و علماء و اکابر جنوبى هللا را منع کرده، بت پرستى وشراب خوارى را ترويج نموده، مال عبدا
غبار مى افزايدکه درميان هفتاد و چندنفرى که اين فتوا را امضاء .ده استخالف شرع بو) خانهللا امان ا(کرده، اعمال او

جزئيات مسايل را علماء «:کرده بودند، تنها عبدالهادى داوى اين جمله را درپاى امضاى خود عالوه کرد که 
  ) ٩٥(».ميدانند

 

 : خانهللا عامل خارجى سقوط شاه امان ا
جوديت استعمار انگليس در مجاورت افغانستان آزاد و مستقل خان، موهللا عمده ترين عامل خارجى سقوط امان ا

رقابت يک قرنه انگليس و روس در منطقه بخاطر دورنگهداشتن پاى روس از مرزهاى هند، نزديکى ديپلوماتيک .بود
بل و با بلشويک هابخاطر وارد کردن فشار بر انگليس ها، حضور نمايندگان آزادى خواه و انقالبى هند درکاهللا شاه امان ا

اوج گيرى شورش هاى مردم قحطى زده هند در شهر هاى الهور و امرتسرو دهلى وپشاور وغيره و تحريکات قبايل 
خان نا راحت هللا خان، عواملى بودندکه بايد استعمار انگليس را نسبت به امان اهللا سرحدى بر ضد انگليس از جانب امان ا

خان بابلشويکها، بيش از هرچيز ديگر انگليس ها را نسبت هللا ن ااز همه مهمتر تظاهر نزديکى اما. و حتى هار ميسا خت
خان و ياران مشروطه بايستى به ياد مى آودندکه دوبار تجاوز انگليس بر هللا امان ا. خان خشمگين ميساخت هللا امان ا

رعلى  و نيزگرم گرفتن امير شي١٨٣٧افغانستان، بخاطر تمايل امير دوست محمد خان براى جلب پشتى بانى روسها در 
، منتج به يورش هاى آن کشور مقتدر به افغانستان و از ميان برداشتن ١٨٧٩خان باروسها و کنار گذاشتن انگليس ها در

خان نيز هللا امان ا.آن پدر و پسر شده بود، بدون آنکه کوچکترين کمکى از جانب روسها در وقت ضرورت ديده باشند
:  هنگام خروج از بمبئى گفت١٩٢٩ جون ٢٤ه تبعيد گرديد، در وقتى سرش به سنگ استعمارخورد و از کشور مجبور ب

کمک ) (٩٦(».شورويها وى را عليه بريتانيا تحريک ميکردند، اما در وقت ضرورت کوچکترين کمک نرساندند«
نفرت اساسى انگليس از .) نظامى شوروى به غالم نبى خان چرخى، حکم نوشداروى پس از مرگ سهراب را داشت

همان، جنگ سوم افغان و انگليس بود،که افسانه شکست ناپذيرى انگليس را درشرق باطل ساخت و ويرا خان، هللا امان ا
 . مجبور ساخت تا در ميز مذاکره صلح بنشيند

در حالى که اپيديمى مرض انفلوانزا باعث مرگ شش مليون : در بخش دوم کتاب آتش در افغانستان، تشريح شده است که
در چنين .  بودند و خيلى خسته و از کارمانده عودت کردندPsopotamia مليون عساکرهندى در هندى گرديد، تقريبًا نيم

خان از نا آرامى هاى هند به نفع خويش بهره بردارى کرد و جنگ سوم افغان و انگليس را در ماه مى هللا شرايطى امان ا
 : اس افتاده بودند، زيراکه شروع موسم گرماى هنداست اعالن نمود، ازاين جهت انگليس ها خيلى در هر

 خان جهادعليه انگليس را اعالن کرده بود، هللا  امان ا- ١
  طبيعت آرام و غير قابل تحريک مردم هند براى جنگ، - ٢
  تحريکات ملى گرايان و انقالبيون هند عليه انگليسها، - ٣
 خان، هللا  شورش قبايل سرحدى عليه انگليسهابه تحريک امان ا- ٤
 . خان با بلشويکهاهللا ى امان ا اقدامات سياس- ٥

 . خان از ريشه تغيير دادهللا اين همه فعاليتها وعوامل سياست بريتانيا رانسبت به امان ا
 خيبر شروع شد و همزمان با آن ملى گرايان هندى در ۀيس از يک نقطه خيلى حساس يعنى درجنگ سوم افغان و انگل

محمودطرزى به نماينده افغانى در . ته افغانستان در پشاوربودپشاور شورش کردندکه محرک آن غالم حيدرخان آمر پوس
هند دستور داده بودکه با ملى گرايان هندى در تماس شده و اخبارهاى هندى را تحريک کنند که قيام عمومى را اعالن 

اى زيادى خان راپورههللا امان ا. انگليس ها مکتوب طرزى را بدست آوردند و عمليه قيام عمومى را خنثى ساختند٠کنند
خان به افغانستان هللا خان و امان اهللا انقالبيون و شورشيان هندى در زمان امير حبيب . از نا آرامى هند بدست مى آورد

 باالخره هنديهاى انقالبى جبهه آزادى را تشکيل دادندو .پناهنده مى شدند و توسط ترکها و شورويها تحريک ميگرديدند
 . ن کردنداعال) کابل(خود راحکومت هند در خارج 

هدف از اين حرکت آن بودکه فعاليت هاى تخريب کارى را در هند تحريک نمايند و انقالبيون هند را با بمب و اسلحه 
خان با انقالبيون هندى رابطه مودبانه داشت و آنها را تحت مراقبت ونظارت قرارداده بود تا هللا اميرحبيب ا. مجهز سازند

خان که در وقت پدر به صفت شهزاده با انقالبيون رابطه نزديک هللا امان ا. رزنداز اساسات پناهندگى سياسى عدول نو
آنها دوام  رابطه خود را با) محمودياور(برقرار کرده بود، حاال به صفت پادشاه کشور ازطريق رئيس اداره پوليس مخفى

خان را فريب داده و غلط هللا امان اخان درهند و انقالبيون هندى در کابل هللا مى داد، بعدها روشن گرديدکه نماينده امان ا
خان جهاد را اعالن کرد تاعشاير و مسلمانان هللا امان ا. رهنمائى کرده بودندکه با حمله افغانها قيام درهند شروع ميگردد

خان در تحريک قبايل عليه انگليسها مؤفق گرديد و پشتونها را به شورش نادر.  انگليسها تحريک کرده باشدهند را عليه
انگليس ها . ها و مسعودهابه وى پيوستند به قدرت رسانيدند، بعد از آن وزيري خت که بعدها همين قبايل وى راوادار سا
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خان را هللا  قيام نمودند و انگليسهاکه امان ا١٩١٩از اين شورش ها خيلى ناراحت بودند و تمام عشاير سرحدى در ماه مى 
خان مؤفق گرديد تا انگليس هللا جنگ يک ماه دوام کرد و امان ا. ندمحرک اين همه قيامها مى دانستند به وى اعتماد نداشت

را به ميز مذاکره بکشاند و معاهده اى صلحى را در راولپندى در ماه اگست با هملتن گرانت به امضاء 
خان و ديگر مشروطه خواهان افغان از کسب استقالل کشور خوشنود بودند، زيرا با هللا محمودطرزى، شاه امان ا.برساند

خان عقيده داشت که افغانستان آزاد حق داردکه هللامان ا. ارت سياسى و نظامى از زير يوغ انگليس نجات يافتندمه
باکشورهاى همسايه رابطه نزديک داشته باشد، مزيد برآن مى تواند با مسلمانان هندکه تحت سيطره انگليس بسر مى 

مذهبى با افغانها قرابت دارند و انگليس ها آنرا در معاهده بردند و هم چنان قبايل سرحدى که از نگاه تاريخى، نژادى و 
خان به بلشويک هااعتماد نداشت، اما براى اينکه انگليس ها هللا امان ا. به رسميت شناخته اند، نيز رابطه برقرارکند١٩٢١

ويها تحريک را تحت فشارقرار بدهدبا شوروى هاگرم گرفت، عالوه برآن خواست که قبايل آن طرف سرحد راعليه برتان
خان آزادى خواهان هند مقيم کابل را نيز يارى مينمود، هللا امان ا.نمايد وهم مسلمانان هند را بسوى آزادى شان سوق دهد

 . زيرا سياست پيشروى انگليس هادر ميان قبايل خطرى را متوجه افغانستان ساخته بود
 ناراضى بودند، به همين دليل خرابى روابط انگليس و انگليس ها از پشتى بانى افغانها ازقبايل و از آزادى خواهان هند

اخبار هاى افغانستان بنام سراج االخبار و امان ٠خان به تحريک انگليسهاصورت گرفته بودهللا افغانستان در دوره امان ا
هندرا  آلمانى و يک هندى آزادى خواه بنام موNidrrMeyerافغان برعليه برتانيه نشريات ميکردند و از هيئت نيدرماير

با وجودى که آلمانهادر جنگ .  که با آلمانها يک سان فعاليت داشت ، پشتيبانى مى نمودندMohandraPartapپرتاب 
شکست خورده بودند، باآنهم امان افغان از جنرال هاى آلمانى تعريف و توصيف ميکرد تا باالخره انگليسها ورودسراج 

 . االخبار و امان افغان رابه هند منع کردند
خان با رهبران آزادى طلب هند از نزديک رابطه قايم کرد و انگليس هامکاتبات بين وزيرخارجه هللا مان اا
و غالم حيدر آمر پوسته خانه افغانستان در پشاور و مکاتبات بين طرزى و سردارعبدالرحمن خان ) محمودطرزى(

 . فغانستان را با آزادى خواهان هندى نشان ميدادنماينده افغانى در هند را به دست آورده بودند و اين مکاتبات همکارى ا
وزيرحکومت جالى وطن هند را نيز به دست آورده بودند، دريکى ازاين هللا خان و عبيداهللا مزيد برآن مکاتبات بين امان ا

انيه و همکار وى ظفرحسين از تمام هنديها تقاضا کرده بودندکه در آينده با افغانها در حمله شان عليه برتهللا اسنادعبيدا
کمک نمايند، انگليس هارا به قتل برسانند، خطوط آهن، تلگراف و غيره را مورد حمله قرار بدهند و يک رابطه نزديک 

دست زدن هاى . خان حکيم اسلم و مولوى منظور وجود داشتهللا بين ناسيوناليستهاى هندى در خارج هند و نماينده امان ا
رياست قبايل پول . باعث ناخوشنودى برتانيه با حکومت افغانستان بودحکومت افغانستان در بين قبايل سرحدى هميشه 

ها ر ميکردندکه اين پول ها را شوروگزافى به قبايل آنطرف سرحد ميداد تا آنهارا عليه برتانويها بشوراند و انگليسها تصو
ه از آن طرف سرحد به خان از مستردکردن اشخاص مجرم کهللا بر عالوه امان ا. ارسال ميکنند تا به قبايل داده شود

انگليس ها به سياست پيشروى . افغانستان پناه مى آوردند، اباء مى ورزيد و زمينه کشمکش را با برتانيه آماده ميساخت
افغانستان همواره از انگليس ميخواست تا در مورد قبايل با آنها مذاکره .شان بااعمار خط آهن و جاده تا سرحد ادامه دادند

هللا امان ا. يس ها از مذاکره در مورد قبايل شانه خالى مينمود و افغانها از اين سياست سخت ناراحت بودندنمايد، اما انگل
خان را به وزير خارجه هللاخان در وقت ديدار ازلندن از جارج پنجم در اين باره تقضاکرد، اما جارج پنجم امان ا

ست که مستقيمًا با شاه انگليس مکاتبه داشته باشد، خواهللا امان ا. راجع ساخت که او هم باسردى برخورد نمود) چمبرلين(
انگليس ها براى چندين سال . به امضاء ويسراى هند ميرسيدهللا اما انگليسها اين امر را نپذيرفتند و جواب مکاتيب امان ا

 حکومت ايتاليا خان ابا ورزيدند و از معاهده تجارتى بين افغانستان و ايتاليا بههللا از بکار بردن کلمه اعليحضرت به امان ا
هيئت محمدولى خان را دراروپا پذيرائى . اعتراض کردند و گفتند که هنوز افغانستان در ساحه نفوذ انگليس قرار دارد

محمودطرزى را در سرحد هند . کردند، مگر انگليس ها نپذيرفتند که محمدولى خان باشاه انگليس ديدار داشته باشد
خان به اروپا ويسراى هند به بهانه هللا هنگام سفر امان ا.  که اعتبار نامه قانونى نداردبرتانوى اجازه دخول ندادند و گفتند

در . مريضى به پذيرائى او به بمبئى نرفت و در انتقال اموال به خصوص اسلحه به افغانستان مشکالتى ايجاد کردند
ه افغانستان ممانعت کردند، طرزى هنگام شورش خوست، انگليس ها از ورود اسلحه خريدارى شده از آلمان و فرانسه ب

. وزير مختار افغانستان در پاريس عليه اين قيودات بى مورد انگليس هاو مداخله در امور يک کشور آزاد اعتراض نمود
موافقتنامه دوستى افغانها و ترکها که در ماسکو امضاء . ترکيه، ايران و افغانستان در اساس با انگليس ها دشمنى داشتند

 .  عليه مهاجمين و امپريالستها بود و هردو کشور هدف مشترکى را دنبال ميکردندشده بود،
خان بودند، برتانويها به اشخاص سياسى جالى هللا برعالوه افغانهاى مهاجر در هند منبع ديگر تضاد بين انگليسها و امان ا

يداد، يکى از اين پناهندگان سياسى وطن در هند مستمرى ميدادند و هر زمانى که شورش و نا آرامى در افغانستان رخ م
 خود را وارث تاج و تخت 

خان معتقدبودکه انگليس هااين اشخاص راخاص براى تهديد و تخويف نگهداشته هللا امان ا. افغانستان مى تراشيد
 در شورش خوست پسر امير محمديعقوب خان بنام عبدالکريم وارد خوست شد و بنام امير ١٩٢٤چنانکه در سال .است
 محمد عمر از فاميل سردار محمدايوب خان در بين قبايل ١٩٢٩ و ١٩٢٨همچنان درسال .نستان اعالن پادشاهى کردافغا
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خان هللا  امان ا١٩١٩بعد از جنگ استقالل در . مومندداخل گرديد و خود را وارث تاج و تخت افغانستان خواند
انگليس ها را نشان ميداد و به دابز نماينده انگليس ميناراستقالل را بنياد کردکه در آن توپ هاى درهم وبرهم و شکسته 

در اثناى مذاکرات در اين موردتوضيحات داد، عالوتًا به سفير انگليس سرفرانسس همفرى به شکل تحقير آميزى خطاب 
ما ا. همچنان ميزبان خود را در بمبئى در راه سفربه اروپا به ارتباط چيز هاى کوچکى تحقير و توهين مينمود. مينمود

 . انگليس ها از غرورافغانها غافل بودند و تصور ميکردندکه مانند هنديها در مقابل انگليسها خم شوند
هللا سفير انگليس از پاليسى ملى امان ا.انگليس ها افغانستان آزاد وعصرى را تهديدى به حکمرانى شان در هندمى دانستند

ين چيزها در همفرى جمع شده بود، لذا وزيرمختار انگليس چون همه ا.خان خوشنود نبود و هم شخصًا از وى متنفر بود
خان و مشروطه خواهان را جمع نمود، هللا  که گليم امان ا١٩٢٩ به کابل آمد و تا ١٩٢٢او درسال . درکابل مقرر گرديد

وى يک افسر نظامى انگليس در سرحدات قبايل و شخص بسيار زرنگ و ماهر و دشمن شماره يک امان . در کابل بود
حتى براى طرزى ويزه ترانزيت از طريق هند داده نشد، به اين بهانه که در افغانستان .  خان و محمودطرزى بودهللا

همچنان همفرى غالم صديق خان کفيل وزارت .شورش رخ داده، طرزى از پاريس بسوى کابل از طريق هندسفر ميکرد
 . خارجه و داماد طرزى را نيز دشمن سرسخت انگليس ها ميدانست
روى دست گرفته شد، انگليس ها و Chemenceauزمانى که پروژه اعمار خط آهن در افغانستان توسط کمپنى 

انگليسها به غالم صديق خان در مذاکرات پروژه خط آهن در لندن روى خوش . بخصوص همفرى با آن مخالفت ورزيد
 زمانى که .  مورد معاهده دوستى رد کردندنشان ندادند، وکمپنى را مانع شدند، حتى پيشنهادات عالم صديق خان رادر

همفرى سفير انگليس حسب دلخواه بدون اجازه حکومت افغانستان، قواى هوائى انگليس را بر فراز خاک افغانستان 
خان را پخش کرد، با وجود اعتراضات و مبادله ياد داشت هابين وزارت هللا پرواز داد و اوراق پروپاگند ضد امان ا

و سفارت انگليس، شکايات حکومت افغانستان را ناديده گرفتندو آنرا حق مسلم خود دانسته به خارجه افغانستان 
همفرى فشار وارد ميکردکه به خواسته هاى مال هاجواب مثبت داده شود و به مجرد خلع . پروازهاى شان ادامه دادند

بيرون کرد و هم خارجى ها را از طريق خان ، همفرى اعضاى سفارت انگليس و ساير سفارتها را ازافغانستان هللا امان ا
همفرى اظهار داشت که باب ادعاى سلطنت براى همه اشخاص باز است و اين وضعيت . هند بکشورهايشان فرستادند

خان را که در قندهار خود را براى اعاده سلطنت آماده ميکرد، در سطح کسانى که داوطلب قدرت بودند، هللا امان ا
و ) پسر سردار محمدايوب خان(والى على احمدخان، غوث الدين خان ، محمدعمرخان کله کانى، هللا حبيب ا:مانند

در اثناى حمله هللا حبيب ا.نادرخان، پائين آورد و بدين صورت او را از حکومت مشروع و قانونى اش محروم ساختند
ورت جعلى و مونتاژ بکابل زخمى ودر سفارت انگليس تداوى گرديد، همچنان انگليس ها هزاران عکس ملکه ثريا را بص

شده در ميان قبايل سرحدى توزيع کردند، به مجردى که انگليس ها اين شايعه را شنيدند الرنس را از سرحدات هند فرا 
خان شرکت نداشت، در حالى که مردم ديده بودند که الرنس در لباس هللا خواندند و گفتند که الرنس در توطئه عليه امان ا

بعدًا که شخص مذکور در نزديک متون . ن گشت و گذار کرده و مردم را تحريک مينمودفقيرها در سرحدات افغانستا
) Maconachie(مکوناچى. دستگيرگرديد، ديده شدکه به نام سپارلينگ آلمانى فعاليت ميکردکه از کابل فرارکرده بود

افغانستان دخالت مينمود، و  در ُکرم کار ميکرد، بطور علنى در امور ١٩٢٩يک افسر استخبارات انگليسى که در سال 
انگليس ها البته ميگويند که ما در . بعد همين شخص در زمان نادرشاه به حيث وزير مختار انگليس درکابل مقرر شد

خان در افغانستان دست نداشتيم ولى هميشه طرفدار يک حکومت با ثبات در افغانستان بوديم ، اما هللا شورش برضد امان ا
 ر جمع آورى خبرهاى سرى و عمليات در افغانستان مصروف بودند بصورت يقين انگليس هاد

زيرا اين دو عنصر به حاکميت دولتى ) ٩٧.(و هم سعى داشتند که پشتى بانى قبايل و روحانيون را بدست داشته باشند
انکه مشروعيت ميدهند، مخالفت و عدم توافق اين دو عنصر رژيم دولتى رادچارپيچيدگى و بحران سياسى ميکند، چن

خان کار گرفتند و بر او پيروز شدند و مردم حتى با آمدن يک شخص هللا انگليس ها از همين دوعنصر براى سقوط امان ا
بى سواد و دزد بجاى شخصى که استقالل را ازکام استعمار کمائى کرده بود و براى سعادت جامعه شب و روز تالش 

رت قبايل و نقش روحانيت را در چرخش و تحرک مردم به وفاق دولت هاى افغانستان ميبايستى قد. ميکرد، راضى شدند
 . يا به نفاق از نظر دورنداشته باشد

  

 : درخارج از کشور هللا پايان کار شاه امان ا
) هددب از سلطنت استعفا  مجبورشد سال داشت که٣٧ سال داشت که شاه شد و٢٧(با کمى سن و کمى تجربه هللا شاه امان ا

 که از او سرزد ، شخص وطن خواه و استقالل دوستى بود که در شرق براى اولين بار برروى باهمه سهوها و اشتباهاتى
البته از . انگليس شمشير کشيد و با حصول استقالل سياسى کشور خود، درس بزرگى به مردمان تحت سلطه انگليس داد

روپاگندهاى نامردانه عليه او دريغ همان آغاز انگليس و عمال او دشمن شماره يک او بشمار مى آمدند و از حمالت و پ
تا زنده بود از پيگرد دشمن در امان نبود وبارى در خارج از کشور به او زهر هللا از اين سبب شاه امان ا. نمى ورزيدند

شاه با ملکه ثريا وشش طفل خود در روم سکونت )٩٨. (دادند، ولى خدايش نکشت و از آن مهلکه جان بسالمت برد
ال با اندوخته اى که با خود داشت زندگى نمود، اما بعد احساس نمود که فاميل بزرگ او احتياج به اختيارکرد، تا يک س
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مخارج بيشترى دارد که نمى تواند آنرا تدارک نمايد، پس ابتدا نامه ئى به مارشال شاه ولى خان وزير مختار افغانستان 
 ش ١٣٠٩ جوزاى ٢٨ن جوابى نگرفت در تاريخ در لندن نوشت و از او استشاره نمود، چون از جانب شاه ولى خا

اموال و امالک و فابريکه هاى عين المال ! بحضور اعليحضرت غازى «: تلگرام ذيل را عنوانى نادرشاه بکابل فرستاد 
نادرشاه براى خورد ساختن او » من و ثريا و اوالد هاى من در دست کيست و که اداره ميکند؟ آيا حکومت چه نظر دارد؟

را هللا  ش ، شاه امان ا١٣٠٩ سنبله ٢٢جرگه در فيصله نامه شماره پنج مورخ . مه را به جرگه شورا ارائه نموداين نا
خاين ملت و دزد دارائى افغانستان موسوم و استرداد ثروت بردگى را از اوکرده بود و هم براى استرداد آن ثروت، 

کشيد و طى مکاتبات خود بشاه از آن هللا ر رخ شاه امان انادرشاه فيصله جرگه را ب. جرگه نادرشاه را وکيل گرفته بود
نيز به ترديد آن مکاتيب پرداخت که متاسفانه اصل آن مکاتيب تا کنون بچاپ نرسيده و اگر هللا نوشت و طبعّا شاه امان ا

 . بچاپ رسيده نگارنده بر آنها دست نيافت تا براى آگاهى بيشتر مردم آنرا در اينجا باز تاب ميداد
در اين خواهش خود بنام عين المال حق بجانب نبود، حرفى نيست ، زيرا هللا از اينکه شاه امان ا« :  نويسد که غبار مى

. هيچ پادشاهى در افغانستان دارائى شخصى نداشته و هرچه را بنام عين المال خود پنداشته بودند، دارائى ملت بود و بس
ولى او اين حق را داشت که در ديار بيگانه ئى، با آن همه خدماتى . خان نمى توانست از اين امر مستثنا باشدهللا پس امان ا

که براى افغانستان انجام داده و با دسيسه و توطئه دشمنان خارجى و خاينين داخلى رانده شده بود، از بيت المال افغانستان 
زيرا او در حالت . ترديداستاينکه در باره اوگفتند نقود و جواهر خزانه ملت را بسرقت برده است، مورد .اعاشه شود

جز اينکه مقدار اندک با خود . اضطرارو ناگهانى به ترک افغانستان مجبور گرديده بود و فرصت تاراج خزاين را نداشت
او مجبور شده بودکه براى اعاشه . برده باشد، زندگى آينده او در ايتاليا و شدت احتياجش به پول، خود مؤيداين نظر است

وخوراکه باب شبانه روزى خانواده را شخصّا از .  بهر مشغله ئى بزند، بخريد و فروش بپردازدخانواده اش دست
اگر نه چنين بود، چگونه او براى بدست آوردن ماهانه چند دالر . مارکيت هاى عمومى در پشت بايسکلى بخانه حمل نمايد
د و جواهر را بسر قت برده بود، البته بعد از خان آنقدر نقوهللا معاش بيعت نامه ئى بظاهر شاه ميفرستاد ؟ اگر امان ا

پس علت اين اتهامات و . مرگش فرزندان او مانند خاندان نادرشاه هريک در بانکهاى اروپا مليونها دالر ذخيره ميداشتند
 ) ٩٩(» .را در جاى ديگرى بايد جسجوکردهللا بد نامى هاى شاه امان ا

خان اعاده سلطنت را يک خبط خواند هللا  بعد از جنگ دوم حهانى امان ا«مينويسدکه » آتش در افغانستان«نويسنده کتاب 
خان در هللا سفيرافغانستان در روم به کابينه اطالع داد که امان ا. و به ظاهرشاه بيعتنامه فرستاد و اظهار وفادارى نمود

ن اجازه دادندکه از وى ديدن فقرشديد بسرمى برد، لذا براى ناميرده معاش تعيين نمودند و به خويشاوندان او در افغانستا
خان که به جز سلطنت کردن هللا جواهراتى را که آنها باخود آورده بودند فروختند با آنهم پول کافى نداشتند، امان ا. نمايند

کدام شغل ديگرى نميدانست، با استفاده از انرژى و قوه خود چوکى و ميز ميساخت، واقعًا وى نجارى ميکرد، اما 
 ) ١٠٠(».رخان ازوى هراس داشتندبريتانويها و ناد

« : را بدست ميدهد و مينويسدهللا علت پروپاگندها عليه شاه امان ا» مبارزه ازخارج«غبار جاى ديگرى زير عنوان 
روشنفکران افغانى در اروپا لزوم تاسيس يک حزب مبارز را عليه رژيم نادرشاه احساس کردند و طبعاّّ هرحزبى ناگزير 

محمودطرزى و غالم نبى خان چرخى در ترکيه، شجاع الدوله : اين هيئت عبارت بودنداز . استاز داشتن هيئت رهبرى 
خان ، غالم صديق خان چرخى و عبدالهادى خان داوى در برلين، عبدالحسين خان عزيزدر روما، و در سر اينها شاه 

مامورين سفارتخانه هاى اعضاى حزب مرکب از يک عده محصلين افغانى و چند نفراز . خان قرار داشتهللامان ا
مرامنامه حزب در استامبول تسويد و دربرلين مطالعه و در سوتزر ليند . افغانستان در اروپا و ترکيه و غيره بودند

 . مطرح مباحثه يک مجلس سرى قرار گرفت و تصويبات چندى بعمل آمد
يکى از اين سفرا . هم شامل بودندخان و عده ئى از سفراى معزول و برسر کارافغانى هللا در اين مجلس شاه امان ا

بعدها اعضاى پارتى کشف کردند که اين سردار نقابدار تصويبات اين . عبدالحسين خان عزيز وزير مختار در روم بود
همچنين جاسوس دولت موفق شده . مجلس را به نادرشاه فرستاده و خطر عظيمى متوجه اعضاى مجلس نموده است

صوصى غالم نبى خان چرخى سفير مقيم انقره را بدست آورد و فوتوکاپى هاى آن در بودکه تمام اسناد و مکاتبات خ
خان ، شجاع الدوله خان ، بعضى هللا يک قسمت اين مکاتبات که از طرف شاه امان ا. دارالتحرير شاهى افغانستان برسد

قدام پارتى راعليه دولت محصلين افغانى و غيره بود ، به عنوان غالم نبيخان فرستاده شده و واضحّا خط حرکت و ا
هدف نخستين پارتى برانداختن دولت نادرشاه و مستقر ساختن يک دولت ملى در افغانستان و گشودن . نادرشاه نشان ميداد

خان چشم هللا در عين زمان تمام اعضاى پارتى بشخص شاه امان ا. راه ترقى و تجدد و آزادى و مساوات در کشوربود
تعمارى در بين حزب موجود و مشغول فعاليت تخريبى بود و حزب زير مراقبت شديد البته جاسوس اس. دوخته بودند
قرار بود آن اعضاى حزب که قبّال مامور دولت بوده و بعدها مستعفى يا معزول مى شوند، از طرف هيئت . قرار داشت 

خل و خارج افغانستان حزب هنوز کدام ارگان نشراتى در خارج نداشت و سعى ميکرد در دا. رهبرى حزب اعاشه شوند
مکاتيب حزب بعد از امضاى . با روشنفکران افغانى و خصوصّا با متنفذين محلى و بعضّا مامورين ناراضى تماس بگيرد

اعضاى عمده آن توسط چوب دست هاى مجوف داخل افغانستان ميگرديد و هم يک بار اعالميه مشروح در چندين 
در اين اعالميه پروپاگند و اتهامات مخالفين عليه امان . ان منتشر گرديدخان در افغانستهللا صفحه بامضاى شخص امان ا
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ضمنّا لغزش هاى گذشته عاقالنه . خان بشکل استوارى رد شده، مرام او براى ترقى افغانستان توضيح شده بودهللا ا
نستان نزد نادرشاه سه نفربه آوردن اين اعالميه در افغا. اعتراف گرديده و چهره اصلى رژيم نادرشاه تصوير شده بود

 . که يک نفر آن يک مهاجرهندى بودبنام دورانخان که پس ازدستگيرى فورّادرباالحصار اعدام گرديد متهم گرديد
وزير ( سردار فيض محمدخان زکريا وزير خارجه . اين اعالميه، سلطنت نادرشاه را تکان داد و بر خشونت آن افزود

در زبانهاى اردو و » ترديدشايعات شاه مخلوع« ميه گرديده به عجله کتابى بنام داو طلب ترديد اعال) معارف دولت امانى
» کبيرهللا امان ا« خان را هللا در اين کتاب ، فيض محمد خان که قبّال امان ا. منتشر ساخت)  ش١٣١٠-طبع کابل ( درى

خوانده » انقالب کبير«ا ر» اغتشاش سقوى« مى ناميد، شديدّا او را سر زنش و متهم کرده و در صفحه سوم اين کتاب 
اين کتاب از صفحه پانزدهم ببعد از مدرسه ديو بند هندوستان . در عوض نادرشاه و برادران را ستايش کرده است. است

خان را تهديد به انتشار هللا و از مريدشدن افسران اردوى افغانستان به مشايخ ، دفاع سختى نموده است و هم امان ا
اين همان فوتوگرافى هايى بود که از طرف دشمن خارجى قبّال جعل شده . نموده است» اشضد اخالقى «فوتوگرافى هاى 

سلطنت براى .خان منتشر گرديده بودهللا و در افغانستان و سرحدات آزاد ، براى مشتعل ساختن اغتشاشات ضد امان ا
اى شرعى بى امضاى مشخص را خان بر ضد مبارزين داخلى افغانستان يک فتوهللا استفاده سوءاز اين اعالميه شاه امان ا

  ) ١٠١(» . ...از نام علماى افغانستان در اخير کتاب نشر نمود
هللا را گرفت واين وظيفه را  ترور شاه امان ابقول سردار کبيراهللا سراج برادرزادۀ شاه امان اهللا، نادرشاه باری ترتيبات(

تقاضای سيد شريف ياور به ايتاليا رفت و. ا ترور کندرهللا شاه امان اسپرد تا به ايتاليا رفته سيدشريف خان ياور خودبه 
بعد به پوليس  که  شاه امان اهللا تفنگچه ای از نزد وی کشف شدديدار، اما قبل ازکرد  رااجازه مالقات با شاه امان اهللا

ار او ميشد، دايتاليا اعتراف کرد نادرشاه او را برای ترور شاه امان اهللا به اين کشور فرستاده است واگر موفق به دي
 آنقدر زير دسايس تبليغى و تلقين سياسى و شاه امان اهللا:  غبار ادامه ميدهد).دکنمطابق دستور نادرخان عمل مجبوربود

فشار اقتصادى دشمنان داخلى و خارجى خود کوفته و بى حال شد که با وجود ميسر شدن فرصت مساعد براى مراجعت 
ان از وجود انگليس وتنها ماندن رژيم برسر اقتدار افغانستان در بين تنفر عمومى او در افغانستان بواسطه تخليه هندوست

مردم کشور و تغيير تعادل در سياست بين المللى در نتيجه جنگ جهانى دوم ، نه اينکه هيچ حرکتى ننمود ، بلکه سه سال 
نوشت و  چنين ظاهرشاه بيعت نامه خود را عنوانى )  ش١٣٢٧عقرب) (=  م١٩٤٨(بعد از ختم جنگ جهانى دوم 

  :فرستاد
 خان عنوانى محمدظاهرشاههللا متن بيعت نامه امان ا

 ! اعليحضرت پادشاه افغانستان ارجمند عزيزم محمدظاهرشاه 
امروز که بحران سياسى و انقالبى و اقتصادى درعالم خصوصًا درشرق جريان دارد، نميخواهم که از دورى و جدايى 

ن و هنگامه طلبان استفاده کنندو وطن مارا که در راه تمدن وترقى قدمها برميدارد سنگ من با اعليحضرت شما بدخواها
! چون مى شنوم که اعليحضرت شما در پى تجدد وترقى وطن اقدام مى نمايئدخداوندباشما و همراهان شما باد. راه شوند

 افغانستان و استقالل آنرا تو دعاى من درخانه کعبه مقدس و مدينهه منوره و ازهرديار هيمن است که الهى خاک
چون ملت افغان در زيرسايه شما به صلح وآرامى حيات ميکنندمنهم يکى از آن ملت و از ). يا مالک املکهللا يا ا(نگهدار

. آن خون هستم ، بنابرآن بيعت نامه هذا را به اعليحضرت شما فرستادم و وعده ميکنم که دوست وفادار شما خواهم بود
خداوند شما را . و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدک الخير انک على قل شى ء قدير... طنت را ندارم من هيچ آرزوى سل

به پادشاهى مستقيم بدارد تا در راه آزادى قوم افغان و حمايت استقالل و حفظ ناموس افغانستان خدمات شايان انجام دهيد 
 . به عروج ترقى برسانيد) ودموکراسى اسالمى(عدالت اسالم وو ... و ملت افغانستان را زير امر الهى شاورهم فى االمر

اعليحضرت شما و من از يک فاميل و از يک خون هستيم ، خصوصًا با پدر بزرگوار شما برادرم عزيزم اعليحضرت 
حان شهيد پدربزرگوارمن و چه در زمان خودمن دوستان عزيز هللا محمدنادرشاه شهيد چه در وقت اعليحضرت حبيب ا

دراول سلطنت شان جوابًا تلگرام هم فرستاده . ر بوديم وبه دوستى خود در هرزمان وفادارى نشان داده بوديميک ديگ
قبًالبه عموى شما برادر عزيم واالحضرت شاولى خان وسفراى شما در روم نسبت اينکه از هم جدا نباشيم خواطر . بودم

است فقط و فقط صلح و ترقى افغانستان عزيز بوده از درگاه آرزوى اين فرد که يکى از افراد ملت شم. نشان نموده بودم
 )  شمسى١٣٢٧ عقرب ٤، هللامضاى امان ا. (الهى سعادت آنرا و موفقيت اعليحضرت شما را خواهانم

خان، گليم پارتى جوانان افغان در خارج جمع شد، زيرا بعد از آنکه هللا غبار مينويسدکه بافرستادن وچاپ بيعت نامه امان ا
عالوتّا . ، ديگر تعادل فکرى و جسمى او برهم خورد و نمى توانست کارى از پيش ببرد)١٠٢( به او زهر دادنددشمنانش

انگليس گرچه ظاهرّا از محل دور شده بود ولى نوکران حلقه بگوشى داشت که بواسطه آنها قادر بود بازهم ساز ديگرى 
خان خوش سيما بعد از مسموم شدن ديگر آن هللا يحضرت امان ااعل. بنوازد و او را بدست خود مردم افغانستان نابود کند

را از دست داد و عکسى که از او در سالهاى پس از جنگ جهانى دوم در دست است نشان  ايام جوانی شادابى وطراوت 
  .  موهايش از فرق سرکم شده و چهره اش بسيار تغيير يافته است١٩٤٨ميدهد که در سال 
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 : ١٩٥١در ايام تبعيد در هللا خاطره اى از شاه امان ا
غازى در هفته نامه اميد هللا  اعليحضرت شاه امان ازادهسردار احمدکبير سراج پسر سردار محمد کبير سراج، برادر

خاطراتى از شاه غازى را در روزهاى اخير عمرش در غربت بازگو کرده که مطالعه آن هرانسان ) ٢٨٣شماره (
 ميالدى در معيت ١٩٥١درست بخاطر دارم که در خزان : او مينويسد. ر ميدهد وطنخواه و با احساس را تحت تاثير قرا

چند ساعت . از سويس به فرانسه رفتيم) سردار محمدکبير(خان، ملکه ثريا و پدر مرحومم هللا اعليحضرت غازى امان ا
هنگام . ص داديمازاين سفر را براى تماشاى کوه مونت بالن بخاطر مناظرطبيعى و چشم انداز هاى زيباى آن اختصا

خان در يک محل چند لحظه ايستاد و به کوه سر بفلک هللا گردش در اطراف و نواحى مونت بالن ، اعليحضرت امان ا
 : کشيده نگريستند، آنگاه بياد کوهستانهاى وطن، اندوهگين شده در حالى که اشک در چشمانشان حلقه بسته بود، گفتند

ندازه به افغانستان و مردم آن عشق ميورزم و عالقه دارم ، اگر قرار باشد احمد جان هيچ باور نمى کنى که تاچه ا« 
هرگز فکر . امروز برايم بحيث يک فرد عادى اجازه دهند، اهل و عيال را گذاشته و براى خدمت بوطن باز خواهم گشت 

هاى بزرگى براى اعمار آرزو. نميکردم براى هميشه از کشور عزيزم افغانستان دورمانده و در خاک اجنبى زندگى کنم 
بعد از » .يک افغانستان پيشرفته و متمدن در سرداشتم که نسبت حوادث و پيش آمدهاى مختلف به انجام آن موفق نگرديدم

در حيرتم که ! کاکاى محترم و عزيزم «:درين موقع مؤدبانه گفتم. اين سخنان ايشان سکوت نموده بفکردورى فرو رفتند
وطئه ها و اتهاماتى که دشمنان و مخالفان بر شما رواداشته اند، و بدتر از همه آنکه خدمات با وجود کينه توزى ها، ت

قانون اساسى، تاسيس مکاتب ذکور و اناث، ] نخستين[شايسته شمارا از قبيل استرداد استقالل افغانستان، تصويب 
امه هاى بزرگ را بنام خود رقم زدند، مطبوعات آزاد، الغاى بردگى و غيره و غيره، ناديده گرفته شد وحتى اين کارن

از ! بچه جانم « : بازهم چطوربه فکر رفتن به افغانستان هستيد؟ اعليحضرت دست شانرا روى شانه ام گذاشته گفتند
چشمى که من افغانستان را مى بينم و به آن عشق ميورزم ، تصور آن براى تو غير ممکن است ، من عاشق افغانستان 

 دوست دارم و هر فردى را که بخواهد صادقانه به افغانستان خدمت نمايد وبراى بهبود و پيشرفت آن هستم، افغانها را
اين فرد چه نادرشاه باشدياظاهرشاه . سرزمين بکوشد، و مردمش را دوست داشته باشد، من هم اورا دوست خواهم داشت

اين » .ندگى کنم و جسدم زير خاک افغانستان دفن گرددآرزو دارم در افغانستان ز. و يا حتى بچه سقاو، تفاوتى برايم ندارد
سخنان تاثير عميقى برمن گذاشت ، چنانکه بالفاصله دستان ايشان را بوسيدم و از وفادارى ايشان به مردم و وطن ستايش 

کنند، و از من هرگز خاندانم را نخواهم بخشيد اگر خدمتى به افغانستان عزيزم ن« : مرحوم رويم را بوسيده گفتند. کردم 
  » .فکر آن غافل باشند

 

 : خان هللاشخصيت ، سيما و سجاياى اعليحضرت امان ا
در محل طاق (در دره زرگر پغمان ) ١٨٩٢اول جون(= ش ١٢٧١در شب پنجشنبه دهم ماه جوزا سال هللا شاه امان ا

محمودطرزى در قصر  با ثريا دختر ١٩١٣ سالگى به لقب عين الدوله مسمى گشت و در١٢در . ديده بدنيا گشود) ظفر
به پادشاهى افغانستان بر داشته ) ١٩١٩ فرورى ٢٨(=ش ١٢٩٧شهرآرا عروسى کرد و در روزجمعه نهم حوت 

 ) ١٠٣.(شد
 - ا« مطالبى ناياب و کم نظيربقلم هللا در مورد کرکتر و سجاياى شاه امان ا» حاکميت قانون در افغانستان«در تعليقات 

آن مطالب را در . اى شناخت شخصيت او بهترين مدرک و گواه شمرده ميشودنوشته شده که بر) شناخته نشد( » ص
مالک يک فطرت فوق العاده . خان شهيد استهللا خان پسر سومين امير حبيب اهللا حضرت امير امان ا« : اينجا مى آوريم 

علوم مى شود م( سالگى است ٢٨هنوز بسن . بوده مانند جد خود امير عبدالرحمن خان ، صاحب شدت عزم و اراده است
از چشمهاى . ميانه قد، صحيح البنيه، گندم گون است )  نوشته شده١٩٢٠اين مطالب يک سال بعد از جلوس شاه يعنى در

آتشين و عصبى مزاج ، متواضع ، فوق العاده ذکى ، . بروتهايش کوتاه است. سياهش آثار دانش و ذکاء ظاهر مى شود
با وجودى که حصه مهم امراى . خاطب خود را ضرور مسخر خودميسازدم. سريع االنتقال ، ظريف و نکته دان است

را نميدانند ، امير تکلم زبان خود را ترجيح ميدهد و بلکه با آن ) پشتو(سابقه و رجال حاضره حکومت زبان ملى افغانى
د، اشعار وطنى زبان ترکى را کامل ميدان. کسانى را که از زبان ملى اهمال ورزند، خطا کار ميشمارد. تکلم ميکند

در ين وقت زبان فرانسوى مى آموزد، پسر و برادر خود را در سنه گذشته براى تحصيل به پاريس . فارسى ميگويد
مانند سواران قديم اسپ . در استعمال تفنگچه خيلى خوب است. موتر و موتر بايسکل بسيار خوب ميراند. فرستاده است

بر منبر و کرسى چنان به موفقيت خطبه ميخواند که جمهور را . فه مينمايدبدل کرده ساعتها برفتار چهار نعل قطع مسا
بالذات امامت ميکند، بعضى وقت .تينس بازى ميکند، مارش ترتيب ميدهد، پيانو مى نوازد و قولبه ميکند. بگريه مى آورد

اشد خواهد بود؟ به منبر با با علما صحبت مينمايد ، مى پرسد که غير از من پادشاهى که حق خود را از علما ستانده ب
. امير ها بايد خودشان خطبه بخوانند تا داراى فرمان و قوت و قطعيت باشند: دستار ملى و شمشير باال مى شود و ميگويد

در خطبه هاى خود هميشه . بهرگونه تجدد عاشق است و در سينه اش يک دل صاف پر از مسلمانى در جنبش هست
بعد ازآنکه ده ها و شهر ها با هم اتحاد نمودند ، نوبت باتحاد ! اوًال با هم متحد شويد« : دحضار را به اتحاد توصيه ميکن

در . حکمداران اسالم را به ترتيب دعا ميکند» .از آن بشما بحث خواهم نمود) آينده(بزرگ ميرسدو ميگويد در استقبال 
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طرفدار » ! توفيق رفيق گردان هللا هد فى سبيل ابه اين عاجز مجا! خداوندا « : آخر باين تضرع از منبر فرود مى آيد
بعضى وقت ها از مالها مى پرسد که خطبه براى کيست ؟ اگر براى اهالى باشد . آنست که خطبه بزبان اهالى قرائت شود

 چرا بزبان ايشان خطبه نمى خوانيد؟ 
به اين امر تشبث ) سلطنت(به تخت بنابرآن بمجرد برآمدن . امير ميگويد که بدون استقالل زندگانى يک قوم ممکن نيست

از دست اين ) با ر(ورزيده و ملتش اين ميوه شيرين حيات بخشا را که از نان و آب هم خوشگوار تراست، نخستين 
 . جوانمرد چشيده است

خان چقدر او را از اسالفش ممتاز ساخته ، اشتغاالت جدى را دوست دارد، از مناقشه و هللا همين همت و قابليت امان ا
خاصيت مردانگى دارد، در سراى شاهى هميشه نمى نشيند و در فضاهاى وسيع کار و گردش . ناظره ممنون ميگرددم

 . ميکند، بموتر به هوا خورى تنها مى برايد
. محمودخان طرزى ، وزير خارجه سابقه که در ترکيه مدت مديدى بوده و اکنون در پاريس سفير است ، ُخُسرامير است

داد و تبعه او اصول تعدد زوجات خيلى رواج داشته، خودش مانند مسلمانان عصر حاضر بيک زوجه اگرچه در بين اج
را لغو نموده است، دلش با ) کنيز(عصمت سعادت خانه خود را از دست نداده و عادت استفراش جاريه .اکتفا نموده است

من اين را براى اين تاسيس نمودم که ملتم «: در باب تاسيس تيلفون کابل و مزارشريف گفته اند که. دل ملت يکى است
بعضى اوقات به تبديل قيافه به بازار مى برايد و با مردم شانه بشانه . » دردها و مشکالت خود را سر راست بمن بگويد

ميخورد و خيلى زحمت ديده خود را بدکان نانوا يا قصاب ميرساند، يک پارچه نان يا يک تکه گوشت گرفته بسراى 
در بين رؤساى قبايل .  ميکند و بدين واسطه خود بنفس نفيس خود از نرخ اين چيز ها علم آوروى ميکندشاهى عودت

که ميگويند هميشه امير بکابل سکونت ميورزد و هيچگاه از احوال ما نمى پرسد و از اين رهگذر شکايت (وعشاير 
. يد بيائيد همه ما يکجا به ارگ رفته شکايت کنيمبى خبر ميرود و با ايشان بر خالف امير حرفهايى ميزند و ميگو) دارند

غرض همان کوهستانى هاى خشن را با خود گرفته بسراى شاهى خود مى آرد و چون رؤسا احترام فوق العاده محافظين 
 . و ياوران را مى بينند، مسئله را فهميده محجوب ميگردند و در همان روز مهمان امير ميشوند

ب مى شوند، لباس دهقانى پوشيده پيش روى هزارها دهقان ، خود قلبه رانى ميکند و از خدا در موسم بهار که برفها آ
و به اين تقريب افغانان کوه بند را که چوپانى آزادانه را در قلل جبال از فرودآمدن به . فيض و برکت خواسته دعا ميکند

ابداع اين رسم از امير دوربينى و فکر بديعه . ندوادى و کشت و کار نمودن بهتر ميدانند ، راغب و مائل بزراعت ميگردا
مشار اليه حکمدارى را که غير مدون و تابع کيف و اراده تاجدار بوده بحال يک صنعت . کارى او را اثبات ميکند

ساخت داخله را خيلى . امير از کاله گرفته تا بوت همه لباس خود را از ساخت محلى وطنى ميسازد. رسانيده است
و از . اگر در تن وزراء و تبعه خود ياکسى از ترکان، لباس اروپائى ببيند، فورًا مى برد و ميدرد. يج ميدهدبتعصب ترو

در کابل سفراى دول اجنبى را هم اگر گوگرد وطنى استعمال نکند . مى باشد) قيچى (اين جهت هميشه بجيبش مقراض 
بشجاعت و حماست فطريه تـــرکــــــان . قتًا دوست داردترکان را رأس اسالم مى شمارد و حقي. استادانه تنقيد ميکند

با وجودى که رنگ . تنها در خاندان شان چه که درکابل هم يک افغان که مثل خوداو ترکى بداند، موجود نيست. مفتونست
 رنگ صيفيه پغمان شان با رنگ سفيد و سرخ. ملى افغانان سياه و سفيد است ، امير رنگ سرخ را خيلى مرغوب ميداند

 . بيرق ذات شاهانه که باالى قصر شاهى در اهتزاز است نيز سرخ است . شده است و مشابه به يادگار دهم تموز ماست
ياد دارم که در پغمان در جشن استقالل بطرف يک تصوير خود . بر رغم طبيعت جدى و مردانه خود، مزاج لطيف دارد

روز ديگر باجمعيت عکس .  خنده کرده ايفاى سالمى نمودکه با جسامت طبيعيه برنگ روغنى رنگ داده شده بود
ميگرفت و هرکس بخود پرداخته وضعيت خود را اصالح و درست ميکرد، محمود بيگ طرزى به حضور شاهانه 

در وقت هللا بلى اين چيزى است که انشاءا« : عرض کرد که بروتهاى خود را درست کند، اعليحضرت بجواب فرمود 
راليه قلندر نيست، بلکه حکمدار فيلسوفى است که خاک خود را شرف دانسته بخود مى مشا» … .جنگ خواهد شد

اعليحضرت در همه مذاکرات بودجه سال آينده بالذات . امير خيال دارد براى نخستين بار پول کاغذى رايج سازد. بردارد
افغانان که مدت مديد بحيات . رياست مى نمايد و به تنظيم و موازنه آن بطور حاضر اول بار است که موفق گرديده

برهنمائى مرشدانه امير جوان خود موقع خود را در بين جمعيت دوليه عنقريب هللا عزلت و اعتکاف بسر برده اند انشاءا
برادران افغان ما به سبب داشتن اين چنين يک حکمدار مجدد ترقى پرور صاحب شخصيت عاليه . اخذ خواهند کرد

 ) ١٠٤(»حقيقيه مسعود و بختيار اند
. در تربيت فرزندش نقش برازنده داشت) سرور سلطان(خان علياحضرت سراج الخواتين هللاگفتنى است که مادر امان ا

  )١٠٥. (تاثير و نفوذ مؤثرداشتهللا در طرز تفکر امان ا» اين عقاب پير«عليا حضرت يا به قولى 
خان ميشد و هللا  مدبر که ُخسر امان اعالوتًا شخصيت هاى ديگرى مثل محمود طرزى، مفکر و نويسنده و سياستمدار

خان در هللا امان ا. خان نقش مهم بازى کردندهللا محمود سامى معلم و قوماندان نظامى او نيز در تکوين شخصيت امان ا
دوران جنگ جهانى اول با ديپلوماتان آلمانى و ترکى و اطريشى و هندى نشست وبرخاست ميکرد و از نظريات شان 

امان . با ديپلوماتان مقيم کابل نيز روابط دوستانه داشت و در محافل آنان شخصًا اشتراک ميکردهمچنان او .سودمند ميشد
خان در دعوتهاى رجال سياسى ازطرز زندگى وفرهنگ خارجى ها و از معاشرت زنان با مردان در دعوتها و از هللا ا
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ن تربيت نظامى ديده بود و به شکار و خاهللا امان ا. پوشيدن لباس آنها تاثيرپذيرفت و در تکوين شخصيتش اثر ميگذاشت
به حرف هاى طرف بادقت گوش ميدادو با مالها در امور دينى و مذهبى مباحثات هللا امان ا. تينس عالقه فروان داشت

از عقب ماندن کشورش واقعًا خجالت ميکشد و از نادانى و نا فهمى : طوالنى انجام ميداد و درسن پانزده سالگى گفت که
 ) ١٠٦. (بردمردمش رنج مى 

خان با پوشيدن لباس وطنى، پيراهن و تنبان، لنگى و کاله و پوستين به سماوار هاو چايخانه ها ميرفت و با مردم هللا امان ا
مخلوط ميگرديد و مردم اگر وى را مى شناختند،باز هم چيزى نمى گفتند و در زمان سلطنت خود نيز عين روش را 

خان درکابل باقى ميماند وبه صفت حاکم کابل هللا ان به جالل آباد ميرفت ، امان ازمانى که پدرش در زمست. تعقيب ميکرد
ازمحابس ديدن مينمودتا معلوم کند که کدام اشخاص را پدرش زندانى ساخته و او زندانيان را آزاد ميکردو سفريه نيز 

امان . گوارى مردم شرکت ميکرددر مراسم فاتحه خوانى و سو. حتى در زندان به بنديان کمک ميرساند. براى شان ميداد
خان جوانى جذاب، صاحب قامت متوسط، روى گرد، چشمان سياه و روشن بود که هرگزآرامى نداشت، درگفتار خود هللا ا

) معلم مکتب حبيبه(عبدالغنى خان١٩٢١در سال ) ١٠٧.(سعى ميورزيد تا طرف مقابل را بسوى خود جلب و جذب نمايد
 ساله، قدمتوسط و رسا، مقبول، جسم تنومند، رخسارگندمى، موهاى ٣٠جوان «: ه بودخان را چنين تعريف کردهللا امان ا

در صرف . خوب ، چشمان سياه رنگ، مؤدب و خوش صحبت که هرگز عصبى نشده و از بذله گوئى بهره کافى داشت
 صبح تا ٨ بود، از خيلى کار کن. غذا از اعتدال کار ميگرفت و لباس ساده در برميکردو به لباس ملى عالقه خاص داشت

نظر اجتماعى و سياسى خاصى را دنبال .براى غذا، نماز و موترسوارى تنها سه وقفه ميگذاشت . نيمه شب کارميکرد
ميکرد و هميشه به درباريان مى گفت که وى را درزمره سايرمردمان وطن حساب کنند و به افغان بودن خود افتخار و 

: در مجـالـس خيلى ها آزادمنش بود و يک مرتبه اظهارداشت. استفاده مى نمودمباهات ميکرد، از تکه هاى ساخت وطن 
هرگاه اکثريت تان سيستم بلشويک را انتخاب کنيد، من اولين فردخواهيم بودکه با شماهمکارى نمايم مشروط به اينکه 

  ) ١٠٨(» .براى بهبود افغانستان باشد، اما مردم صفات خجسته وى رادرک نکردند
اميران سابقه افغانستان : در ادامه سخنان فوق مى افزايد» آتش در افغانستان«الى ستيوارت نويسنده کتاب تخانم ريا

خان برعکس شخصيت دموکرات داشت و مانند هارون هللا متکبرو مغروربودند و تماس با ايشان دشواربود، اما امان ا
از تشريفات بدش . ردم مخلوط و محشورميگرديدمحافظ دربازارهاى شهرگردش ميکردو بام) گارد(الرشيد اکثرًابدون 

خان يک ملى گراى وطن هللا امان ا. مى آمد و خود را مانند افغانهاى ديگرحساب ميکردو احساس برترى نمى نمود
دوست و پشتى بان آزادى شرق بودو خيلى ها شهرت يافت و محافظه کاران را به وحشت انداخت، او صادق بود و در 

چون تمرد عليه شخص وى بود، لهذا نخواست :يلى ها جدى گرديد، درختم سلطنت خود گفتعصرى ساختن کشورش خ
درباريان بى کفايت به دورش حلقه زده . خان واگذاشتهللا خون بريزد و ازسلطنت دست کشيدوآنرا به برادرش عنايت ا

» . که وى يک مسلمان صادق بودبودند، همچنان حربه کفر راعليه وى به کار بردند و او را ضد اسالم دانستند، در حالى
)١٠٩ ( 

هيچ . خان يک حکمرانى بود که نه درشرق ديده شده بود و نه درغرب هللا امان ا« : و درجاى ديگر اينطور مينويسد
خان هرجا هللا اما برعکس امان ا. جايى نمى رفت) تشريفات خاص امنيتى( پادشاهى بدون بادى گارد و کش و فش 

شايد . خان باشدهللا افغانها فکرميکردند شخصى که در پهلوى شان ايستاده شايد امان ا. يدميرفت و بامردم ملحق ميگرد
مواظب (فاميل وى بر او اعتراض ميکردند که . وى را درجاده ببينند که با مردى در حالى صحبت و سخن زدن است

مردم افغانستان عشق داشت، اما خان ديوانه وار به هللا امان ا. ملت بادى گاردمن است: خان ميگفتهللا امان ا) خودش باشد
آنهايى که طرز پيش آمد وى را خوش نداشتند عده . تصور هم نمى کردکه عين عشق و عالقه را مردم به وى نشان بدهند
چندين مرتبه عليه وى سوء قصدنمودند، در راه … قليلى بيش نبودند که اکثريت مردم آنها را از صحنه بيرون کردند

يکى از سوء قصد کنندگان که يک چشم داشت خواست خودش رابکشد . را خودش دستگيرنمودپغمان سوء قصد کننده 
تصورکن که خودت پادشاه بودى و در مقابل : خان ميخواست او را عفوکند، از او پرسيدهللا ولى موفق نشد، شاه امان ا

خان دوباره هللا امان ا. ميکردممن توطئه گر را اعدام : چنين توطئه ئى مانند خودت چه اقدام ميکردى ؟ وى جواب داد
هللا بلى، بعد امان ا: پرسيدکه هرگاه تراعفوکنم ، باز کوشش ميکنى که مرا به قتل برسانى ؟ توطئه گر يک چشمه گفت 

خان هر روز صبح هللا امان ا»آتش در افغانستان« بقول نويسنده کتاب ) ١١٠. (خان با غم و غصه امر اعدام وى را داد
 صبح به استثناى روزهاى جمعه در دفترکارش حاضر ٨رغابى ها را نظاره ميکردو ساعت در باغ قصر قدم ميزدو م

کمتر برنج مى خورد با آنهم قدرى وزن داشت، عصرهاچاى . در وقت نان مراجعين را به نان دعوت مى کرد. مى بود
) لباس. ( کار ميکردتنها براى اداى نمازمى رفت و باقى همه روز را. مى نوشيد و درضمن حرف مى زد ومى نوشت

امان . هاى او را در دفترش نگهداشته بودند و اگر برايش نمى گفتند شايد براى دوماه الى سه ماه عين دريشى رامى پوشيد
هللا خان وضع ادارى کشور راسرو صورت مى داد، ارتباط تلفونى کابل باجالل آباد و پغمان برقرارشده بودکه امان اهللا ا

 . خان از آن کار ميگرفت
نادرخان را قوماندان قواى مسلح تعيين کرده بود، .وى هيئت وزراء را تعيين نمود و مدت مختصرى وزير خارجه بود

طرزى نظريه داد که حکومت بايددر انحصار سلطنت نباشد، بلکه مردم بايد در آن شرکت نمايند، تنها يکى از اقرباى 
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خان برخورد ميکرد و آن على احمد خان بود و باالخره وى هللا اخان در کابينه عضويت داشت که هميشه با امان هللا امان ا
شيراحمدخان براى برتانيه کارميکرد و در . را از وزارت داخله سبکدوش وبجاى وى شيراحمد خان را تعيين نمود

وق خان مخالف بودند، زيرا وى حقهللا فاميل شاهى باطرز حکومت امان ا.خان مخفيانه فعاليت مينمودهللا برانداختن امان ا
سردار (مستمرى شان را قطع کرده بود، فرستادن غذا را از کارخانه دولتى به سردارها قطع کرد و کاکاى خود 

رامجبور ساخت تا در وزارت داخله کار نمايد و ميگفت سردار هابايد کار نمايند تا پول مورد نياز شان ) محمدعمرخان
جه دولت نگرفت و بارى چون به او گوشزد کردند که حقوق خان هرگز معاش خود را ازبودهللا امان ا. را بدست آورند

اما روزى رسيد که در غربت پولى براى اعاشه خانواده اش نداشت .وقت اينکار را ندارد: خود را بگيرد گفت 
 ) ١١١. (مخصوصًا بعد از جنگ جهانى دوم براى خريدن نان خشک محتاج شده بود

خان با هللا در مورد شاه امان ا» خانهللاغانستان در عهد اعليحضرت امان ااف« محقق افغانى فضل غنى مجددى در کتاب 
تمام محققين عقيده دارند که امان «: کرده، ازشخصيت شاه نيز بخوبى ياد آورشده مينويسدهللا همه انتقاداتى که ازشاه امان ا

 ) ١١٢(».شهزاده اى جوان و بانشاط و ذکى و داراى قدرت تجديد وفکر اصالحى بودهللا ا
خان را شخص دموکرات و دوستدار ملت معرفى نموده و وى را رمز آزادى هللامصرى ها امان ا: محقق مى افزايدهمين 

خان رامثال عالى يک پادشاه شرق هللا مصريها امان ا٠و مبارزه عليه استعمار انگليس براى ملت مصر و شرق ميدانستند
د کراهيت خود را نسبت به استعمارانگليس ابراز خان ميخواستنهللامصريها در تعريف امان ا. در قرن بيستم ميدانستند

 با نمايندگان ملت بصفت پادشاه بسيار دموکرات عمل کرد ومباحثات او ١٩٢٤خان در جلسات لويه جرگه هللا  امان ا٠کنند
هللا ابرخالف آنهاى که امان . در فضاى بسيار صميمانه با نمايندگان ، نمونه سياست آزاد و بيمانند او درشرق بحساب ميآيد

 شخصيت ترسو و ضعيف وانمود و تمام مالمتيها را بردوش اوبارکرده اند، گروهى از ١٩٢٨خان را در اغتشاشات 
خان از هللا خان مرد شجاعى بود و هرگز ترس را نمى شناخت ، زيرا امان اهللامحققين و ناظرين سياسى ميگويند که امان ا

ردش ميکرد و از هرنوع تهديد نسبت به شخص خود طرف شب و روز بدون حاضرباشان در خيابانها ى شهرکابل گ
 ) ١١٣. (خوف نداشت

خان متصف بشجاعت و دوستى زعامت بود هللا امان ا«: فرايزر تتلر مورخ و سفير انگليس در کابل در باره او مينويسد
يخواست خان شخص وطندوست و طرفدار ترقى افغانستان بود و مهللا امان ا. واز اجداد خود پاينده خان تقليد ميکرد

خان خطيب ارجمند و در شئون بين المللى معلومات هللا امان ا. افغانستان در بين کشورهاى جهان صاحب مقام عالى باشد
فضل غنى ) ١١٤(».خان آن بودکه داراى غرور و خود خواهى بودهللا نقطه ضعف در شخصيت امان ا. کافى داشت

ا ادب بود و مانند زعماى شرقى شخص مضر و ديکتاتور خان در معامله بامردم بسيار بهللا امان ا: مجددى ميگويدکه 
. خان در جريان محاکمه محمدصادق مجددى که دشمن شاه به حساب مى آمد ، بسيار مؤدبانه بودهللابرخورد امان ا. نبود

خان عنوانى شمس المشايخ و حضرت هللا جريان تحقيقات و محاکمه محمدصادق مجددى و نيز نامه هايى که امان ا
اين نامه ها در پايان کتاب افغانستان در عهد اعليحضرت . (  بقلم خويش نوشته گواه صادقى براين ادعاستنورالمشايخ

خان را در بسيارى هللاتاريخ معاصر افغانستان، اعلحضرت امان ا: مولف مى افزايد) خان، بچاپ رسيده اندهللا امان ا
ن تاريخ عصر امانى از وثايق عصر استفاده نکرده مورخين و محققين افغانى در نوشت..موارد مورد ظلم قرار داده است

خان هللا خان را مورد تحقيق قرار بدهند تاريخ افغانستان در حکم خود باالى امان اهللا کوشش نموده اند نقاط ضعف امان ا
ل به قو) ١١٥. (خان مورد هجوم مخالفين واقع شده ازخود دفاع کرده نتواندهللاز عدالت کار نگرفته و گذاشته تا امان ا

دعوت به دفاع از جهان اسالم از سوى مسلمانان هند اعالم شده است، به اين دعوت از سوى علماى » الويه روى«
افغانى و نيز جنبش تجددطلب جوانان افغان که مشاور و راهنماى آنهامحمود طرزى شاگردسيدجمال الدين افغانى و بنيان 

را پى ريزى ) مشروطيت دوم( نهضت ترقيخواه و ليبرال است، همو که) ١٩١٩-١٩١١(گذار روزنامه سراج االخبار
خان به صورت يکجانبه استقالل واقعى افغانستان رااعالم ميکند و با هللاشاه جديد امان ا.پاسخ مثبت داده مى شود-نمود

  ).١٩١٩(بريتانيا از درستيز درمى آيد وگرچه از نظر نظامى شکست ميخورد، اما از لحاظ سياسى به پيروزى ميرسد
خان چه در هللا پرستژ امان ا.....خان ازسوى جامعه روحانيت، توده مردم و تجددطلبان موردستايش قرار ميگيردهللا امان ا

 به اوج -به راه افتاده بود» خالفت« جايى که جنبش پان اسالميستى عجيبى در پيروى از -افغانستان و چه درهند 
خان را هللا د، افغانستان قلب اسالم به حساب ميآمد و امان ا براى مسلمانان هن١٩٢٠درسال ) ١١٦. (شگوفائى مى رسد

 بلشويک ها بخارا و خيوا را اشغال کردند و امان ١٩٢٠در سپتامبر ) ٣٢آتش در افغانستان ، ص. (پادشاه خود ميدانستند
برعليه خان بر اين عمل بلشويک ها اعتراض کردو اجازه نداد که بلشويکها مرکز تبليغات خود را در کابل بر هللا ا

عقدشده بود، شرط ١٩٢١ نومبر ٢٨در نخستين معاهده دوستى افغان و اتحادشوروى که در. انگليس ها تاسيس نمايند
اساسى دوستى با آن دولت آزادى کشور بخارا و خيوا با طرز حکومتى که مردم آن ديار بخواهند، همراه با پرداخت 

د، در مقابل افغانستان به روسها وعد داد تا قونسلگريهاى شانرا ساالنه يک مليون روبل به افغانستان درج گرديده بو
ولى بعد از امضاى ٠تاسيس کنند) قندهارو غزنى(درپنج شهرافغانستان بشمول دومنطقه در سرحدات هند بريتانوى 
راردادند قواى بلشويک بخارا را مورد حمله خويش ق.معاهده مذکور بلشويک ها عمًال به تمام تعهدات خود پشت پا زدند

وچند تن افغانى که بکمک بخارا رفته بودند را با سه واگون طالکه پادشاه بخارا با خود حمل ميکرد دستگير و در بازار 
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مجلس وزراء را دايرکرد وگفت که بلشويک ها قطعًا قابل اعتماد نيستند و به وعده هللا شاه امان ا. ها به مردم نشان دادند
  )١١٧. (هاى شان وفا نکردند

خان جرگه اقوام و قبايل افريدى و مومند را در جالل آباد دايرکرد و درآن جرگه به هللا  امان ا١٩٢٥فبرورى سال در
هشت نماينده از اقوام شينوار، افريدى، مومند، . پشتو صحبت نمود و خود را مقيد به دفاع از آزادى و استقالل شان نمود

خان در هللا امان ا. ار مخبر برتانيه در اين جرگه حضور داشتندخوگيانى، غلجائى و وزيرى هاى ننگرهاربه شمول چه
نظامنامه خالف : خان را قطع کرده گفت هللا باره نظامنه اساسى کشور توضيحات داد، يکى از حضرات خطابه امان ا

رين ازخودم و اجراآت مامو: اما شاه به قرائت نظامنامه ادامه داد و هنگامى که ختم گرديد، گفت.پيشرفت اسالم است
هيچکس انتقاد يا شکايتى از مامورين دولتى نداشتند و در ختم جرگه، قبايلى که عليه شاه بودند، به وى ! دولتى انتقاد کنيد

شاه لباس افريدى پوشيده بود و عکسى ( احترام زياد قايل شدند و وى را حکمرانى يافتند که مانند خود آنها لباس پوشيده 
 . و بدون کدام تشريفات با آنها مذاکره ميکند) تهم از همين لباس او موجود اس

 : » برسينه تاريخ جاودانه استهللا غازى امان ا«
درتاريخ کشورما درخشش مردى که در مقابل استعمار وارتجاع ايستاد و باقاطعيت در راستاى استقالل ، دموکراسى و 

استرداد استقالل کشورما که آرزو داشت غازى ممثل هللا آرى ، شاه امان ا.عدالت شمشير زد ، جاودانه خواهد ماند
کشورش هرچه زودتر به ترقى و تمدن جهانى دست يابد، فردى آزديخواه ، طرفدار فرهنگ نوين ، دشمن خرافات 

شاهى که در شرق پهلوان ضداستعمار و در . وبنيادگرائى ، پيشگام نهضت زن و سکاندار تجدد گرائى محسوب ميگردد
او مصمم بود همچون اتاترک که بر خرابه هاى ترکيه دولت . انگليس ناميده مى شودغرب فاتح جنگ امپراطورى 

اوبا اين انديشه انسانى ريفورم . مدرنى را بنا نهاد، افغانستان را نيز به يکى از کشورهاى پيشرفته جهان مبدل سازد
د و پنج سال اول در جهت پياده مردم از ريفورمهاى اين شاه جوان استقبال نمودن. هايش را در دو نوبت عرضه داشت

ملکه ثريا همسر و همکار . مردم تجدد پذير ما هرگز دست رد به اين ريفورم ها نزدند. کردن آنها از دل وجان کوشيدند
اولين زنى بود که به تأسى از ريفورم هاى دولت نوبنياد رفع حجاب نموده و کهنه پرستان ضد حقوق زن هللا غازى امان ا

در تمام شئون مملکتى تغيراتى رونما گرديد و کشورما در آستانه تغييربنايادى و جدى قرار . داخت را به تب مرگ ان
اين مخالفت مردم ما نه، بلکه بيکفايتى عده يى از حواريون شاه بود که دسته بندى ها، بيروکراسى وفساد را . گرفت 

ار انگليس که زخم کارى از اين شهزاده جوان بتن استعم. وارد دستگاه دولت نوبنياد امانى کرده آنرا متزلزل ساخت 
از آنرو در دوره دوم ريفورمها نا تمام ماند و يگانه دولت . داشت با تمام توان ، جاسوسى وتفرقه افگنى را تشديدکرد
ملى نشريه آزاد » روزگاران« براى اولين بارمى بينم که ».مترقى تاريخ مملکت ما متزلزل و باالخره بزير کشانيده شد

خان فدرشناسى کرده با ذکرمطلب باال ازوبه حيث قهرمان ملى ياد هللا چاپ کابل در دومين شماره خود ازشاه امان ا
 غرض تحصيالت عالى عازم ترکيه شده ١٩٢٣اين نشريه بعد ازنشر عکسى از اولين گروه دخترانى که در .ميکند

هندو ، هزاره ، شيعه ، سنى، احمدزايى و پوپلزايى «:کند که نقل ميهللا بودند، اين جمله نغز وپرمغز را از قول شاه امان ا
 ) خانهللا قهرمان ملى کشور امان ا(» نداريم ، بلکه همه يک ملت هستيم و آنهم افغان

  

 : هللا نقش علياحضرت در تربيت شاه امان ا
. ى افغاستان بودخان و ملکه رسمهللا خان ، مادر امان اهللا خانم اميرحبيب ا) سرور سلطان(علياحضرت سراج الخواتين 

خان را در قصر چهل ستون که مشغول هللا او يکى از زنان شجاع و بارسوخ حرم وسيع امير بود که بارى امير حبيب ا
عيش و نوش بود، در محضر درباريان متملق سرزنش کرد و حتى با ديرک خيمه برسر امير کوبيد وبنابرين امير 

. خان ، امير از طالقش صرف نظر نمودهللا  برادر امير سردار نصراتصميم گرفت او را طالق بدهد، اما بنابر وساطت
. ديگر از چشم امير افتادند و با معاش مستمرى خود امرار معاش ميکردندهللا مگر سراج الخواتين و پسرش شهزاده امان ا

در تربيت و » يراين عقاب پ«ولى اين زن گويا انتقام خود را از امير بگونه ديگرى گرفت ، بدين معنى که تمام سعى و 
علياحضرت ملکه زنى . تاثير و نفوذ مؤثرداشت و پسرش را براى سلطنت تربيت و آماده ميکردهللا طرز تفکر امان ا

آهنين بودکه توانست در مقابل تمام مشکالت سياسى و اجتماعى داخل دربار مقاومت کند، زيرا در تربيت فرزندش هدفى 
را به شيوه هللا بدين سبب ملکه براى رسيدن بهدف خود امان ا. ى را بپيمايدبزرگ داشت و ميخواست که او پله هاى ترق

افغانى تربيت نمود و هرسال او را نزد اقوام خود به قندهار ميفرستاد تا با بزرگان قندهار در تماس باشد و از شجاعت و 
واهر شاغاسى خوشدل خان و خ) شاغاسى دربار امير شيرعلى خان(او دختر لويناب شيردلخان . کرم افغانى بياموزد

،يکى از همراهان سردار ايوب خان فاتح جنگ ميوند بود که بعد با سردار ايوب خان يکجا به هندبرتانوى تبعيد گريده 
پدر و برادر علياحضرت در بقدرت رساندن امير . بود و پس از بازگشت از هند مدتى والى کابل و بعد والى قندهار شد

رشادتهاى جنگى شاغاسى خوشدلخان وپدرش در غزنى و وردک به نفع . قش کليدى داشتندشيرعليخان بر تخت کابل ن
بارى هنگام سفر . اميرشيرعليخان تا شگست سردار عبدالرحمن خان در تارخ پادشاهان متاخر افغانستان درخشان است

مادرشاه همينکه از اوضاع . شدبه اروپا در منطقه پروان و کاپيسا مردم بشکايت برخاستند و امنيت مختل هللا شاه امان ا
محمدولى خان والى . مطلع گرديد فورًا به محمد وليخان وکيل مقام سلطنت توصيه کرد تا به رفع شکايت مردم بپردازد
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پروان را تبديل و بجاى او محمد امانخان سابق حکمران سمت شمالى را که اکنون حاکم کالن دايزنگى بود بحيث والى 
علياحضرت به اين تغيير و تبدل والى قناعت نکرده خود به سوارى موتر همراه با برادر خود اما . پروان مقررکرد

خوانين پروان و . کرنيل محمدعمرخان به پروان رفت و از والى خواست تا مردم را براى مذاکره با خود او حاضر کند
ه هزارافغانى تقديم نمودند، علياحضرت کاپيسا در محل جبل السراج جمع شدند و به احترام ورود عليا حضرت ، مبلغ د

دولت از شما امنيت ميخواهد و شما از دولت عدالت : از مردم تشکر نمود وآن پول را واپس بخود مردم بخشيد و گفت 
و عالوه نمودکه پسرمن بخاطر بهبود حال شما مردم افغانستان اين رنج سفرطوالنى را بر خود هموارکرده تا ! بخواهيد

او براى خود هيچيزى نمى خواهد و فقط آرامى ملت . ى غنى جهان کمک بگيرد و وطن ما و شما را آباد کنداز کشور ها
فرزند خطاب ) جبل السراج(همانطوريکه امير صاحب شهيد ما را در همينجا: بزرگان شمالى گفتند . را ميخواهد

مرجع : عليا حضرت گفت. شات شما حاضريمفرمودند، ما همه فرزندان شما مادر بزرگ خود هستيم و در انجام فرماي
شکايت وعرايض شما دفتر تنظيميه خودمن است واينک پيش از اينکه شما به کابل سرگردان شويد، من خود به جبل 
السراج آمده سوال ميکنم که شکايات شما از چه قرار است ؟ کدام حاکم و مامور حکومت در حق شما ظلم کرده تا خودم 

پس از اين گفتار و ديدار، اهالى شمالى . شما بايد اشخاص مضر و مخل امنيت را معرفى کنيد. کنماز او باز خواست 
 ) ٢٢١-٢١٩خان ، پوپلزائى ، صص هللاسفرهاى شاه امان ا.(خوشحال و ديگر امنيت در آن منطقه بحال عادى برگشت

  

  :و ملکه ثريا در ُغربت هللا مرگ شاه امان ا
برادران هللا خان و سردار امين و سردارعبيداهللا ا مادر و خانم خود و سردار عنايت ابهللا  شاه امان ا١٩٢٩ ماه مى ٢٤در 

 نفر ازوابستگان مرد و ٣٠خود و سردارحسن جان مصاحب و غالم صديق خان چرخى و شاغاسى محمد يعقوب خان با 
حکومت بلوچستان دهلى قبًالبه .  زن و طفل سرحد کشور را درچمن عبور کردند و وارد قلمروهند برتانوى شدند٣٥

خبر داده بود که مانع ورود شاه و همراهان وى نشوند ولى تاکيد شده بود که بسرعت از نوار مرز بدور ساخته شود و 
 ) ١١٨. (بنابرين او رادر يک قطار آهن مخصوص به بمبئى انتقال دادند

ون اينکه اجازه عبور براى سفر بد:خان پس از آنکه وارد هند برتانوى شد به مقامات برتانوى گفت هللا شاه امان ا
شما بايد بدانيدکه من شب و روز براى سعادت مردم خود : اروپاميخواهم تقاضاى ديگرى از برتانيه ندارم، وى افزودکه

اين اغتشاش مرا غافل گيرساخت و باعث تعجب من . کار کردم و سقوط من کم از کم مرا يک آرامش وجدانى ميدهد
بانک هاى خارجى ذخيره نکرده ام، تمام دارائى من چيزيست که فعًالدرنزدم موجود است که من يک پول هم در . گرديد

. مى باشدکه بايد آنرا بابرادران و ديگر همراهان تقسيم کنم) روپيه رايج در هند(معادل چهار صد هزار روپيه برتانوى 
. ن نرفتيم و حاالدر سرزمين خارجى آواره هستممن متاسفم که فاميلم مانند تزار روسى اعدام نشديم و از بي: سپس افزود

خان و سى نفر اعضاى فاميلش هللا شخص خوبى بودو به امان ا) VictorEmanuele(شاه ايتاليا وکتورامانويل ) ١١٩(
خان داماد طرزى بعد ازمدتى هللا خان از هند به ايران رفت وعلياحضرت باپسرش عبيداهللا سردارعنايت ا. پناهندگى داد

خان زندگى شان را با گفتن قصه ها در مورد هللا ملکه ثريا و امان ا. به استانبول نزد محمودطرزى رفتندزندگى درروم 
هللا رحمت ا. يک دخترشان در ايتاليادر رشته طبابت تحصيل کردو داکترجراح شد. افغانستان به اطفال شان ميگذراندند

هللا شته ديگر دپلوم دکترى گرفت، احسان اابتدا دررشته نظامى تحصيل کردو بعد در رشته علوم سياسى و جند ر
خان از هللا خالصه امان ا) ١٢٠.(انجنيرشد و در ملل متحد بکار شروع کرد و فعال در ژنيو زندگى ميکند» دافغانستان«

خان هنگامى که سخت تحت هللا امان ا) ٭. (ثريا طرزى صاحب ده فرزندشدکه اسامى آنها درذيل ستاره پاورقى آمده است
 سال داشت و ١٩خان که هللارا به قندهار فرستاده بود، با عاليه دختر سردارنصرا ثرياملکه  قرارداشت وفشار اغتشاشيون

 ١٤و فقط دوهفته باوى زندکى کرد و در ) ١٩٢٨ دسامبر ٣١(از زيبائى چشمگيرى برخورداربود ازدواج نمود
قتى به روم رسيد، طالق نامه عاليه را خان وهللا امان ا.  مجبور به ترک کابل شد و ديگر روى عاليه را نديد١٩٢٩جنورى

برايش فرستاد وگفته بود که ميتواند با کسى ديگرى ازدواج نمايد، اما عاليه تا اخير عمر با هيچکس ديگرى ادواج ننمود، 
» آتش در افغانستان«که نويسنده کتاب )  ش١٣٤٧( ميالدى١٩٦٨در سال . خان نداشتهللا درحالى که فرزندى از امان ا

 ٤٠ستقالل شرکت جسته بود، در دعوت پادشاه افغانستان عاليه را ديده بود که تنهاست و از اولين عروسى اش در جشن ا
خان در يک کلينيک در سويس بسترى شد تا مريضى جگرش را هللا  امان ا١٩٦٠در اوايل سال  )١٢١. (سال گذشته بود

 سال به صفت ٣١ سال به صفت شهزاده و پادشاه و ٣٧  اپريل پس از آنکه٢٦مداوا نمايد، اما تداوى مفيد ثابت نشد ودر 
خان را يک گارد احترام تا طياره بدرقه نمود هللا جنازه امان ا. يک مهاجر بينوا زندگى کرده بود، چشم از جهان فروبست

دهند، اما درجالل آباد ترتيباتى اتخاذ شده بودکه برادر اندرهاى وى تابوت را به قبر نقل . و به افغانستان نقل داده شد
مردمان قبايل که بعضى از آنها از قبيله سنگوخيل شينوار بودند، آنها رايک طرف تيله کردند و تقاضا نمودند و اصرار 
ورزيدندکه آنها تابوت رابه قبر نقل ميدهند و اين کار را کردند،و وصيت وى را بجا نمودند و او را در پهلوى مرقد 

آتش «نويسنده کتاب . به خاکى که وى به آن عشق ميورزيد، دفن گرديدپدرش به خاک سپردند، به اين ترتيب
در جالل آباد از آرامگاه وى ديدار نموده ام ، در يک طرف آرامگاه در :بدنبال ملطلب فوق مينويسدکه » درافغانستان

هرديدار خان بر روى سنگ مرمربچشم ميخورد و درهللا سنگ مرمرنام پدرش ديده ميشد و به عين صورت نام امان ا
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يک بار در وقت .را ناديده گرفته بودندهللا مشاهده کردم که گل هاى تازه باالى قبرش گذاشته بودند، درحالى که عنايت ا
نماز رفتم که شخصى دعا ميکرد، برايم گفتند که بوتها هايم را بکشم، آرى، اين کار را همان مردمى مى کردندکه روزى 

  )١٢٢(.وى را خلع نمودند
را ردار کبي راج س ون   هللا س تم ج ر در هش اب حاض ه کت د از مطالع ان اهللا بع اه ام وم ش رت مرح رادر زادۀ اعليحض ب

ه      ٢٠٠٧ د ک رايم حکايت کردن ق وصيت            تلفنی ب ه برطب د ک تان گفتن ه افغانس ازۀ مرحوم اعليحضرت ب دفين جن ورد ت در م
دالرحمن خ    درکالنش،امير عب وی قبرپ د در پهل ازه وی باي ان اهللا  جن اه ام وم ش د،  مرح ن ميش ل دف رای کاب ان دربوستانس

ين                         اه واراک ه شد، ش اه گفت اه وليخان وظاهرش ه ش مگروقتی اين موضوع توسط سردار ولی، خواهر زاده امان اهللا خان  ب
ا                              ه ملکه ثري ه پاسخی ب ا سه روز هيچگون د و ت دولت از قبول تدفين جنازه شاه امان اهللا درجوار پدرکالنش ممانعت کردن

رام خاص                       برطب. داده نشد  ا احت ق گفتۀ ملکه ثريا، دراين ميان سه کشور حاضر شدند جنازۀ شاه مرحوم را درخاک خود ب
ود                   . دفن کنند  د آن کشورحاضر ب ر فقي اترک رهب ال ات ا مصطفی کم اول کشورترکيه بود که به پاس دوستی شاه امان اهللا ب

  .ی مقبرۀ کمال اتاترک بخاک بسپارندجنازه مرحومی را با مراسم شانداری به ترکيه انتقال داده در پهلو
دومين کشور، عربستان سعودی بود وسوم مردم پشتونستان بودند که برای آوردن جنازۀ مرحوم غازی امان اهللا آماده گی              

دراين هنگام سردار محمدداود صدراعظم افغانستان به مسکو سفر کرده بود ووقتی آمادگی سه کشور مسلمان                . نشان دادند 
وی                 وبحصوص مرد  اد در پهل ان اهللا را در جالل اب م پشتونستان را باوی درميان گذاشتند، او هدايت داد تا جنازۀ غازی ام

ار در    . قبر پدرش امير شهيد دفن کنند     برادران شاه امان اهللا  وخواهران وی درخواست کردند که جنازه شاه مرحوم يک ب
د، مگراين                  ميدان هوائی کابل پائين شود تا اقارب وی ومردم کابل م           ا آورن د بج اه فقي ه آن ش رام خود را نسبت ب راسم احت

اد                      ه جالل آب تقيمًا ب دهار مس وائی قن دان ه اه در مي د از يک توقف کوت ازه بع خواست قبول نگرديد ودستور داده شد که جن
وائی ننگر         .منتقل وبالفاصله  دفن شود     دان ه راوان از مي ا حرمت ف ازه مرحومی را ب تند   سران قبايل پشتون جن ار برداس ه

تند          رزمين گذاش ر حبيب اهللا شهيد ب رۀ  امي هنگامی  . واز ميان شهرجالل اباد گذشتاندند وبه باغ سراج االماره  نزديک مقب
د و همينکه گفت       ه من لقب فخر       : که جنازه بخاک سپرده شد ، خان عبدالغفار خان ميخواست سخنرانی کن ان اهللا ب اه ام ش

ه وی اجازه سخنرانی                            افغان داده است، ومن ميخواهم       ا ب دری صحبت کنم،ام وب  ق اه محب ن ش ه های اي ورد کارنام در م
ت    ردارولی گف ه پسرش س د وخطاب ب رمقبره دورش ر از س ا قه ان ب ی خ اه ول د وش در کمک  : داده نش ردم هرق ن م ا اي ب

  .وانسانيت شود، قدر آنرا نميدانند
رادران و پسر    سردار کبير اهللا سراج عالوه نمود که مراسم فاتحۀ شاه ام          ان اهللا درکابل در مسجد پل خشتی برگزار شد وب

د  ته بودن ه نشس يم فاتح ر گل ان ب ان اهللا ، سردار رحمت اهللا ج اه ام زرگ ش ل . ب ردم کاب ری از م وم جمعی کثي در روز س
تب اخالص    درصحن مسجد پل خشتی جمع آمده بودند تا در ختم فاتحه پسر مرحوم شاه امان اهللا را از نزديک ببينند ومرا                    

ردم                و م ا ازجل ه شهزاده رحمت اهللا اجازه داده نشد ت د، مگر ب د ابرازبدارن اه فقي ه آن ش و حرمت گزاری خود را نبست ب
د    کر نماي ار تش ان اظه د و ازايش ل عبورکن د     . کاب رون بردن جد بي ی مس ان را از دروازه عقب ت اهللا ج هزاده رحم ش

ی مسجد خارج      وسردارکبيراهللا سراج به ميان صف مردم فرستاده    ه او از دروازه عقب د ک شد تا از مردم تشکر کند وبگوي
ه شدهر چه                                .شده است  ان اهللا گفت اه  ام ه پسر مرحوم ش ان روز سوم فاتحه ب ه در هم سردار کبيراهللا سراج عالوه نمود ک

ا يک   ازه داده شود ت ه وی اج ط  يک روز ديگر ب ه فق ود ک ی او خواهش نم د، ول رک بگوي ر کشور را ت بارقصر زودت
د                         اع ورزي داراالمان وباغ پغمان را از نزديک ببيند، مگر دستگاه خود کامۀ سلطنت از قبول اين خواست انسانی وی امتن

ائی خود            ) نواسۀ محمدوليخان ( وشهزاده با خواهر زاده خود     با دل پر حسرت و چشمان اشک الود مجبور شد کابل شهر آب
  !!زهی استبداد خشونت بار رژيم شاهی. رالمان را با خود به گورببردوحسرت ديدار پغمان وقصر دا.را ترک بگويد

 :مينويسد در افغانستان نيز شرکت داشته و در اين مورد ، درمراسم تدفين ملکه ثرياآتش در افغانستان نويسنده کتاب 
ستان يک کشوربکلى مدرن بعد از آنکه اسناد برتانويها رامطالعه کردم به افغانستان رفتم، در آن وقت افغان١٩٦٨درسال 

. خان در خطابه خود درپوهنتون آکسفوردتذکرداده بودهللا وعصرى بود، انکشاف پوهنتون کابل را طورى ديدم که امان ا
دوره ( ١٩٦٤قانون اساسى . خان روزها را در برميگرفت، ولى حاال چند ساعت بيشتر نيستهللا سفر در وقت امان ا

تل اعمارشده، زنان با لباس اروپائى با من صحبت ميکردند، زنان چادرى دار نافذ شده، هوتل کانتى نن) دموکراسى
بمن گفتند که ده سال . باچشمان مرا بررسى ميکردند و يک زن چادريدار، بيگ خط هوائى پان امريکن را باخود داشت

جشن بدون چادرى پيش در عصر مترقى داود خان زنان فاميل شاهى و صاحب منصبان اردو و مامورين عالى رتبه در 
اشتراک ورزيدند و فرداى آن پوليس درجاده ها درحال آماده باش بودندکه کسى به زنان روى لچ صدمه نزند، در حالى 

 سال افغانستان را به عقب ٤٠خان هللا شورش عليه امان ا.  سال قبل، ملکه ثريا چادرى را از خود دورکرده بود٣١که 
 در روم فوت کرد، ايتالويها با تشريفات شاهى جنازه ملکه ثريا را احترام ١٩٦٨  اپريل٢١ملکه ثريابه تاريخ . انداخت

هنگامى که . و توسط يک طياره نظامى به جالل آبادانتقال داده شد کردند و توسط طياره جنازه او را به کابل انتقال دادند
 دستار برسر که زمانى از اعمال وى متنفر جنازه ثريا به جالل آبالد رسيد من در ميدان هوائى بودم، چندين نفر قبايلى

شده و وى را از کشور رانده بودند در پيشروى موتر جنازه نشسته بودند و قرآن ميخواندند و درحالى که دعا ميکردند از 
خان، حفر کردند، بعد از تدفين مالها بى اختيار سخن هللا قبر ملکه ثريا را کمى دورتر از آرامگاه اماا. طياره دورشدند
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هنگامى که مردها از قبر دور . زدند، اما وى را تعريف نکردند، هيچ زنى نيامده بود، به استثناى اعضاى فاميل وى
شدند، يک تعداد زنان چادرى دار درآمدند، دستهاى شان را بلندکردند و براى ملکه ثريادعا نمودند، ايشان براى کسى 

بروايت آقاى پوپلزائى، ملکه ثريا به ) ١٢٣.(ندان چادرى نجات بدهددعا ميخواندندکه سالها قبل ميخواست آنها را از ز
 سالگى در گذشت و جنازه اش به افغانستان نقل داده شد و در جوارقبر ٧٢مرض سرطان در روم پايتخت ايتاليا به عمر 

 ) ١٢٤.(همسرنامورش در جالل آباد در باغ سراج االماره دفن گرديد
  

  :پايان کالم 
غازى و خانم منورش هللا خود دو عکس جالب و تاريخى از اعليحضرت فقيد امان ا٤١کاروان در شماره  ماهنامه وزين 

و ملکه هللا ملکه ثريا را بچاپ رسانده که محترم دگروال پورن قاسمى آنها را از آلمان به مناسبت سالگرد وفات شاه امان ا
 ٢٥ ش مطابق ١٣٣٩ ثور٥« :  قاسمى نوشته انددر زير اين دوعکس جالب و مرغوب، آقاى پورن. ثريا فرستاده بودند

غازى داعى اجل را لبيک گفت و طبق وصيت خودش جنازه اش از زوريخ به هللا ، اعليحضرت امان ا١٩٦٠اپريل 
بنده . افغانستان انتقال داده شد و در جوار مقبره پدرش در جالل آباد در باغ سراج االماره به احترام بخاک سپرده شد

روحش . کوى شان اجازه تبصره را بخود نمى دهم ، بخاطرى که کارنامه هايش ثبت تاريخ کشوراست بخاطر اوصاف ني
مصادف است باسالروز وفات مرحومه ملکه ثريا بنت ) م١٩٦٨ اپريل ٢١مطابق ( ش ١٣٤٧ حمل ٣١همچنان ! شاد باد

ستان که در ديار غربت به دار باقى خان پادشاه و محصل استقالل افغانهللا مرحوم عالمه محمودطرزى، خانم غازى امان ا
تحت قيادت شوهر تاجدارخود در تحوالت نسوان وقت نقش بزرگى داشت و اکنون مدت سى سال از فقدان . شتافت 

روانش . موصوفه سپرى مى شودکه تاريخ آينده زمان امنيت و خدمات مرحومه را بخط زرين به ياد گارخواهد داشت
ى بايد ممنون و مشکور بود که چنين اخالص مندانه و بدون چشمداشتى، خاطره در گذشت از آقاى پورن قاسم» ! شاد باد

آن دوعنصر وطن پرست، آزادى خواه و مردم دوست راکه هردو درس آزاد منشى را در دبستان عالمه محمودطرزى 
ئى و حق شناسى پيشه کسانى که درست گو خدا وند يار قاسمى و همه. آموخته بودند، به ياد هموطنان خود داده است

و چون پدر .معلوم است که پورن قاسمى فرزند هنرمند آزادى دوست استاد قاسم مشهور ومعروف است.کرده اند، باشد
غازى قدر و عزت و نوازش ديده و از نزديک شاهد و ناظر فداکاريها و وطن هللا مرحوم شان ، در دربار شاه امان ا

ى آن شاه نيک دل و خير انديش بوده است ، به فرزندان و اهل خانواده و پرستيها و مردم دوستى ها و مهربانى ها
ارادتمندان خويش از چشم ديدها و باور هاى خود در باره آن غازى مرد نامدار ، تعريفها و توصيه ها نموده است ، از 

غازى و ملکه ثريا اين هللاان ااين جهت است که اوالده نمک شناس آن هنرمند نامدار و با وقار ، تا امروز نسبت به شاه ام
مشاهده آن دوعکس تکانه ئى بود که مرا وادارنمود تا اين رساله را به ياد آن مرد يگانه . چنين ارادتمند باقى مانده اند

فقيد تقديم کنم باشد که روان آن شاه وطن پرست هللا تاريخ معاصر افغانستان بنويسم وبه دوستداران استقالل و شاه امان ا
 . زدرا شاد سا

هنرمندان را دوست نداشت هللا بايد ياد آور شد که هيچکس ديگرى از شاهان و اميران و زعماى افغانستان مثل شاه امان ا
را هللا به همين جهت استاد نيز شاه امان ا. احترام نميگذاشتهللا و هيچکسى ديگر استاد قاسم مرحوم را به اندازه شاه امان ا

که شاه در سفر اروپا بود ، استاد قاسم پيامى عنوانى شاه تلگرم داد و شاه در بارى در هنگامى . از طى دل دوست داشت
آن متن را ميخوانيم تا توجه و .داخل قطار اين پيام را دريافت و خود متنى بقلم خود نوشت و براى استاد قاسم فرستاد

 : احترام شاه را نسبت به استاد دريابيم
 م افغان خان عنوانى استاد قاسهللا پيام شاه امان ا

   )١٩٢٨ مى ٣از ريل بين وارسا و ماسکو، ( 
وزير دربار سالم ترا بمن رسانيد، برايش گفتم که از طرف من برايت سالم تحرير کند، باز هم چون وقت !  قاسم جان 

 ياد دوستان خصوصّا ٠صحت دارم و در سفر خود روان هستم هللا الحمدا: يافتم اين است که خودم برايت تحريرميکنم 
واز هاى لطيف تو در روزهاى آزادى که بخيالم ميرسد، دلم را سخت فشار ميدهد و تسکين خود را به ريکاردهاى آ

از خداوندکريم التجا دارم وطن و تمام دوستان مرا در . گرامفون تو که با خود دارم کرده با ديده اشکريز ياد وطن ميکنم
ن چون به آواز و آهنگ هاى حماسى و ميهنى استاد قاسم فراوان خاهللا شاه امان ا) ١٢٥) (هللامان ا(» !حفظ خود داراد

تا » قاسم افغان «حينى که آواز خود را ثبت ريکارد مينمايد، در اخير بگويد : عالقه داشت ، به استاد قاسم گفته بود 
ل و آزادى بود که نمى استاد قاسم افغان يکى از مردان دلباختـه استقال) ١٢٦. (فهميده شود که اين آوازقاسم افغان است 

در محفلى که بخاطر برسميت : گويند . توانست محفل ساز و آواز را بدون نغمه هاى دلنشين استقالل کشور به پايان ببرد
در آن » هنرى دابس «شناختن استقالل افغانستان در قصر ستور وزارت خارجه بر گذار شده بود و نماينده انگليس 

 : ا روبرو شدن با دابس محفل سرور را با اين بيت آغاز نموداشتراک داشت ، استاد قاسم ب
 ميزند چشم کبود تو به مژگان ناخن

 ترسم اى شوخ ميان من و تو جنگ فتد
  : همه حاضرين با استعجاب کف زدند و او را تحسين کردند و استاد باز هم اين شعر حماسى را خواند
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  ر قـطرۀ طـــــوفانيمناز دارد بی سر و سامانـــيم          بحر در ب
  آسمانسيـر است سرگـــردانيم          مشکل هــر کارشد آســـانيم

  گر ندانی غـيرت افغــــانيم
  چون به ميدان آمدی ميدانيم

  کيست افغان در زمان گير ودار؟        می نترسد از نهيب کــــارزار
  ردانيمرشک رستم غـيرت اسفـنديـــــار        کی بود از خــصم روگ

  گر ندانی غـيرت افغــــانيم
  چون به ميدان آمدی ميدانيم

  و بعـد شاه بيت 
  عـروس ُملک کسی تنگ دربغل گيرد"

  "که بوسه بر لب شــمشير آبدار زند
  : را بر زبان رانده، ادامه ميدهـد 

  کی بغـير از جنگ باشد کــــار من        جنـگ باشد کار من کردار من
  نگ و عار من        تا بچند ای خــــصم ميترسانيمشد فـرار از جنگ ن

  گر ندانی غـيرت افغــــانيم
  چون به ميدان آمدی ميدانيم

اين غزل نيز با کف زدن هاى حضار بدرقه شد و نماينده انگليس از ترجمان معنى آن را پرسيد، تر جمان معنى غزل را 
 : به او ياد بدهد ، استاد بال درنگ خواند دابس از استاد قاسم خواهش نمود تا آهنگى . برايش گفت

 مکتب ماست جاى استقالل
 سبق ما هـواى اســتقالل

فردای آنروز اعليحضرت امان ". و بدين سان استاد احساسات آزادى خواهى افغانها را بگوش نماينده انگليس رسانيد
 معززينی که آنجا حضور دارند، اورا در اهللا خان استاد قاسم را بحضور می پذيرد و در برابر همه اراکين دولتی و

شخصًا باو تفويض ميکند و خود، نشاِن زمرد " ُمِسرت"آغوش پرمهرش می فشارد و سند اعطای نشان زمرد را بنام 
: را در يخن چپ کرتی فراک سياهی که استاد قاسم به تن دارد تعليق مينمايد و با تبسم مليحی به استاد قاسم ميگويد

را امير صاحب شهيد گذاشته بودند و من امروز درکنار چپ نامت کلمۀ " استاد" نامت کلمۀ ارجمند در کنار راست"
و ." را اضافه ميکنم که سمبول هويت و افتخار همه باشندگان اين سرزمين فخيم است" افغان"مقدس و با شکوه 

ياد " استاد قاسم افغان"ور ما بنام منبعد اين هنرمند وارستۀ کش: " رويش را بطرف حضار ميگرداند و اضافه ميکند
  ".و بوسه ای بر پيشانی استاد قاسم افغان ميگذارد و دوباره به جايش بر ميگردد" ميشود

و نشانهاى طال و الماس بنام با دادن مدالها غازى ، استاد قاسم را سخت دوست ميداشت و او را هللا اعليحضرت امان ا
خاطر استاد را همواره گرامى  شاه امان اهللا )١٢٧ (.تخر ساختمفو غيره »  مدال خدمت«و » نشان مسرت« 

  !روان هاى آن دو شخصيت وطنپرست و آزادى دوست ، شاد و ياد شان گرامى اد. ميخواست
درعهد سلطنت اعليحضرت امان اهللا خان استاد قاسم نه تنها هنرمند برازندۀ دربار و خوانندۀ خاص بقول آقای نوری ،
د مثل سردار محمد آهنگ سرائی ميدابه حيث استاد، چندين تن از شهزادگان را درس موسيقی و پادشاه بود، بلکه 

، سردار عبدالسميع جان سراج، سردار عبدالغفور جان سراج و سردار "شيون کابلی) " بعدًا ضيائی(رحيم جان 
  . برادر اعليحضرت امان اهللا خان حشمت اهللا جان

رشاه هم استاد از احترام خاصی برخوردار بود و بفرمان همين پادشاه موازی در زمان سلطنت اعليحضرت محمد ناد
بيست جريب زمين آبی زراعتی در بينی حصار کابل به وی اهدا گرديد که به حساب واحد مدرن امروزی، چهل 

 شده بود با وضع اقتصادی استاد که بعد از اغتشاش حبيب اهللا کلکانی بحرانی. هزار متر مربع يا چهار هکتار ميشود
  .تسليم شدن اين زمين ها بهبود قابل مالحظه ای يافت و از ارامش مادی برخوردار گرديد

در زمان اعليحضرت محمد ظاهرشاه هم استاد قاسم افغان بحيث خوانندۀ خاص دربار خدمت ميکرد و معاش مستمری 
ورد الطاف و تفقد  اعليحضرت محمد استاد قاسم افغان هميشه م. او از بودجۀ وزارت دربار سلطنتی اجرا ميشد

نايل گرديد بلکه به هدايت شاهانه، برای " خدمت"ظاهرشاه قرار داشت و نه تنها از طرف ايشان به اخذ نشان مطالی 
ستايش از خدمات و مقام ارجمند هنری و فرهنگی اش مجسمۀ برونز او در مدخل تاالر عمارت جديد راديو افغانستان 

 م در خرابات کابل ١٩۵۶ هـ ش برابر با ١٣٣۵ سنبله ١٢ سالگی بتاريخ ٨۵سم افغان به عمر استاد قا.نصب گرديد
هنگاميکه تابوت اورا .وفات نمود و جنازه اش با مراسم خاصی در شهدای صالحين کابل محترمانه بخاک سپرده شد

 به زمزمه هائی فکر ميکردند که در خانۀ قبر ميگذاشتند، جم غـفيری از عالقه مندان و شيفتگانش حاضر بودند و همه
  :ميخواند چنين روزگاری استاد قاسم افغان آنها را 
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  از چوب تـاکــم کـنـيـد  به تابـوت
  به راه خـرابـات خـاکــــم کـنـيـد
  به آِب خــرابــات غـسلــم دهـيـــد
  پس آنگاه بر دوش مـستـم نهـيـد
  مريـزيـد بر گـور من جز شراب

  )١٢٨    (تـمـم  جـز رباب اريـد  در ماـمـي
  
بنابر ضبط داکتر . غازى استاد ميران بخش پغمانى استهللا يکى ديگر از استادان غزل در عصر اعليحضرت امان ا

هاشميان ، او در سن هفت سالگى از پغمان با پدرش به هند بريتانوى رفته و در آنجانزد استادان سرشناس هللا سيدخليل ا
 را به درجه استادى در اين هنر رسانيد وچون از ارادتمندان نظام الدين اوليا بود، هندى موسيقى را آموخت و خود

استاد ميران بخش . هرسال دردهلى به ُعرس نظام الدلين اوليا شرکت ميکرد و از قوالى خوانان مشهور هند شناخته ميشد
چهار بيتى ..ى با مردم صحبت ميکردزبان درى را فراموش نکرد، ولى لهجه اش از لهجه هندى متاثربود وبه لهجه هند

استادان مشهور مکتب موسيقى .هاى عاميانه و اشعار بيدل را در حافظه داشت و گاهى هم خودش اشعارعاميانه مينوشت 
کابل از قبيل مرحوم استاد ميرزا نظر و مرحوم استادقاسم از شاگردان استاد ميران بخش پغمانى بودند و در هند نزد او 

که درباغ عمومى پغمان برگزار شده ١٩٢٨پوهاند هاشمى از قول والده و پدرخويش در جشن استقالل . دندتلمذکرده بو
با شور عجيبى خوانده بود، متذکر ميشود که هللا بود و استاد ميران بخش ترانه استقالل را درحضور اعليحضرت امان ا

  طال به استاد خان دو صد دانههللا درپايان خواندن ترانه استقالل، اعليحضرت امان ا
استاد هاشميان آواز استاد ميرانبخش و ترانه استقالل راکه سروده خود استاد ميرانبخش پغمانى . ميرانبخش بخشش ميدهد

است در نوارى ثبت کرده و براى من فرستاده و نيز ابيات اين ترانه را ضميمه کرده اندکه با تشکر از ايشان يکى دو بند 
کيفيت شعرى ترانه ضعيف است ولى بيانگر احساسات آزادى طلبانه يک هنرمند کشور . ه ميشودآن در اينجا باز تاب داد

 : او را مورد ارفاق و شفقت شاهانه اش قرارداده استهللا است و به همين جهت شاه امان ا
 خان هللا ربنا ملت راضى ، الموالنا سلطان الملک الغازى ، امان ا

 پشت و پنايت هردم باشد سخى شاه مردان 
 خان هللا ربنا النصرتى، المـوالنا سلطان الملک الغازى ، امان ا

 دايم هردو عالم باشد، غازى نام اى خليفه مسلمين اين بيرق اسالم 
 کفر وظلمت نورباشداز حکم رحمن 

 ... خان هللا ربنا النصرتى الموالنا سلطان الملک الغازى ، امان ا
  

  :زير نويسهاى فصل دوم 
   ، کابل، ص مقدمه ١٣٦٨حبيب ، دوره امانى ، هللا ن دکتور اسدا کانديداى اکادميسي- ١ 
 پشاور، ص اول ) ١٩٩٩(١٣٧٨خان ، حاکميت قانون در افغانستان ، چاپ هللا اعليحضرت امان ا- ٢
  ١٠حبيب دوره امانى ، ص هللا  اسدا- ٣
  ٨ حاکميت قانون در افغانستان ، ص - ٤ 
  ١٣٥جه على محمد زهما ، چاپ پشاور ، ص دبليو ادمک، تاريخ روابط سياسى افغانستان ،تر- ٥
  ١٩١ ،١٨٨- ١٨٧، مسکو، ص ١٩٨٤ نفتوالخالفين، انگلستان برضد افغانستان، چاپ -٧ -٦
  ١٧٤ ش، ص١٣٦٣ پوهاند حبيبى ، جنبش مشروطيت در افغانستان ، چاپ کابل ، - ٨
 ٩ -Rhea Talley stewart, Fire in Afghanistan1914-1929-1973ترجمه ) فغانستان ، آتش در ا

 نويسنده کتاب صورت پروتوکول مذاکرات راولپندى را در کتابش ٢١، ص، ٢٠٠٠يارمحمدکوهسارکابلى، چاپ پشاور،
درج نموده که درکتب تاريخ افغانى درج نشده، وازمطالعه صورت مذاکرات هرگزاستنباط نمى شود که رئيس هئيت 

نى مورد توجه بخصوص نماينده بريتانيا قرار گرفته باشدو اين حدس افغانى على احمد خان يايکى از اعضاى هئيت افغا
را در ذهن انسان خطور بدهدکه گويا از جانب نماينده بريتانيا على احمدخان تطميع شده از منافع عليا کشور چشم پوشيده 

در حالى که در ) ٢١ ص( اگست قيد کرده٣تاريخ امضاى معاهده راولپندى را » آتش در افغانستان«نويسنده کتاب .باشد
افغانستان در مسير تاريخ ، ج : ديده شود. ( اگست را روز امضاء معاهده راولپندى ميدانند٨اسناد کتبى افغانى، تاريخ 

على احمد خان با همراهان خود بعد از امضاى معاهده راولپندى واپس به کابل برگشت و مردم در کوچه ) ٧٧٤،ص ١
شما « : محمود طرزى به وى گفت . دند، اما در مجلس وزراء از او باسردى پذيرائى شدوبازار کابل از او پذيرائى کر

حق اين را نداشتيدکه خاک افغانستان رابدهيدکه برتانوى هاسرحدات را نشانى کنندو خودت توسط يک کلمه آزادى همه 
 ١٨خان به تاريخ هللا امان ا.  دادخان والى على احمد خان را درخانه اش حبسهللا بعد امان ا» .چيز را از دست داده ايد

آزادى مکمل « :  اگست در مسجد عيد گاه رفت و خطاب به مردم گفت ٢٠اگست ، معاهده را توشيح نمود و بتاريخ 
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کشور از زير يوغ بيگانه بدست آمد و ميهن تان به کلى از نگاه سياسى آزاد است و آزادى عام و تام داردکه با هر 
آزادى را هيچ .خونريزى شما و فرزندان تان اين پيروزى را نصيب ما ساخت. اکره شودکشورى که بخواهد داخل مذ

 ) ٢٢ -٢١آتش در افغانستان ، صص (».کشورى به مانداده ، بلکه به خون خودکمائى کرده ايم
  ١٤-١٣ آتش در افغانستان ، صفحات، - ١١-١٠
 ٤٢١-٤٢٠،صص ١٣٦٧خان ، چاپ کابل ،هللا  ا عزيز الدين وکيلى پوپلزائى ، سفرهاى خارجى اعليحضرت اما- ١٢
  ٤٢٠ همان اثر ، ص - ١٣
  ١١٤ دنمارک ، ص ١٩٩٩زمر ،هللا  استا اولسن ، اسالم و سياست در افغانستان ، ترجمه خليل ا- ١٤
   ١خان ، همان اثر، ص هللا  اعليحضرت امان ا- ١٥
  ١٢- ١١خان ،ص هللا  اعلحضرت امان ا- ١٦
  ش ١٣٠٤ عقرب ١٩ سال پنجم ، ١٩ جريده طلوع افغان ، شماره - ١٧
  ٣١آتش در افغانستان ، ص - ١٨

  ١٧١- ١٧٠ حبيبى ، جنبش مشروطيت ، ص - ١٩ 
خان از لحظ اجتماعى نسبت به ساير مردمان کشور در وضع هللا ، هندوها تا زمان امان ا٧٩٣،ص ١ غبار، ج - ٢٠ 

ها خواسته هاى شان از قبيل اجازه بزيارت رفتن حقيرترى قرارداشتند، بنابر درخواستى از جانب هندوها بشاه ، نه تن
زنان هندو، پوشيدن لباس مطابق رسم شان ومسافرت هندوها بخارج ويا از خارج بداخل وخريدارى زمين، و دوباره 
اعمار کردن دهرمسال و تاديه مالياتهاى دفترى برابر با مسلمانان ، و وارسى شکايات هندوها از طرف شعبات عدلى 

ز مسلمان کردن جبرى زن يا شوهرى که يکى از آنان برضاى خود مسلمان شده و غيره، پذيرفته شد بلکه با وممانعت ا
بخشيدن جزيه و باقيات شان از اين رهگذر، دستور داده شد تادر جالل آباد، غزنين، قندهار، يک يک نفراز اهالى هندو 

امان ( هجرى شمسى ١٢٩٩ حمل سنه ١٢ فرمان٠دنددر شوراى حکومتى داخل شوند، چنانچه در کابل انتخاب شده بو
  ) ٢٧- ٢٥ بحواله دوره امانى، صص ٩٢٠ مى ٢٠مطابق ١٢٩٩ ثور٣٠، سال اول، ٨افغان ، شماره 

  ١٢٤ استا اولسن ، اسالم و سياست درافغانستان، ص - ٢١
   ٧٩٣ غبار ، ص - ٢٢
  ٣ ، ص ١٧امان افغان ، شماره - ٢٣
  ١٥٥- ١٥٤خان،صهللا ان درعهد اعليحضرت امان ا فضل غنى مجددى، افغانست- ٢٤
   ٤٧دوره امانى ، ص- ٢٥
  ٢٢- ١٨، دوره امانى ، ص ٣٥ حبيبى ، جنبش مشروطيت ، ص - ٢٦
   ٤٤ ، دوره امانى ، ١٣ انيس ، سال اول ، شماره - ٢٧
  ٧٩٩- ٧٩٠ غبار، صص - ٢٨
   ٥٨ آتش در افغانستان ، ص - ٢٩
   ٦١-٦٠ همان ، ص - ٣٠
  ٧١-٧٠ ص  همان ،- ٣١
  ٢١٣ همان ، ص - ٣٢

  ٧١ آتش در افغانستان ، ص - ٣٣ 
  ٧٩٢- ٧٩٠ غبار ، ص - ٣٤ 

  ٧٩٣ غبار ، ص - ٣٥
   ٥٣٣، ص ١، فرهنگ ، ج ٧٩٥ غبار ، ص - ٣٦ 

   ٥٣٢- ٥٣١، ص ١ فرهنگ ، ج - ٣٧
   ٧٩٦ غبار، ص - ٣٨
   ٨٠٠ غبار ، ص - ٣٩
   ٨٠٢ غبار ، ص - ٤٠
   ٨٠٤ غبار ، ص - ٤١
  ٢٤٤نى مجددى،  فضل غ- ٤٢
خان وزير زاده ترجمان وزارت هللا ٭ عظيم ا٥٢،٥١،ص ٢٠٠٠ ريا تالى ستيوارت، آتش در افغانستان، چاپ پشاور،-٤٣

-  ١٨٣٩خارجه در عهد امانى پسر عباسخان فرزند محمدعثمان خان شجاع الدوله، صدراعظم شاه شجاع در سالهاى 
، کتاب ٦٩پاورقى ص : رک. (وله، وزير شاه زمان سدوزائى بودخان ملقب به مختارالدهللا  ميالدى ، ابن رحمت ا١٤١

هاشميان ، سابق استاد پوهنتون کابل ، چاپ هللا زندگى اميردوست محمدخان ، نوشته موهن الل، ترجمه دکتور سيدخليل ا
   ميالدى٢٠٠٢امريکا،
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 ايام سفر اروپا، يک مقدار در: پوپلزائى متذکر مى شود که : ٣٦٣شاه ، ص هللا  پوپلزائى، سفرهاى خارجى امان ا- ٤٤
از زيورات ملکه ثريا که برخى از خانمهاى شاهان و زعماى کشورها بطور تحفه برايش داده بودند مفقود شد وگمان 
اغلب بر ضياء همايون بود که مرتکب آن عمل شده است و ازاين گفته ملکه ثرياکه در هنگام مفقودى زيوراتش گفته 

 استباط مى شود که منظور ملکه ضياء همايون بوده است، ولى از علو همت نامش را بر »بيگانه دوست نمى شود«: بود
 ) ٣٦٥ص .همان مرجع ، . ( زبان نمى آورد

   ٥٥ آتش درافغانستان ، ص - ٤٥
   ٥٧-٥٦ همان ، ص - ٤٦
  ٥٧ همان کتاب ، ص - ٤٧
   ١٦٦٦- ١٦٦٥،صص ٢ جواهر لعل نهرو، نگاهى بتاريخ جهان ، ج - ٤٨
تحفه يى قابل شأن شما نداريم که تقديم تان کنيم، : اظهار کرد هللا ار پاريس در بيانيه خير مقدم خود بشاه امان اشهر د-٭ 

خان مهماندار تخت خواب ناپلئون را از موزيم به هللا ودر شب اول اقامت شاه امان ا. لهذا شهر پاريس را تقديم مى کنيم
از هللا اما شاه امان ا» .احت شما همين تخت خواب تاريخى را ميدانيمقابل ر« :آورده گفتهللا عمارت اقامتگاه شاه امان ا
. او هم مثل ناپلئون يک سرباز است و براى سرباز زندگى بى تکلف خوش آيند است : مهماندار تشکر نموده گفت

 ) ١٠٣ - ١٠٢خان ، صهللا سفرهاى خارجى امان ا(…» ناپلئون مشرق همين شخص است « : مهمانداران ميگفتند
مير عبدالرحمن خان هنگامى که ماشينخانه لب درياى کابل را تاسيس نمود، در مورد استخراج آهن و ذوب آن با  ا-٭ 

فابريکه کروپ آلمان داخل مفاهمه شده بود و معامالت تخنيکى افغانستان از همان عهد با آلمانى و فرانسه آغاز شده بود 
 پوپلزائى ، سفرهاى خارجى - ٤٩) پوپلزائى، همانجا.(ميگرفت ، اما نسبت دورى راه اکثر خريداريها از هند صورت 

  ٣٠٤- ٢٨٩شاه ، صفحات هللا امان ا
   ١٦٦٥، ص ٢ جواهر لعل نهرو ، نگاهى بتاريخ جهان ، ج - ٥٠
  ٨٤ آتش در افغانستان ، ص - ٥١
   ١٤٣ استا اولسن ، اسالم وسياست در افغانستان ، ص- ٥٢
  ٢٢٦ آتش در افغانستان، ص- ٥٣
   ٥٢٨، ٥٢٢، صص ١ فرهنگ، ج - ٥٤
  ٦٥ آتش در افغانستان، ص - ٥٥
  ٧٩٩، ص ١ غبار، ج -٥٦
   ٨١٥، ص ١ غبار، ج - ٥٧
  ٢٠ دوره امانى ،ص - ٥٨
   ٦٥ آتش در افغانستان ، ص - ٥٩
  ٨١٨، ص ١ غبار، ج - ٦٠
   ٢١٦، ٨٤ آتش در افغانستان، صص - ٦١
   ٨٢١ غبار، ص - ٦٢
  ٨٢٢، ص ١ غبار،ج-۶٣
   ٨٢٢، صغبار- ٦٤
   ٩٢ آتش در افغانستان، ص- ٦٥
  ٨٢٢ غبار، ص -۶۶
 جنورى کابل را ترک نمود سه روز پادشاه بود و چون پسر ١٤در هللا خان پس از آنکه شاه امان اهللا  سردار عنايت ا- ٦٧

 خان با وساطت محمدصادق مجددى بوسيله طياره انگليسهللا  جنورى وارد کابل شد، سردار عنايت ا١٦سقاو در تاريخ 
پس از آنکه شاه در مبارزه با قواى . رفت هللا کابل را بقصد پشاور ترک گفت و سپس از پشاور به قندهار نزد شاه امان ا

 از طريق چمن وارد هند ١٩٢٩ مى ٢٣ارتجاع دچار مايوسيت وشکست شد، هردو برادر با خانواده هاى شان در تاريخ 
 جوالى همان سال ٢٧طريق هند و بصره به ايران رفت و در جون از٢٤خان بتاريخ هللا سردار عنايت . برتانوى شدند

 ١٩٤٦او پس از سفرى که به اروپا کرد به تهران بازگشت و در تهران اقامت گزيد و درسال . مهمان رضاشاه پهلوى شد
زندان  به افغانستان بازگشتندکه از ميان فر١٩٤٧ خانواده او که به عنايت سراج معروف اند در سال ٠در آنجا درگذشت

او مدتى نيز والى هرات بود و در هنگام کودتاى ٠عنايت سراج در سلطنت ظاهرشاه به وزارت معارف رسيدهللا او حميدا
ثور او عهده دار سفارت افغانستان در دهلى نو بود و با حدوث کودتاى ثور او دهلى را ترک گفت و سرانجام به ايتاليا 

دوفرزند ديگر عنايت . اج شخص بسيار مؤدب، خليق، و ادب دوست بودعنايت سرهللا حميدا. رفت و اقامت اختيار نمود
» مطبعه عنايت« قابل تذکر است که يکى از قديمترين چاپخانه ها درکابل بنام.بودندهللا و عصمت اهللا خان خليل اهللا ا

 ) ٥٢کرسى نشينان کابل، ص .(يادميشد
   ١٦٨ حبيبى ، جنبش مشروطيت ، ص - ٦٨
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  ٨١٤، ص ١ غبار ، ج - ٦٩
   ٢٤٥ فضل غنى مجددى، ،ص - ٧٠
   ٨١٢، ص ١ غبار، ج- ٧١
  ٨١٤، ص ١ عبار، ج - ٧٢
   ٢٢٤- ٢٢٢ فضل غنى مجددى، ص - ٧٣
  ٨٠٤ -٨٠٢ غبار، ص -٧٤
   ٢٢٩فضل غنى مجددى ، ص - ٧٥
 ، ١٢٣ حبيبى ،جنبش مشروطيت ص-٧٦
   ٢٢ -٢١، ص ١٩٨٩چاپ ،١٩١٩ تا ١٩١١ماعى افغانستان از  سيستانى و ديگران ، بررسى اوضاع سياسى و اجت- ٧٧
   ٨١٥غبار، ص -٧٨
  ٢٢٩ فضل غنى مجددى، ص - ٧٩
   ٢٦٧ فضل غنى مجددى ، ص - ٨٠
  ٢٧٤ فضل غنى مجددى ، ص -٨١
   ٢٦٦ فضل غنى مجددى ، ص - ٨٢
  ٢٦٧ همان ، ص - ٨٤ ٢٦٧ فضل غنى مجددى ، ص -٨٣
  ١٦١، ص ٢٠٠٠رکابلى ،چاپ پشاور ريه تالى استيوارت، آتش در افغانستان، ترجمه يارمحمدکوهسا- ٨٥
  ٦٣ غبار ، افغانستان در مسير تاريخ ، جلد دوم ، ص - ٨٦
   ٦٢، ص ٢ غبار ، ج - ٨٧
  ٥٣٩، ص ١ فرهنگ ، ج - ٨٩ ٨١٦ غبار، ص -٨٨
  ٤٨٩ مهدى فرخ ، تاريخ سياسى افغانستان ، ص -٩٠
  ٢٨٤ى مجددى، ص ، فضل غن٤٩٥ ، مقايسه شودبا مهدى فرخ ، ص ٨٢٥، ص ١ غبار ، ج - ٩١
 ، ٤١ فيض محمد کاتب ، نژادنامه افغان ، طبع ايران ، ص - ٩٢
  ١٦٢، ١٠٦ پشاور، ص ١٣٧٧، مردى در حريق تاريخ، طبع هللا دکتور خليل وداد بارش، امير حبيب ا- ٩٣
 ، ١٤٧ با تاريخ، هفته نامه اميد،شماره   دکتور اکرم عثمان، مقاله معامله- ٩٤
  ٢٣١ آتش درافغانستان، ص - ٩٦ ٨٢٧، ص ١ غبار، ج - ٩٥
   ٢٣٦ -٢٤٤ آتش در افغانستان، ص- ٩٧

  ١٠٢، ص ٢ غبار ، ج -٩٨ 
 ) ١٩٤٨ نوامبر ١٨مطابق ١٣٢٧ عقرب ٤نيز رجوع شود به جريده اصالح، مورخ  ( ١٠٤، ص٢ غبار ، ج - ٩٩
   ١٩١- ١٩٠ آتش در افغانستان، ص - ١٠٠
  ١١٥- ١١٤، ص ٢ غبار ، ج - ١٠١
   ١٢٤، ص ٢ر ، ج  غبا- ١٠٢
  ٣٥٧خان، صحات هللا پوپلزائى، سفرهاى خارجى اعلحضرت امان ا-١٠٣
  ٢٤٥- ٢٤٢ حاکميت قانون در افغانستان ، صص - ١٠٤
خان ، اعمار مجدد مسجد شاه دوشمشيره بشکل موجوده آن هللا  يکى از کار هاى خيريه عليا حضرت مادر امان ا- ١٠٥

، بار )ليث بن قيس( هجرى بوسيله مسلمين اعراب در پهلوى مرقد٧٩ن در سال اين مسجد بعد ازاعمار آ. درکابل است 
دوم درعهد همايون پسر بابر در نيمه قرن شانزدهم ، وبارسوم به امر علياحضرت بشکل امروزى آن از دارائى شخصى 

 ) ٣٣مجله درد دل افغان، شماره : رک . (اش اعمارگرديد و به مسجد شاه دوشمشيره معروف گرديد
   ٧ آتش در افغانستان، ص،- ١٠٦
  ٢٠٣ افغانستان دراتش ، ص،- ١٠٧
   ٢٠٤ آتش در افغانستان، ص -١٠٦
  ٢٠٥ آتش در افغانستان ، ص -١٠٧
   ٢٥،١٧آتش در افغانستان، صص -١٠٨
  ٤١، ١٩٠ آتش در افغانستان صص - ١١١ـ ١٠٩
  ٣٢٨، امريکا، ص١٩٩٧پ خان ، چاهللا فضل غنى مجددى ، افغانستان در عهد اعليحضرت امان ا- ١١٢
   ٣٣٠ فضل غنى مجددى، ص - ١١٣
  ٣٣١ فضل غنى مجددى، ص - ١١٤
   فضل غنى مجددى، همانجا - ١٠٥
  ١٠٠روى،افغانستان اسالم و نوگرائى سياسى ص يه  اوليو– ١١٦
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   ٣٩ آتش درافغانستان ، ص - ١١٧
  ٢٢١ آتش در افغانستان ، ص - ١١٨
   ٢٣١ آتش درافغانستان، ص - ١١٩
  ١٨٤ آتش در افغانستان ، ص - ١٢٠

 :  اينگونه برشمرد٢٠٠٢ اگست ٥ شاهدخت هنديه نامهاى خواهران وبرادران خودرا به مؤلف درتاريخ -٭ 
 آمنه با مصطفى حسن ويچ ازمسلمانان يوگوسالويا ازدواج نمود، -١
 -٣. سراج ازدواج نمودهللالى با حميدا عابده، نخست باعلى ولى فرزندمحمدولى خان ازدواج کرد و بعد از فوت على و- ٢

  ٠،در خوردى فوت نمودهللاسيف ا
  ٠با طاهرسوکر ترک ازدواج نمود، و در ترکيه زندگى ميکند) داکترجراح( مليحه -٤
که وليعهد بود، در ايتاليا ابتدا تحصيالت نظامى نمود وبعد در هللا  رحمت ا- ٦ ٠در خوردى فوت نمودهللا حمايت ا- ٥

 . ته هاى ديگر تحصيل نمود و فعًال درروم زندگى ميکندعرصه علوم سياسى ورش
 .  عادله با يک مرد ايتالوى ازدواج نمود و صاحب چار دختر شد- ٧
 باليالطرزى دختر عبدالتواب طرزى ازدواج کرد،ودرژنيو است ) انجنير(هللا احسان ا- ٨
ثريا و همدم دارد و بعد باداکتر رؤوف  هنديه نخست باکاظم ملک ايرانى ازدواج کرد واز وى دو دختر بنام هاى - ٩

 . حيدر ازدواج نمودکه صاحب فرزندى بنام اسکندرشد
 از خانم پريگل فرزندى بنام -١١.  ناجيه باايلتردوگان ترک ازدواج کرد ودوفرزند بنام هاى عمر و حميرا دارد-١٠

 .  سالگى درروم درگذشت٨١داشت که درهللا هدايت ا
   ١٩٥ آتش درافغانستان ، ص - ١٢١
  ١٩٢ - ١٩١ آتش در افغانستان ، ص - ١٢٢
   ١٩٥ - ١٩٤ آتش در افغانستان ، ص - ١٢٣
  ٣٦٠ -٣٥٩ عزيزالدين وکيلى پوپلزائى، ص - ١٢٤
   ٤٠٩خان ، ص هللا  پوپلزائى، سفرهاى خارجى شاه اما ا- ١٢٥
  ٤١٠ پوپلزائى ، همانجا، ص - ١٢٦
   ٢٦، ص ٨٨  جريده زرنگار ، چاپ تورنتو ، کانادا،شماره- ١٢٧
   جرمن آن الين-استادقاسم افغان، بقلم آقای نوری  پورتال افغان -١٢٨

  
 فصل سوم

 نقش روحانيت متنفذ در ضديت

  با تحوالت اجتماعى وايجاد اغتشاشهادرکشور
 : شناختى کلى از روحانيت متنفذ درکشور

تا آنجا که . م گيرى برخوردار اندروحانيان در کشور هاى اسالمى و بخصوص در کشور ما از احترام و اهميت چش
تاريخ گواهى ميدهد، روحانيان متحد ترين صنف يا طبقه را در جوامع اسالمى تشکيل ميدهند و بنابرين در تمام 
کشورهاى اسالمى نقش بسيار موثرى دربسيج نيروهاى جامعه بسوى نهضت هاى مذهبى، ملى و ضد استعمارى داشته و 

ز پايدارى و ثبات نظام هاى اجتماعى خود را وابسته به تأئيد روحانيان و چهره هاى مذهبى دولت هاى اسالمى ني. دارند
البته در افغانستان دو عنصر . پر نفوذ کشورخود ميدانند و اين سنت را که تاريخ درازى دارد، هنوز هم احترام ميکنند

 . فق قبايل و ديگرى تائيد روحانيت سنىيکى توا: جداگانه ولى مهم به سلطنت يا حاکميت دولتى مشروعيت مى بخشد
، پير )-ص-ب پيامبرراعقا(، سيد )عالم ،مدرس(بهر صورت در ميان افراد روحانى بايد تفاوت بين مالى ده ، مولوى 

کسى که سروکارش با خانقاه و عبادت در (و صوفى ) شخصيت روحانى ايکه چندين صد يا چند ين هزار مريد دارد(
 . سرانجام روشنفکر اسالمگرا را دانست، و )خلوت خود است 

  :الــــُم
اجازۀ ماليی طی مجلس ومراسم . مالکسی را ميگويند که يک دورۀ منظم تحصيل را گذرانده وامتحان الزم را داده باشد

ماليان جامۀ مشخصی دارند، چپن يا ردای بلند . معينی از طر برجسته ترين شخصيت علمی يعنی مولوی اعطا ميگردد
  .ستاريا عمامه ای بزرگ سفيدبا د
 فضاى ده در حول مسجد با آهنگ .، غالبًا در ده سکونت دارد و مسجد محل تبادل افکار و دانش او با اهالى ده استمال

 .آذان نماز هاى پنجگانه و تعارفات مشحون از احترام وگزارش هاى روزمره زندگى روستائى فضاى خوش آيندى است
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لحاظ تقوى و دانش خود باالتر از ديگران است از طريق توافق ارباب يا ملک به مالئى بر اهالى ده کسى را که به 
دردهات موقوفاتى وجود ندارد تا مال از حاصل آن امرار معاش کند ، زيرا امير عبدالرحمن خان بخشى از . ميگزينند

بنابرين با مال تعهد مى شود .  ساختموقوفات را لغو و ملى کرد وبا اينکار، خود مختارى روحانيون را درکشور ضعيف
 با اين مزد پولى که هنگام نام گذارى .که دستمزد او هرسال در سر خرمن از طريق تاديه عشرو زکات پرداخت ميگردد

البته در تامين زندگى مال ده . نوزاد يا تدفين مرده بعنوان صدقه از طرف ورثه ميت تخصيص داده شده اضافه ميگردد
   .لکها سهم بيشترى دارند و مال خواهى نخواهى از ملکها حرف شنوى داردثروتمندان و م

، درمورد موقف ماليان وروحانيون ونقش شان درکشور ١٨٠٩الفنستون، محقق انگليسی هنگامی که در پشاور بود، در 
  : مطالب دقيقی نوشته ميگويد که

به تقوا وپرهيزگاری فراميخوانند واز لذايذ برحذر  مشتاقانه مردم را-هرچند منصبی نداشته باشند-ماليان وروحانيان
ماليان با موسيقی وشنيدن ونواختن آن مخالفند، و درصورتی که زورشان برسد به شکستن آالت موسيقی . ميدارند

مبادرت ميورزند، اما صدای نی وسرنا را مجاز ميشمرند وآنها را ساز های مردانه ورزمی ميدانند و ديگر سازها را 
  .ومخالف شأن مسلمان راستين ميشمارند، با اين همه مردم خيلی پروای چنين زندگی پارسايانه را ندارندزنانه 

شمارشان با توجه به جمعيت . ماليان بسيارند و در ميان هرطبقه ای از درباريان تا قبايل بدوی وبينوايان ، ديده ميشوند
آنان مردمانی فعال ونسبتًا اليق ومراقب . ياد ميشود»ُعلما «اطراف شهرها بسيار است واز آنان به صورت گروهی با نام
  .مقام واالی خويشند وبر بيشتر دانشهای متداول دينی تسلط دارند

اين امتيازات .  آموزش جوانان وادارۀ قضاء در سراسر مناطقی که به شاه وفاداراند، کامًال به آنان مفوض شده است
ادان وخرافه پسند به آنان ميشود، ماليان را قادر ساخته است تا برافراد وحتی گروه همراه با احترامی که در ميان مردم ن

فرمانداران وديگر افسران کشوری را زير نظارت بگيرند وحتی با مداخالت خود شاه را . ها نفوذ نامحدودی داشته باشند
اين قدرت ] محمود نقش قاطع بازی کندچنانکه ميرواعظ ، روحانی پرنفوذ کابل توانست در خلع شاه.[به مخاطره افگنند

در مناطقی که نيروی ديگری برای حفظ . برضد کسانی که کارهای خالف شرع می کنند و برضد الحاد به کار ميرود
روحانيون با چپن های بلند در ميان اقوامی که آمادۀ نبردند ظاهرميشوند . صلح نيست، نيروی ماليان مفيد واقع ميشود

  .قرآن، خواندن ادعيه و ياد کردن نام خدا سرانجام درميان آنان صلح وآرامش برقرار ميکنندوبا شفعيع آوردن 
درشهر . ماليان در اطراف پشاور، بخصوص درنواحی متعلق به بردرانيان قدرت بسيار دارند:  الفنستون عالوه ميکند

هرگاه ستمی برآنان رفته باشد، به دادگاه ها پشاور شاه تا حدود زيادی جلو آنان را می گيرد وآنا را مجبور می سازد که 
شکايت برند، يا اينکه منتظرمی نشينند تا سر فرصت بردشمنان فتوای کفريا بدعت صادر کنند و احساسات تعصب آميز 

اما در مناطق دورافتاده آسيب رسانيدن به يک مال . مردم را برضد آنان برانگيزاند يا آنان را به پنچۀ قانون بسپارند
در چنين مواقعی ماليان ديگر هم مسلکان را گرد می آورند، مراسم تدفين را به تعويق می اندازند، . غا به پا ميکندغو

هرگاه نتوانستند مخالفان را با اين کارها به تسليم . برمخالفان فتوای تکفير صادر نموده رسمًا آنان را مرتد ولعن ميکنند
بل ميزنند وصالة ميکشند واعالم ميکنند که هرکس با آنان يکجا شود شهيد است واردارند، پرچم سبزرا برمی افرازند، ط

بدين سان بزودی جمعيتی تشکيل ميدهند که خود آن را لشکر ميخوانند  . وهرکس از آنان دور بماند مرتد ومطرود است
ان را به پذيرش شرايط آنان وچون افغانان بيش ازآنکه از لشکرشان بيم داشته باشند از طعن ولعن شان ميترسند، مخالف

  .آتش زدن وغارت کردن خان ومان رئيس مخالفان وتحميل جريمه برمخالفان، از جمله اين شرايط است. وادارميسازند
داستانها گفته اند از اينکه از بانگ لشکر ماليان حصارها فروريخته ، شمشيرهای که قصد آنان کرده ، ُکند شده وگلوله 

با اين همه ، باری در نزديکی پشاور يکی ازخانان هشت نغردر برابر .ليک ميشده بازگشته اندهايی که بسوی آنان ش
کار .لشکرماليان که برای تحميل معامله پرسودی نزد او رفته بودند، او آنان را به عقب راند وتلفاتی برآنان واردکرد

 ديده تعظيم مينگرند، به گمان من مردم بيش از هر چند دراين نواحی ماليان را به. اوباعث خوشحالی همسايگان شده بود
  . آنچه به آنان عالقمند باشند، از آنان ميترسند

حتی درآنجا هم مردم . در غرب کشورقدرت ماليان نسبتًا محدود تر، ولی احترامشان بيشتر است، خصوصًا در روستاها
قدرت آنان حتی درشهرهای نواحی . شکوه دارنداز اقدامات ناگوار وآزمنديهای آنان در برابر مهمان نوازيهای مردم 

باری در قندهار قدرت آنان به . غرب، مخصوصًا در روزگار سلطنت تيمورشاه که يک مال صدراعظم بود، احساس شد
آنان اعتراض کردند که خان پلوهای . حدی رسيد که گروهی برکفايت خان تاختند، به حرم او داخل شدند وانعام خواستند

.  يک فارسيوان شيعه بود که به مناصب عاليه رسيده بودکفايتخان. يخورد وخوراک آنان نان خشک استرنگا رنگ م
  .او با زحمات بسيار وتنها با پادرميانی شاه توانسته بود به اين غوغاپايان بخشد

ن اينکه رسوا بدو_ ماليان در ميان مردم زندگی پارسايانه ای دارند، اما برخی در خفا بسياری از اعمال خالف را
سودخوری در قرآن صريحًا منع شده است، اما معدودی از . بسياری از آنان متهم به سودخوری اند. انجام ميدهند_ شوند

بسياری از مردم با سپردن پول به . مسلمانان خالف اين دستور را انجام ميدهند، درحالی که مقابله با آن کارسختی نيست
يا پول را به صرافان ميدهند وسهمی از بهره گردش آن را . از سودآن قناعت ميورزندبازرگانان وسهيم شدن در بخشی 

به سود ميدهند وبدين سان برثروت _ با ضمانت استوار_ اما بسياری از ماليان آشکارا پول شان را. دريافت ميکنند
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ماليان سود نميخورند، بقای چنين  آنا بخشی از زمينهای کشور راصاحب شده اند، اما از آنجا که همه . خويش می افزايند
  .جمع بيشماری شگفت آور است

در کنار ماليانی که منصب روحانی دارند، يا از دولت حقوق ومستمری ميگيرند، ماليان روستاها از محصول 
ش برخی از طريق تدريس فقه وانجام تشريفات مذهبی امرار معا. کشاورزان يا از رمه دامداران سهمی دريافت می دارند

برخی مشغول وعظ وتبليغ اند وزندگيشان . برخی در مدارس تدريس ميکنند يا معلم سرخانه فرزندان اغنيا ميشوند.ميکنند
عده ای . برخی ازمهمان نوازی مردمی که در مناطق شان سفر ميکنند بهره مند ميگردند. از طرف مردم تأمين ميگردد

  . علم ادامه ميدهندهم با کشاورزی يا وسايل ديگر به زندگی وتحصيل 
ماليان نه اتحاديه ای دارند ونه فدراسيونی، بلکه  از اين لحاظ که همه دارای وظيفه معين ومشخص تبليغ امور شرعيت [

کوچکترين بی حرمتی به يکی ، حساسيت ونارضايتی همه را در .اند، بطور خود بخودی قشری بسيارمتحد وبهم بسته اند
همه ازدواج ميکنند وزندگيشان همچون . ها از روی عاليق ومنافع مشترک شان استهمکاری ماليان تن.] پی دارد

برخی بسيار با وقار ومتين اند وبا ديگران ميجوشند ودر هرکاری سهم . فقط اندکی سختگيراند. مردمان عادی است
  .ميگيرند

نه، عصای بلند به دست وکتاب فقه دوگزه برشا) پتوی(شايد يکی از آنان را ببينيد با دستاری بزرگ برسر و دستمالی 
زير بغل که با گروهی از طلبه در خيابان قدم ميزند و يا درخانه يکی از اغنيا می نشيند ودرحالی که آستينهای گشادش 
ميجنبد، ميکوشد با اشارات انگشت شهادت نظراتش را به جمع بقبوالند و با حکايات ولطايف صاحب خانه راسرگرم 

در بيشتر مباحثات . چنين ماليان مجلس آرايان خوبی اند. صوارش در جمع دست به دست ميگرددسازد وقوطی بزرگ ن
شايد برخی چنين پندارند که ماليان . شرکت ميکنند واطالعات شان در امور دينی باعث تعظيم همه همرديفان ميگردد

من با بسياری از .  درحالی که چنين نيستبايد دشمنان بزرگ پيروان ديگر اديان باشند يا حداقل از آنان دوری گزينند،
مخصوصًا من با دوتن از ماليان آشنا شدم که . برخی بسيار هوشيارند وطبعی سازگار وموافق دارند. ماليان آشنا بوده ام

اطالعات گسترده وطبعی آزاد داشتند، نظير آن را درميان ماليان هندوستان . پسران خان علوم عالم بزرگ وقت بودند
  .نستان نديدموافغا

در بسياری از بخشهای مملکت مفيداند، زيرا با . گفتن اينکه ماليان بصورت عموم يک گروه مفيد اند يا نه، آسان نيست
مواعظ خويش تمايل سلطه جوئی مردمانی اداره ناپذير را اعتذال می بخشند و آن مقدار علم وادبی که فراگرفته اند در 

اما غالبًا ميتوان آنان . معتقدم که وجود ماليان برای وضع موجود افغانان مفيد است. اعمال ورفتار شان منعکس ميگردد
  )١.( ندآنان هيچيک با مرحله عالی تمدن سازگار نيست. دانستانتقال افغانان به يک زندگی بهتررا مانعی در 

، افرادی »علما«:د ومينويسداسالم شناس معروف معاصر فرانسه درمورد علمای اسالمی نظری  شبيه نظر الفنستون دار
عربی (هستند باسوادولی نه روشنفکر، آنان که موافق  برنامه درسی هزارساله ای مشترک در تمام جهان اسالم

تربيت شده اند بيشتر احساس تعلق به امت ) ، فقه يا حقوق اسالم)ص(کالسيک، کالم، تفسيرقرآن، حديث يا سنتهای پيامبر
شک نيست که اين فرهنگ مشحون از تفاسير پيچيده وتکراری است، ولی فرهنگی .  خاصاسالمی دارند تا به يک ملت

به نظر ميرسد در . است جهان شمول وبا اين همه قادر نيست ايدئولوژيی بدست دهد که راهی به تجدد ومدرنيسم برد
 )٢(».قادر به توجيه خود با دنيای جديد نيستند» علما«افغانستان

در مناطق قبايلى موقف مال پائين تراز افراد قبيله است ، . ر مناطق مختلف از هم متفاوت استموقعيت اجتماعى مال د
 اما در ميان درانى ها و مناطق ديگر، مال به سبب دانشى که دارد از مقام .چرا که جزء اجتماع قبيله محسوب نميشود 

دعاى نامگذارى نوزاد، مراسم : سمى از قبيل اجراى مراسم مذهبى در انحصار مال است ، مرا. باالترى برخوردار است
 در قراء کوچک معموًال مال تنها فرد با .ختنه سورى ، اجراى مراسم عقد و نکاح ، مراسم تدفين، تعليم کودکان و غيره

سطح دانش مالها باهم بسيار فرق دارد ، .  مال در بر خوردها و اختالفات اهل ده به ميانجيگرى مى پردازد٠سواد است
عضى از مال ها نوشتن و خواندن ميدانند و مالهايى هم هستند که سواد ندارند، اما دعاهايى به عربى و آياتى از قرآن را ب

  . از برميخوانند
 :ویمول

است که معموًال حدود ده دوازده طالب را دريک مسجد يا مدرسه علوم دينى ) عالم(مولوىشخصيت ممتاز تراز مال، 
 تدريس با سطح ذکاوت و پيشرفت هر شخص بستگى دارد و شامل مطالب الهيات ، .يکندبدور خود جمع وتدريس م

تفسير قرآن، فقه حنفى، حديث ونيز صرف ونحو عربى و غيره کتابهاى دينى است که بگونه يک نواخت و غير قابل 
 يا اينکه به مدرسه باالترى  طالب العلم پس از اجازه مولوى حق دارد بکار مالئى در ده بپردازد و.تغيير تدريس ميگردد

م مدارس عالى شرعى وجود نداشت ، بنابرين طالب العلم مجبور ميشد براى ١٩٢٥رجوع کند و چون در افغانستان تا 
برود که بدبختانه اکثر شان پس ازختم تحصيل برضد » ديوبند«ادامه تحصيل به هند برتانوى و به مدرسه بزرگ 

 . يگرفتندتحوالت اجتماعى کشور خود قرار م
سر سيد «  م بر ضد تسلط انگليس بوسيله متجددين برهبرى ١٨٥٧مکتب ديوبند پس از شکست شورش بزرگ هند در

سرسيد احمد و همراهان وى راه مدارا و همزيستى با انگليس .  در نزديکى دهلى بنياد گذاشته شد ١٨٦٧در سال » احمد
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آنها مکتب عليگر را نيز بنيان .  غرب گرائى هدايت ميکردند ها را در پيش گرفتند و جامعه اسالمى هند را بسوى
 )٣(.  علماى بزرگ افغانستان اغلب در مدرسه ديوبند که انگليس ها در آن نفوذ داشتند ، تربيت ميشدند.گذاشتند
مدرسه  براى نخستين بار جهت تربيه مالها، ١٩٢٨خان پس از ممانعت تحصيل مالها در مکتب ديوبند هند ، در هللامان ا

بر طبق فيصله دولت مال هاى . يى را تاسيس کرد تا طالبان علوم اسالمى در آن به تحصيالت بلندتر خويش ادامه بدهند
البته از مالهاى قبلى امتحان مالئى گرفته ميشد، در صورتى که .مساجد افغانستان از فارغان اين مدرسه تعيين ميشدند

 اينکار که در ذات خود يک عمل نيک بود، سبب .ند مالئى محروم ميگرديدلياقت مالئى را داوطلب نميداشت، از کار
  .خشم مالنماى بى سواد و کم دانش بر ضد دولت گرديد

از نقطه نظر اقتصادى در شهرها علما عمومًا به کمک ها ومساعدت هاى دولت وابسته اند ولى در خارج شهرها ، نظير 
 عشر وزکات پرداخت ميگردد امرار معاش ميکنند، ولى مولوى ها عمومًا مالهاى دهات از محل هداياى جنسى که بنام

   .مرفه تر از مالهاى ساده استند
  

 :قلندر
خواجه «و » حضرتها«و » پيرها«و » سيدها«و » ملنگها«: از مولوى که بگذريم با چهره هاى روحانى ديگرى چون 

ملنگ ها قلندر هايا . و حرمت بخصوصى برخور داراندبر ميخوريم که در جامعه ما از موقف» صاحب زاده ها«و » ها
، واعظان دوره گردى هستند نيمه ديوانه، نيمه برهنه که تعويذ ميفروشند و پولى به عنوان شکرانه از مردم دريافت 

 .ه مى شوند اينان قصه سرايانى اند که ازجاهاى ديگرى و غالبًا از هند آمده اند و بيشتر اوقات در زيارتگاه ها ديد.ميکنند
 در قندهار يک چنين .و از زيارتى بزيارتى ويا از مسجدى به مسجدى ميروند و با آزادى در حاشيه جامعه زندگى ميکنند

سالها نيمه برهنه و نيمه ديوانه زندگى ميکرد که مردم به او بچشم احترام و تقدس » ملنگ سرپوزه «ملنگى بنام 
حضرتها .ميدانند و خواجه ها از اعقاب خليفه اول مسلمين اند) ص(عقاب پيامبرسيدها و ميرهاخود را از ا. مينگريستند

 -  اينها در پيوند با موقعيت اجتماعى و ارزشها ى شخصى خود ، نقش سياسى .از اوالده خليفه دوم اسالم نسب مى برند
تمى قرارميگيرد که آن سيستم  در مناطق قبايلى سيد بطور طبيعى در باالى سيس.اجتماعى موثرى در جامعه بازى ميکنند

 در اين سيستم حتى اگر زبان مادرى سيد پشتو هم باشد او را بعنوان يک .بحساب نمى گيرد» پشتون والى«او رادرمعيار 
 اين بيطرفى او در رقابتهاى ميان خانواده ها .تعلق دارد نه بقوم پشتون» عرب«او به قوم سيد و حتى : پشتون نمى شناسد
بسيارى از سيدها از اين موقعيت استفاده . ه او بطور طبيعى و منطقى بصورت يک ميانجيگر در آيدموجب مى شودک

کرده و به صورت يک قدرت سياسى محلى درآمده اند و از همين روست که طبقه تحصيلکرده ، مخصوصًا در هنگامى 
 . نمى بينندکه عدم آگاهى آنها در مسايل مذهبى خيلى علنى شده باشد به آنهابه نظر نيک 

  

 : مردان مقدس وبرکت 
که آثار زيادى پيرامون اسالم و اسالم » »Olivier Royاوليويه روى«افغانستان شناس و اسالم شناس معاصر فرانسوى 

مدرن يا سياسى در افغانستان و کشورهاى منطقه نوشته ، در مورد اسالم و نقش آن در نهضت مقاومت ونيز در مورد 
ر افغانستان تحقيق بسيار جالب و خواندنى دارد که بازتاب قسمتى از آن براى شناخت بيشتر و تصوف و ِفـرق آن د

برکت ، تقدسى است که از « :  او در باره مردان مقدس وبرکت مينويسد .تکميل موضوع تحت مطالعه ما کمک ميکند
 اين قدرتى است که .ر مى آوردبعضى اشخاص ، بعضى مکانها ويا بعضى اشياء ساطع مى شود و نعمت وفراوانى ببا

طلسم، : اشياء مقدس مثل.خود بخود وجود دارد و عمل ميکند و ميتواند از جايى بجايى منقل شود و خود را کنترول کند
زيارتگاه و مرقد يک پير، تقدس يک : اوراق قرآن و اشياء مذهبى متعلق به گذشته هاى دور، تقدس يک مکان مثل

به او منتقل شده است ، وتقدس ) ص(ى شخصى او هرچه باشد، بخشى از هاله تقدس پيامبرسيد، که ارزشها: شخص مثل
 . پير ، مرشد روحانى ايکه بدليل تقرب او به خداوند بدين مقام دست يافته است و غالبّا به يک فرقه صوفى تعلق دارد

ذور وصدقات زوار امرارمعاش که از مدرک ن» مواجر«مقبره او تبديل به زيارت ميشود و يک » پير«پس از مرگ 
 زيارتگاه ها مکانهاى بسيار خود مانى و آشنا اند، بسيارى از مزار ها در شفاى .مينمايد، زيارتگاه را اداره ميکند
را شفا ) سياه سرفه(بيماران ) پروان(در کوهدامن » اوفيان« مشهور است که مزار .امراض بخصوصى تخصص دارند

مزار مال محمد اسماعيل از خانواده خان علوم درقندهار معروف به ژرى نيکه ، : ته ميشود بهمين روال گف) ٤. (ميبخشد
 . و بعضى مزارات ديگردرشفابخشيدن گزيدن سگ ديوانه شهرت دارند. در شفاى بيمارى مرض زردى شفابخش است 

برداشتى » برکت«يقى کرده از مطالعات عم» اسالم و سياست در افغانستان« استااولسن دانشمند دانمارکى که در مورد 
اتوريته مذهبى براى اعتبار و قبول « : دارد و آن را بحيث وسيله سياسى چنين تفسير ميکند» اوليويه«باالتر ازبرداشت 

 ادعاى .هر جريان ايديولوژيک به شمول قدرت بطور مشروع عامل کليدى در جامعه اسالمى بوده و اکنون نيز ميباشد
مبنى بر اينکه اتوريته برحق باالى ديگران و برموسسات اجتماعى را از جانب خداوند کسب ) انى روح-مذهبى (افراد 

 از همين جاست که شخصيت هاى مذهبى يک تهديد بالقوه ... نموده اند، براصل توارث يا معنويت روحانى قرار دارد 
يک جنبه مهم اتوريته مذهبى . اف داده اندبراى اقتدار هردولت بوده و در سراسر تاريخ بار ها حکمرواى برحال را مص
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در » برکت« عالمات خارجى .است» برکت«اشخاص داراى توارث مقدس و معنويت روحانى، شايستگى آنها در داشتن 
سلسله کرامات از نمايش يک سبک . تبارز قدرتهاى مثبته و توانائى هاى است که ميتواند اشکال مختلف را بخود بگيرد

نه توأم با رياضت گرفته تا قدرت نوشتن تعويذهاى شفابخش و حفاظت کننده تا انجام کرامات آشکار زندگى پرهيزگارا
در بسيارى موارد برکت يک پير تا بعد . مانند تغذيه يک اردو با يک قرص نان يا قدم زدن برروى آب را در بر ميگيرد

قبره او يا قدرت هاى شفا دهنده که پس از قربانى  اما پس ازمرگ حوادث خارق العاده از م.از مرگ او تثبيت نشده است
  ) ۵(» .بر مقبره اش ظهور ميکند، قبر او را به زيارت تبديل مينمايد

زيارت چنين اشخاصی مقدس يا اماکنی که به خاطر زندگی فوق العاده وکارنامه های آنان شهرت يافته است، هنوز 
رسم يوسفزيان مثال خوبی از .پناه ميبرندحتی از انتقام قتل درامانندکسانی که به چنين اماکن . مقدس ومورد احترام است

آنان هنگام رفتن به جنگ، زنان را دريکی از اماکن مقدسه ميگذارند تا از انتقام دشمن در . احترام به اماکن مقدسه است
 تا به اين افراد نسبت شمار چنين افراد مقدس روز افزون است وغفلت  وخرافه پسندی مردم باعث ميشود. امان باشند

حتی طبقات باال . کرامت بدهند ومعتقد باشند که آنان از موهبتی برخوردارند که وقايع راپيش بينی کرده آينده را ميبينند
  )٦.(برخی بايد با نيرنگ به چنين مدارجی رسيده باشند. هم به آنان چنين عقيده ای دارند

 

 : فرقه هاى تصوف درافغانستان 
در اينجا ديگربحث مذهب . مى نهيم» تصوف« ها قدم به قلمرو » پير«با : درادامه بحث قبلى ميگويد» روىاوليويه « 

مردمى در ميان نيست ، بلکه با فرقه هاى صوفى که نقش آنها در تاريخ اسالمى افغانستان و نهضت مقاومت از اهميت 
متجلى شده » نقشبنديه ، قادريه و چشتيه «: ه فرقه در جامعه افغانى، تصوف در س« .وااليى برخوردار است ، مواجهيم

 کابل و هرات دومرکز بزرگ تصوف اند اما تمام .است که در بين طبقات متوسط شهر ها و اطراف شهرها نفوذ دارد
براى . قرار ميدهد» باطن«را درمقابل » ظاهر«تصوف .شمال کشور و ناحيه قندهار از اين مکتب تاثير پذير فته اند

براى اينکه به » مريد«هر . قدم در طريق نهاد» مرشد«يا » پير«بى به اين حقيقت مى بايست تحت رهبرى يک دستيا
شناخت حق نايل شود بايد مدارج طريقت را بگذراند و اين شناخت ، شناختى است اشراقى و عرفانى و نه مبتنى بر تعقل 

است و مکاتب الحادى به ) وحدت الشهود(الق و مخلوق در حالى که طريقت شريعتى قايل به تميز ميان خ. و استدالل
 براى رسيدن به اين .معتقداند، عشق به حق عبارتست از انحالل من در بى نهايت الهى) وحدت الوجود(وحدت اين دو 

از  اين اعمال عمومًا عبارتند .مرحله ، مريد به انجام اعمالى روحانى نياز دارد که به حسب ِفًرق مختلف متفاوت است
 صوفى .، که قادريه به صداى بلند و نقشبنديه در سکوت زمزمه ميکند)ذکر(اورادى حاوى تکرار يکى از اسماء خداوند 

 آنها عمومًا در گروه هاى کوچک و .هاى شناخته شده داراى يک زندگى شديدًا روحانى اند ولى تظاهربه آن نمى کنند
خود به ذکر مى » پير«ل به يک مدرسه است گرد هم مى آيندوبه رهبرى که غالبًا وص)خانقاه(درمکانى دور تر از اغيار 

 صوفى در زندگى روزمره خود را به يک نظم فکرى مقيد کرده ، اين نظم فکرى بدون آنکه او را از زندگى .پردازند
ستان پيوندى پيوند ميان ادبيات فارسى و تصوف در افغان. اجتماعى جدا سازد، او را از ديگران متمايز ساخته است 

انصارى، جامى هروى و رومى هللا بسيار قوى است و اين بخصوص بدليل وجود نويسندگانى محبوبى چون خواجه عبدا
 ) ٧(» .بلخى است 

که » مريد«يکى متابعت فرد از پير به عنوان . در افغانستان تصوف بدوگونه عمل ميکند» اوليويه روى«بنابرتحقيقات 
ديگرى متابعت جمعى يک طايفه يا يک قبيله از يک پير يا يک خانواده روحانى است که آنرا تصوف سنت گرا گويند و 

در اين نوع تصوف ميان جامعه و خانواده قديس ارتباطى نيست و تنها اين . در خانواده آنها موروثى است» برکت «
) الجه بيماران ، دعاى خيرمع(» برکت«مى پردازد ولى کار هاى اجتماعى او به » ذکر«خانواده است که ظاهرًا به 

 عمل اصلى که نشانه ارادت مخلص به .» مريد«شهرت دارند تا » مخلص«پيروان اين طريقت بيشتر به .محدود مى شود
در مقابل پير دعاى خير و مهمانوازى خود رانثار . پير است عبارت از ديدار ساالنه پير و تقديم هداياى به پير است

 است که توسط آن قبايل در پيوند با شريعت که حقوق عرفى آنها را ردميکند ، مذهب را واين روشى. پيروانش ميکند
تصوف در ميان قبايل تبلور سياسى است که رنگ وبوى مذهبى ندارد، و به همين دليل . باخصوصيات قبايلى آشتى ميدهد

ف تاييدى است بر پيروى دقيق از  حاالنکه در مناطق غير قبايلى تصو.در قبايل مالها بندرت به طريقت مى پيوندند
است که رهبرى آن بدست » فرقه قادريه«بنابرين در قبايل پشتون فرقه يى که اکثريت را در دست دارد . اسالم راستين

 . خاندان نقيب صاحب گيالنى است
 پيوند نزديک  اعقاب اوکه با رژيم عثمانى٠در بغدادمدفون است) قرن ششم هجرى(موسس اين سلسله عبدالقادر گيالنى 

دريافت کرده بودند ، در بغداد محصلين کشورهاى مختلف را بحضور مى » نقيب االشراف«داشتند و ازاين رژيم لقب 
بخصوص سلييمانخيلها و - در قرن شانزدهم اين فرقه درهند مستقر شد و از اينجا بود که پشتونهاى غلزائى .پذيرفتند
قه داراى شعب زيادى است که در راس هرکدام يک نفر از نوادگان عبدالقادر  اين فر. را بسوى خود کشانيد-خوگيانيها

در سالهاى دهه بيست عراق را ترک کرد و در » پير سيداحمدگيالنى« حضرت نقيب صاحب پدر .گيالنى قرار دارد
سيداحمد  پسرش ١٩٤٧ پس از مرگ او درسال .چهار باغ ننگرهار مستقر شد تا فرقه محلى را از نزديک رهبرى کند



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
93

يک   ازپوهاند داکترسيدخليل اهللا هاشميان ، پيرسيد احمد گيالنیبگفته  )٨.(دجانشين اوش» افندى جان«گيالنى معروف به 
 وی درفاکولته شرعيات کابل تحصيل .در ننگرهار بدنيا  آمده است١٩٣١جبارخيل قوم مومند درازطايفه مادر پشتون 

و با ازدواج با . به زبانهای دری وپشتو وانگليسی به روانی صحبت ميکندوست کرده وسپس مدتی در لندن اقامت داشته ا
 و گفته ميشود پيش روابطش را با سلطنت ظاهرشاه قايم کرد) دخترعزيزه جان سراج(نواسۀ امير حبيب اهللا خان سراج

 پير گيالنى چندان  تا قبل از کودتاى ثور،.از سقوط رژيم شاهى او يکى از مشاورين غير رسمى محمدظاهرشاه بود
تقسيم آب وضو در ( فعاليت هاى مذهبى موثرى نداشت ، گرچه او به اعمالى دست ميزد که بظاهر جنبه مذهبى داشت 

ولى فرقه را براهى مى برد که زياد با مذهب پيوند نداشت و شکل شبکه طرفداران را بخود ) ميان مريدان بيمار
  . را ايجاد و رهبرى ميکرد» محاذ ملى« شوروى تنظيم پير گيالنى در دوران تجاوز) ٩ (.ميگرفت

و اما تصوف سنت گرا با اسالم رسمى در تضاد نيست، بلکه فضايى از روحانيت را تقديم مؤمن ميکند، ضمن آنکه براى 
مريد . يک عالم است و نيز يک راهگشا» پير«در اينجا . فقيه و شريعت اسالمى احترامى بى چون و چرا قايل است 

حتى اگر سنت خانوادگى . تبعيت ميکند» پير«ور انفرادى به طريقت مى پيوندد و بصورت شخصى و بيواسطه از بط
و تحت نظارت » ذکر«پيران طريقت بطور مرتب در جلسات . نقش بزرگى در اين تصميم گيرى داشته باشد

قت همبستگى هاى صنفى را با مريد از زندگى اجتماعى خود غافل نمى شود، بعکس گاهى طري. مرشدحاضر مى شوند
 بنابر .هر حلقه اى از صوفيان شبيه نوعى باشگاه محل تمرينات روحانى است. همبستگى هاى مذهبى تحکيم مى بخشد

دهلوى پديد هللا و شاه ولى ا) جدبزرگ مجدديها( آنچه گفته شد اين شکل از تصوف که از ريفورمهاى شيخ احمد سرهند
 غالب پيرها از روحانيونى هستند که عضو .مى که علما مبلغ آنند، در تضاد قرار نداردآمده، به هيچ وجه با اسالم رس

و هم علوم باطن مى پردازند و در اينجا پيوند پير با ) فقه و شريعت( آنها هم بتدريس علوم ظاهر .جامعه روحانيت اند
ود به مذهب راستين خود را پيروان اين صوفيان براى تاکيد بر تعلق خ. مريد با رابطه عالم و طالب همراه است 

شک نيست که پير بيش از يک روحانى ساده است و گفته مى شودکه وجود او باعث خير . مى نامند» طريقت شريعتى«
جانشينى پير در خانواده او موروثى است و مريدهاى او يک قوم واقعى را تشکيل ميدهند که نفوذ سياسى . وبرکت است

  .سيار چشم گير استآنها در مواقع ضرورى ب
 اين فرقه در افغانستان بيش از .در بخارا بنيان نهاده شد) م١٣٨٩ - ١٣١٨( فرقه نقشبنديه توسط بهاءالدين نقشبند 

شاخه هاى : ديگرفرقه هاى تصوف پيرو دارد و داراى شعب بسيارى است و دو تمايل در آنها بيشتر قابل تشخيص است 
با مهد فرقه يعنى آسياى ميانه ارتباط دارند ، ) شهرت دارد» خواجه احرار« که به ونيز شعبه يى(غربى و شمالى کشور

خانواده مجددى در .وابسته اند) از اوالده شيخ احمد سرهندى(در مقابل شعب شرق و قندهار مستقيمّا به خانواده مجدديها 
 ازميان بورژوازى سنت گرا و باسواد،  نقشبنديه پيروان خود را اغلب. از هند به افغانستان آمده اند١٩اواخر قرن 

هرات، کابل، غزنى، مزارشريف ، و : مانند(صنعتگران و کارمندان و روستائيان اطراف شهرهاى با فرهنگ قديمى 
آنچه که « :  در پيوندبه جنبش نقشبنديه اوليويه مى نويسد.برميگزيند) پکتيا و پکتيکا: مانند(ونيز از ميان قبايل ) ميمنه 

مشهور شده بدست شيخ احمد سرهندى فاروقى، متولد سرهند کشور هندوستان » عکس العمل نقشبنديه«ه امروز ب
که ) دين الهى( او که هم خليفه نقشبندى و هم در زمره علما بود با مذهب جديد و التقاطى .آغاز شده است ) ١٥٦٤(

او خواهان .شاعه داد به مخالفت برخاست براى آشتى دادن مسلمانان با هندوها ا١٥٨٢امپراطور هند اکبر در سال 
اسالمى خالص و عارى از تأثيرات آئين هندو بود که در عين حال داراى ُبعدى روحانى باشد و نيز فاقد خشکى فرماليسم 

 به همين سبب او مدافع تصوفى شد بدور از تمايالت .فقهى که نزد علماى زمان او جانشين سنتگرايى مذهبى شده بود
اين همجوارى تعصب سخت دينى با عرفان صوفيگرى يکى از عوامل تداوم تجدد حيات هند و افغانى است . نهجزم گرايا

اقدام شيخ احمد در زمان . که در نهايت در مقابل وهابيت عربستان که اصوًال با تصوف دشمنى دارد، قرار مى گيرد
و تعليمات او بصورتى مداوم موجب ) مکتوبات(نوشته ها: سلطنت جهانگير پسر اکبر به نوعى موفقيت دست مى يابد

را کسب ميکند که نشانگِر ُبعدى ) نوآور هزاره دوم(» مجدد الف ثانى«او لقب . تجديد حيات مذهبى شبه قاره هند مى شود
 شاخه اى از اين خانواده در قرن نزدهم به افغانستان روى مى آورد و در .است پنهانى در بازگشت به صدر اسالم 

  )١٠(» .ا و در کابل سکونت اختيار ميکندننگره
اين . ميالدی از سرهند هندوستان به افغانستان آمده بود١٨٧٠خانواده حضرت شوربازار در«بقول لودويک ادمک، 

 با هند(خانواده پر نفوذترين خانواده روحانی درافغانستان بود ومريدان بی شماری در هردو طرف سرحدافغانستان 
فضل عمر حضرت صاحب شوربازار بنام شيرآقا جان هم .رقبايل حاکميت و آمريت مطلق داشت داشته وب) برتانوی

ادمک عالوه ميکند که او در اغتشاش خوست دست داشت و . مشهور بودو در هند به او لقب نورالمشايخ داده بودند
  )١١(».مجبور بودتا به هند فرار کند

مجدديها اوالده شيخ احمدمجدد الف ثانى بن موالنا عبداالحد سرهند اند :  پوهاند حبيبى در مورد خانواده مجددى مينويسد
در عصر احمدشاه و احفاد او از اين خانواده شاه غالم محى .  پشت به حضرت عمرفاروق ميرسد٢٨که نسب شان به 

شت و الدين مجددى بن غالم صادق حفيد ششم حضرت مجدد در شکار پورسند شهرت روحانى و اراضى فراوانى دا
برادر ديگر ايشان که هللا و شاه صفى ا. برادر ديگرغالم صادق که شاه غالم محمدناميده ميشد ، جد مجدديان قندهار است
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از . به ننگرهار وکابل آمده در شوربازار سکونت اختيار کردند) ١٩در اواخرقرن (در حديده يمن مدفون است اوالده اش 
صاحب ديوان شعر درى جد حضرات شوربازار کابل ) هق١٢٨٧وفى کابل مت(آنجمله شاه عبدالباقى متخلص به باقى 

 ببعد محمدظاهرشاه قلعه جواد را به اين خانواده بخشيد و تا قتل عام ايشان بوسيله نظام خلقى ١٩٣٦ازسال ) ١١.(است
ى داشته اند و از خانواده مجددى همواره با دربارهاى شاهى افغانستان وابستگ. ، در آنجا بسرمى بردند١٩٧٩در اوايل 

طريق خويشاوندى با خانوده سردار محمدعثمان خان در واقع با دربار بيشتر نزديک و از احترام زيادى برخوردار 
شمس ( از قرار معلوم اشتغال خانواده مجددى مقيم کابل در سياست توسط سه پسرحضرت صاحب قيوم جان آغا. شدند

 ميتوان قبول کرد که تا آن موقع حضرتها .در اوايل قرن بيستم آغاز شد) المشايخ ، نورالمشايخ و محمدصادق مجددى
 عين مطلب را ميتوان در مورد خانواده گيالنى يا نقيب .خود را منحصرًا به جوانب معنوى مرشدى وقف نموده بودند

ز ديگر نيز  مجدديها بحيث پيرهاى پرنفوذ غير از کابل به عنوان مرکز اصلى قدرت ، چندين مرک.صاحب نيز گفت
 شعبه ديگر اين خانواده با لقب حضرت صاحب گازرگاه درهرات قرار داردکه از لحاظ نفوذ سياسى هرگز به پايه .داشتند

خان را هللا  مراسم تاج گذارى سردار نصرا١٩١٩ حضرت صاحب چهار باغ ميرسيدجان پاچا که در.شعبه کابل نميرسد
ولى دونفر اخير از خليفه هاى مرحوم . نسب خود مجددى هستنددر جالل آبادبرگزارکرد و حضرت بتخاک نيز در 

در شبکه تصـوف شرق افغانستان که مرکز آن هده بود، داخل بودند ) که بطريقه قادريه متعلق بود(آخندزاده صاحب هده 
  .و بخش هرات و کابل مربوط به مجددى ها طريقت نقشبنديه را تعقيب مى کردند

 پروان و کاپيسا نيزپيروطريقه نقشبنديه هستند و مهمترين شخصيت اين منطقه همانا  همچنان همگى رهبران مذهبى
 گفته ميشودکه .آخندزاده مالعبدالحميد تگاو است که هزاران مريد داشت وبچه سقاو رابرضد رژيم امانى تقويت ميکرد

 صاحب زاده عبدالغفور: مثلصاحب زاده هاى پروان.بچه سقاومريدشمس الحق مجددى کوهستانى، پيرگلبهار بوده است
 بقول استا اولسن، .جان نيز در اصل از خاندان مجددى و از حمايت کنندگان پسر سقاو بودندهللا جان و صاحب زاده عبدا

رد صوفيسم نه تنها در دکتورين ، بلکه « : صوفيسم را رد ميکنند، او ميگويد) پيروان حسن البناءو سيدقطب(اخوانى ها 
به نظر آنها صوفيسم چون مردم را به کناره گيرى از زندگى و اشتراک فعال . اخوانى ها ريشه دارددر استراتيژى عملى 

نيز بايد لغو »  مريدى-پيرى «عالوتًا به نظر آنها روابط .در امور اجتماعى الهام ميدهد، بناءّ مانعى در راه ترقى است 
طا گرديده به اضافه ادعاى او در باره الهام آسمانى به گردد، زيرا نقش و قدرتى که در اين سلسله به رهبرروحانى اع

 اعتراض .همين مسئله بخصوص در بين پيروان شيخ سرهندى از همان ابتداء شايع بود.پوليتئيسم هم سرحد مى شود
 معنوى اسالمگرايان افغانستان عليه صوفيسم قوى و فاقد ابهام بوده و استدالل آنها در اين زمينه مشابه استدالل مشاورين

به » .بر دوش مردم بيگناه اند» طفيلى هائى«صوفيسم معرفى غلط اسالم است و خانوادهاى پير «:آنهاست که ميگفتند
: نخست بيسوادى ، دوم :نظر آنهاريشه طرز تفکرکوتاه بينانه و باطل را در افغانستان ميتوان در دودليل خالصه نمود 

 مثًال اين عقيده که .ا داده و مردم را به تردد و اشتباه رهبرى مى کنندتفکر مسلط صوفيسم که حقايق زندگى راکم به
  ) ١٣(» .افغانستان را در برابر قدرت خارجى حفظ ميکند، محصول کوتاه بينى همينگونه ذهنيت است» پيرها«خداوند و

  

  :نقش روحانيت متنفذ در برانگيختن شورشها
ها به قشر روحانى بچشم بزرگى و حرمت نگريسته و تقريبًا اکثريت در کشور ما از عهد باستان تا اين زمان ، دولت 

زعما و رهبران کشور هنگام جلوس شان برکرسى حاکميت براى کسب مشروعيت قدرت خود تأئيد روحانيون بزرگ 
با خطبه شرعى و ) ولو قدرت را باقهر و خشونت بدست آورده باشد(راکمائى کرده اند و مراسم تاج پوشى سلطان 

شتن تاج پادشاهى توسط رهبر روحانى برسرشاه متبرک ساخته شده و در خطبه هاى نماز جمعه در مساجد و منابر با گذا
ذکر نام شاه يا رهبر سياسى در واقع به مشروعيت آن رهبر و زعيم و اطاعت از اوامرش مهر شرعى واسالمى زده شده 

 برمنبرهاگرفته نميشد، بدان معنى بود که حاکميت شاه يا و يا همينکه نام رهبر سياسى در خطبه هاى روزجمعه. است 
رهبر سياسى ديگرمشروعيت ندارد و اوامر و نواهيش واجب االحترام نيست و مردم بايد برضد او به پا خيزند و رهبر 

ولت از همين جاست که شخصيت هاى روحانى پر نفوذ همواره يک تهديد بالقوه د. سياسى ديگرى براى خود انتخاب کنند
معموًال هنگامى که منافع و امتيازات . بوده و در سراسر تاريخ بار ها برضد حکمروايان به مبارزه بر خاسته اند

روحانيان از طرف دولت با خطر مواجه شده ، خيزش هاى مردم در برابر قدرت مرکزى از طرف همين قشرروحانى 
  .صورت گرفته است) و مسايل مذهبى آگاه تر اندکه نسبت به عوام الناس در توجيه و تفسيير قوانين جارى (

 مثال هاى برجسته اين ادعا در تاريخ معاصر ما اغتشاش خوست بر ضد اصالحات اجتماعى دولت امانى برهبرى مال 
 است که ١٩٢٤مشهور به مالى لنگ و سايرمالهاى آن سمت بتحريک و رهنمائى روحانيون پر نفوذ مرکز در هللا عبدا

 در قيام خوست يکى از مريدان حضرت صاحب شوربازار بنام .در بر گرفت تا قيام خاموش گشت قريب يک سال را 
 اين دو مال در دستى قرآن و دردست ديگر .و مال عبدالرشيد قرار دادهللا عبدالغنى قبايل سليمانخيل را در کنار مالعبدا

قرآن ! کداميک را قبول داريد: بودند فرياد ميزدند قانون جزا را گرفته درميان قبايل که متأسفانه از سواد و دانش بى بهره
در ادامه اغتشاش خوست در . قرآن را و سپس مردم را بشورش دعوت ميکردند: يا قانون را ؟ و طبعًا مردم ميگفتند

غزنى و شيخ آباد وردگ مال عبداالحد و مال عبدالسبحان وردکى و مال عبدالحليم چهار آسيابى و مال نورعلى کهنه 
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قاديانى نقش مرکزى و موثر داشتند که پس از سرکوبى اغتشاشيون و دستگيرى رهبران اغتشاش هللا ش و مال نعمت افرو
 در جريان محاکمه همين . تن ديگر از سران اغتشاش در محکمـه نظامى محکوم به اعـدام شدند٢٥همه اين مال ها با 

بدگمان شد و قصد کرد تا او را بزندان بسپرد، ) ر مجددىفضل عم(خان نسبت به نور المشايخ هللا مالها بودکه شاه امان ا
بود ومورد هللا فضل محمد مجددى، شخص ضد استعمار و طرفدار شاه امان ا(اما بوساطت برادرش شمس المشايخ 

 نورالمشايخ .شاه از حبس او صرف نظر کرد اما شرط گذاشت که از کشور خارج شود) احترام عميق شاه قرار داشت
هللا  حج از کشور خارج شد و پس از اداى حج در ديره اسماعيل خان اقامت گزيد و از آنجا بر ضد شاه امان انيز به بهانه

  ) ١٤ (.به تبليغات خود ادامه داد
 نيزهمين قشر روحانى بشمول نورالمشايخ مجددى مقيم ديره اسماعيل خان و محمد ١٩٢٩ و١٩٢٨در اغتشاشهاى 

ل رحيم خواهر زاده محمد صادق مجددى همراه با مال عبدالرحمن پغمانى صادق مجددى و محمد معصوم مجددى و فض
) که هرچهارنفر اخيردر محاکم شرعى قاضى بودند(قاضى القضات ، و مال عبدالقادر و مالفضل الحق و مال عبدالحنان 

و از خانوده هرد(جانهللاو مال محمدعلم شنوارى و محمد افضل شنوارى وصاحب زاده عبدالغفور جان وصاحب زاده عبدا
کله کانى و حضرت بزرگ جان هللا تگاو و حضرت عبدالحليم جان مجددى مرشد حبيب اهللا و آخندزاده مالحميد ا) مجددى

نيز اولين ) حزب دموکراتيک خلق(در نظام روشنفکران) ١۵ (.مجددى وعده يى ديگر از روحانيون در آن دست داشتند
 ساله تگاو ٧٥از جانب حضرات مجددى و پير ( انيون پر نفوذ بر ضد آن رژيم از طرف روح» جهاد«فرياد اعتراض 

صورت گرفت که به بازداشت ونابودى خانواده مجددى و بمباران قلعه و ) ١٩٧٩جنورى ٢٦مياگلجان در روزجمعه 
  ) ١٦ (.اقامتگاه مياگل جان و دهکده او در تگاو انجاميد

برای دستگيری مياگل ، وقتی قوت های دولت اشندگان تگاوازب ، خانم عبدالملک صافیصافیجميله بنابر روايت خانم 
ها جان به تگاو امدند، مياگل به مريدان خود ميگفت دستان تان را از ريگ پرکرده بسوی تانکهای دولتی بپاشيد، تانک 

ای مقابله با مريدان ومردانی که به قول مياگلجان بر. برشما فير کرده نميتواننداز کار می افتند و دولتی ماشيندارهایو
فايده ای نکرد و در اثر مرمی های که ، هر قدر بسوی تانک ها ريگ پاش دادندند ه بودتوپ وتانک های دولت برخاست

نفر   ما که جز چنداز مکان خود فرار کرده به خانهاز ترس  نابود شدند، مياگل جان همگی از ماشيندار ها فيرميگرديد
بعد از يک هفته . وپناه خواست ومدت يک هفته او در تاکوی منزل ما پنهان بود  کسی ديگری درآن نبود، آمده وطفلزن
 و  بيرون برآمد از مخفيگاه خودمياگلجان محل را ترک گفتند، او رانيافتندوی همه جا را تالشی کردند عساکر دولتکه 

عارمريدان وی  در وصف کرامات بدينگونه اشبه پاکستان انتقال داده شد  که برای بردن وی آمده بودندتوسط مريدانش 
  ) ١٧.(مياگلجان ،وخاموش شدن آتش توپها برمنزل واقامتگاه وی، گزافه گوئی بيش نيوده است

با کمونيسم و از پا در ) جهاد( با تجاوز شوروى برکشور قيامها انسجام مى يابند و تنظيم هاى اسالمى براى جنگ مقدس 
شخصيتهاى روحانى  ) ٨٠در دهه ( درجنبش مقاومت برضد تجاوز شوروى .ايجاد ميشوند » خلق و پرچم«آوردن رژيم 
پير سيد احمد گيالنى رهبرمحاذ ملى ، مولوى محمد يونس خالص رهبر حزب اسالمى ، مولوى محمد نبى : معروف مثل 

ى سابق مجددى رهبر نجات ملى ، پروفسور برهان الدين ربانهللا محمدى رهبر حرکت انقالب اسالمى، پروفسور صبغت ا
استاد فاکولته شرعيات کابل رهبر جمعيت اسالمى ، پروفسور عبدالرسول سياف سابق استاد فاکولته شرعيات کابل رهبر 
اتحاد اسالمى ، شيخ محمد آصف قندهارى رهبر حرکت اسالمى، قاضى وقاد رهبر شاخه حزب اسالمى ، قاضى محمد 

دين حکمتيار عضو برجسته و نامدار اخوان المسلمين مصر امين وردک رهبر بخشى از جنبش اسالمى مقاومت و گلب
رهبرحزب اسالمى، هريک در وجودتنظيمهاى اسالمى وبا اشتراک جانبازانه تمام اقشار و طبقات مردم نقش چشم گيرى 

مجددى رهبر تنظيم نجات ملى ، از خانواده حضرت شور بازار با صراحت ميگويد که اولين کسى هللا  صبغت ا.داشتند
 در هرات اعالن نموده و تا آن نظام را سر نگون نساخت از پاى ١٩٧٩که قيام برضد رژيم خلقى را درمارچ سال است 

 . ننشسته است
بنابرين تمام رژيم ها و نظام هاى اجتماعى افغانستان براى تحقق طرح هاى مهم اصالحى و فرهنگى و گاه اقتصادى 

 زيرا که در جوامع بى سواد و نا فهم و نا .را يک امر الزمى شمرده اندخود براى تحول جامعه به پيش تأئيد روحانيان 
آگاه مانند کشورما، عوام الناس چشم به دهن روحانيان دارند و هرچه که رهبرمذهبى يا مال و مولوى و شيخ و مرشد 

پرستى اش، وبا تمام افکار با تمام دين دوستى و خدا هللا  از اين است که شاه امان ا.بگويد مدار اعتبار و باور مردم است 
متهم به کفر و بددينى شد ) خاندان حضرت شوربازار کابل(پان اسالميستى خود، وقتى از طرف روحانيان با نفوذ کشور

، مردم عوام چه از قبايل و چه از ساير اقوام از وى رويگردان شدند و به پادشاهى مردى تن در دادند که به اندازه يک 
 . از اسالم و خداشناسى آگاهى نداشت، هللا صدم شاه امان ا

بسيارى از ناظرين معاصر تصديق نموده اندکه مردم افغانستان توسط روحانيان « :استا اولسن دانشمنددانمارکى مينويسد
خان تأثير هللا  تجارب هردو ، هم از امير عبدالرحمن خان و هم از شاه امان ا.متنفذ در حالت خفقان نگهداشته شده اند

وقتى کارد باالى سرت « :  اما طوريکه يک ضرب المثل افغانى ميگويد.ظه روحانيون پرنفوذ را تأئيد نمودقابل مالح
ضرب المثل مذکور بيانگر اين حقيقت است که هنگام بحران وقتى هست و بود انسان از لحاظ . »است ، خدا را بياد آور

 .سليت و دريافت پاسخ بايد به مذهب روى آورده شودفزيکى، اجتماعى و اخالقى مورد ترديد قرار مى گيرد، بخاطر ت



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
96

اين حقيقت است که سمبوليسم مذهبى در جامعه افغانستان هنگام بحران و تنازع وقتى فراخوانده مى شودکه تعهدات 
بصورت «اين موضوع همچنان نشان ميدهد که مالها و رهبران مذهبى . اجتماعى و اخالقى مورد آزمون قرار مى گيرند

 ) ١٨(» .عرصه جنگ ايديولوژيک را کنترول مى کنند ، اما مسير مبارزه مسئله ديگر است» طبيعى
يکى ضد امپرياليستى و ديگرى ضد تجدد : فعاليت هاى سياسى خانواده حضرات مجددى دو خصوصيت برجسته داشت 

دند و از انديشه هاى پان اين خاندان در هنگام نبرد استقالل با انگليس نقش مثبتى بازى کر. گرائى و تحول طلبى
مخالفت ورزيدند و پيروان خود هللا طرفدارى نمودند ، اما پس از استقالل با اصالحات شاه امان اهللا اسالميستى شاه امان ا

 . را در ضديت با اصالحات و تحوالت اجتماعى به قيام و اغتشاش واداشتند
هللا بودند، وفادارى قابل مالحظه اى به امان اهللا  نصراروحانيون متنفذ سمت شرقى افغانستان که در آغاز طرفدار سردار

که تابعيت هندبرتانوى را ( رهبران مذهبى مانند حاجى صاحب ترنگزائى .خان در طول دوره حاکميت او نشان دادند
حمايت و در فرونشاندن نا آرامى ها کمک هللا و مالى چکنهور در اوقات مختلف ميان قبايل از شاه امان ا) داشت

در چارباغ ، ) افنديجان( گزارش شد که در جرگه منعقده در منزل نقيب صاحب١٩٢٨ و حتى در دسمبر سال .مينمودند
غالم صديق خان و مير سيد جان پاچاى اسالمپور جانشين آخند صاحب هده به منظور رسيدن به مصالحه با اغتشاشيون 

ى چکنهور که تا آن وقت مومند ها را از  مال٠به نمايندگى از حکومت اشتراک داشتند که نتيجه يى در بر نداشت
مقاطعه و فتوى هللا  با شاه امان ا١٩٢٩اشتراک در اغتشاش منع ميکرد، باالخره يکجا با ميرسيد جان پاچا در جنورى 

 . دادندکه شاه ، رافضى و بدعت گراست و بايد سرنگون شود
دند، اما به هيچوجه به تبليغات عليه او متوسل نبوهللا اگرچه رهبران مذهبى فوق الذکر جانبدار رفورم هاى شاه امان ا

 برعکس نخست آنها به حمايت از او تا آن وقت ادامه دادندکه بيشتر از آن درميان مردم محل کامًال بى اعتبار مى .نشدند
 . شدند

توسط هللا  امان ادر طول سرحد دچار تردد نشد و راپور هاى برتانيه نشان ميدهد که تبليغات به نفعهللا حمايت از شاه امان ا
بودند، » طرفداران خالفت « افغانهاى مقيم پشاور که در تماس با .کافر نيست ، حمايت گرديدهللا اعالم اين فتوى که امان ا
مسلمان واقعى و بچه سقاو هللا نشر نموده و در آن امان اهللا» حکم شريعت در مورد امان ا«کتابى را تحت عنوان 

بحيث رهبر پان اسالميستى در خارج هللا  از اين رو محبوبيت امان ا. شده بودعصيانگر که بايد سرش قطع گردد، اثبات
از سرحدات افغانستان تا مدت طوالنى دوام نمود و قشر هاى وسيع قبايل سرحدى تا هنوز او را بحيث شخصيت قهرمان 

هبرفرقه اسماعيليه منابعى که از آن زمان در دسترس است در مورد موضع گيرى رهبران شيعه و منجمله ر. مى شناسند
قضاوت شود، رهبران هللا در دره کيان اشاره يى نمى کند، اما هرگاه نظر به اشتراک هزاره ها در دفاع از شاه امان ا

و اين کامًال طبيعى بودکه شاه بايد از اين حمايت استفاده ميکرد، چونکه هدف رفورم .مذهبى اهل تشيع طرفدار او بودند
 ) ١٩.(قومى ومذهبى بودهاى او از بين بردن تبعيض 

خانواده حضرات شوربازارکابل که در مبارزه برضد استعمار انگليس در نبرد استقالل کشور از خود شهامت و فداکارى 
 اپريل ٢(ش ١٢٩٩حمل ١٢قرار داشتند و ازطرف شاه فرمان مورخ هللا نشان داده بودند مورد احترام فروان شاه امان ا

موازى پنجهزار و سه صد ) نشانهاى لمر(ندار مذهبى و عالى ترين نشانهاى دولتى مبنى بر اعطاى القاب شا) ١٩٢٠
جريب زمين صالح الزراعت سه فصله آبى را باتاکستان در منطقه کوهدامن پروان نيزبطور تيول به انها اهدا نمود به 

 فضل غنى مجددى که بر .ارى رساننداميد اينکه در آينده نيز اين خانواده در تطبيق پالنها و برنامه اجتماعى دولت را ي
) خانهللا افغانستان در عهد اعيحضرت امان ا(خزينه يى از اسناد و فرامين دولتى خانوده مجددى دست يافته در کتابش 

ضمن نشر ساير اسناد معتبر آن عهد، اين فرمان را نيز در پايان کتابش به نشر رسانده که بنابر اهميتش آنرادر اينجا 
  :م اقتباس ميکني

 
  ش١٢٩٩حمل ١٢ -فرمان پادشاهى 

 فضيلت پناهان ، حقايق آگاهان المـرعالى نشانان حضــرت
 )فضل عمر(و حضرت نورالمشايخ ) فضل محمد(شمس المشايخ 

 اين سربازى و جان فشانى که .حضور ما چون جنابان تانرا از رادمردان بزرگ محاربه استقالل افغانستان عزيزميداند
 در راه حصول استقالل فرموده ايد، حضور ما ، شمايان رابه اعطاى نشانهاى المر عالى و القاب حضرات گرام شما

 و هم امالک خالصه الغوئى را که از خالصه هاى قديم دولت بوده و مشتمل بر .فوق الذکر تقدير و تمجيد مينمائيم 
حکومت کوهدامن است بطور بخشش و پنجهزار وسه صد جريب در سه فصل ميباشد با باغات انگورى آن که مربوط 

مکافات منظور فرموديم چنانچه بفرمان جداگانه بنام نظارت ماليه امر فرموديم تا امالک خالصه الغوئى و باغات را 
 خدمات قابل قدرشمايان را در حصول استقالل افغانستان حضور ما و ملت نجيب .بحضرات فضايل مابان تسليم نمايند

و براى .  ننموده از خداى توانا سعادت و بقاى افغانستان را در تحت لواى اسالم طالبيم افغان هيجگاه فراموش
حضرتين شما که از مجاهدين بزرگ انصارى وطن مى باشيد، دوام رهنمائى تان را براى ملت نجيب افغان از قادر توانا 

  )٢٠(هللا  امضاى شاه امان ا. درساحه هاى ارتقاى معنوى و مادى وطن عزيز خواهان بوده و خواهان مى باشيم
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بودکه لنگى ) شمس المشايخ حضرت شوربازار(باقى مانده بود، شاه آغاهللا يگانه شخصيت روحانى ايکه طرفدار امان ا
يک روز بعد ازاداى نماز . خان بسته بود و در تمام مراسم رسمى در پهلوى شاه قرار داشتهللا سلطنت رانيز برسرامان ا

خان يگانه شاه مسلمان در دنياى اسالم است يعنى شاه هللا  شاه آغا اعالن کرد که امان ا١٩٢٠ نومبر ١٩جمعه به تاريخ 
 نومبر يعنى چهار روز ٢٣ اما در تاريخ .آزاد، پس بايدبه نام خليفه جهان اسالم شناخته شده و خطبه بنام وى خوانده شود

خان در دربار اعالن کرد که از اين هللا  امان اخان را خليفه اسالم خوانده بود،هللا بعداز آنکه حضرت شوربازار امان ا
 ) ٢١ (.موضع صرف نظر گردد، زيرا نمى خواهد که با توطئه هاى انگليس با عث سقوط دولت افغانستان گردد

با اعالم سياست مدرنيزه کردن جامعه افغانى مناسباتش با روحانيت متنفذ هللا شاه امان ا: معتقد است که» اوليورروى« 
 اين در واقع پايان اتحادى است که بنام پان اسالميسم ميان قبايل، جامعه روحانيت و قدرت حاکم تجدد برهم ميخورد و

از نظر علماى .  علت اصلى عدم توافق در باره رابطه ميان دفاع از اسالم و غرب گرايى است.طلب برقرار بوده است
خان، دفاع از هللا  مگر از نظر امان ا. شريعت است بنيادگرا، دفاع از اسالم عبارت از هدايت جامعه به سوى اسالم و

اسالم يک مقوله سياسى ضد امپرياليستى است و الزم است با گرايش به سوى غرب جامعه رابه سوى تجدد رهنمون 
دست به اصالحات اجتماعى زد و يک سلسله ريفورمها ) مشروطه خواهان( بدينگونه پس از آنکه دولت امانى )٢٢(.شد

.  جامعه به پيش کشيد، خانواده مجددى چون سدى در برابر تحقق برنامه هاى تجددطلبانه قرار گرفترا براى تحرک
نخستين شخص مخالف با اصالحات اجتماعى شاه از خانواده مجددى، همانانورالمشايخ بود که دراغتشاش خوست 

  . برهبرى مالى لنگ دستش دخيل بود
 

 : و نقش روحانيت متنفذ درآنشورش خوست 
 قطع شدن امتيازات مستمرى خوانين و سران قبايل و روحانيون، عاليم نارضائيتى از شاه بروز کرده بود، بخصوص با

  .در ميان مردم دامن ميزدندهللا که اين نارضائتى را روحانيون وابسته بخاطرسياست ضد انگليسى شاه امان ا
خان بناى مخالفت هللا رحله اول اصالحات با امان ابرخالف برادر خود شمس المشايخ از آغاز م) فضل عمر( نورالمشايخ 

 ١٩٢٤ در .براه انداخت گذاشت و دراعتراض با سياست هاى اصالح طلبانه شاه، شورش خوست را بوسيله مريدان خود
که از مريدان حضرت شوربازار بودند، بر ضد رفورم هاى هللا دونفر ازمالهاى خوست بنام مالعبدالرشيد و مالعبدا

 و قانون مدنى دولت را دردستى و قرآن را در دستى ديگر گرفته در ميان مردم منگل و جدران فرياد دولت برخاستند
 بدينگونه شورش .قرآن کتاب خدا را يا قوانين شاه را؟ و طبعًا مردم گفتند که قرآن را: زدند که کدام يک را قبول داريد

برويد زير :الى لنگ ضمن سخنرانى به مردم ميگفتمشهوربه مهللا  مالعبدا.مردم خوست برضد اصالحات امانى آغازشد
فالن درخت رابکاويد پول خواهى يافت وآنرا برداريد، درحاليکه پول ازطرف انگليسهاگذاشته بودو ميخواستندمالى لنگ 

در ست همانگونه که چهارسال بعد ) ٢٣ (.در ميان مردم معرفى نمايند» معجزه«رابه صفت يک مالى مقدس و صاحب 
زير درختى راکه در راه تو قرار دارد، بکاو هرچه يافتى : ه پسرسقاو در راه بازگشت از پشاور به وطن گفته بودماليى ب
 . و پسر سقاو زير آن درخت را کاويد و يک ميل سالح و مبلغى پول يافته وبرداشته بود! بردار

در هردو منطقه نمايندگان حضرت همزمان باشورش خوست تبليغات ضد دولتى در کوهستان و پروان و ننگرهار که 
دولت نمايندگانى بغرض مذاکره نزد شورشيان خوست فرستادکه درآن . شوربازار فراوان بودند، شروع گرديد

 ) ٢٤.(نورالمشايخ، سردارمحمدعثمان خان، محمدابراهيم خان وزيرعدليه وقاضى مرافعه عبدالرحمن خان شامل بودند
ان قرائت نمود، شاه گفته بود که قانون قبًال به تصويب علماى افغانستان رسيده و نورالمشايخ نامه شاه را به شورشي

 بارى .برضد شريعت نيست و در صورتيکه داليلى موجه داريد بکابل بيائيد تا باحضور علماى کابل موضوع حل گردد
 ) ٢۵ (.آمدن بکابل خود دارى کردندو مال عبدالرشيد پذيرفتند که بکابل بيايند، مگر به مشورت نورالمشايخ از هللا مال عبدا

شاه به جنرال نادرخان دستورداد تا قيادت قواى مسلح را براى خاموش کردن شورش بدوش گيرد، اما نادرخان نپذيرفت 
نادرخان بارى در .و گفت که با قبايل نميخواهد خود را درگيرسازد و حکومت قبًال با آنها خالف وعده رفتار نموده است

بعد ) ٢٦ (.خان در پکتيا خاموش کرده و برتبه جنرالى ارتقا يافته بودهللانگلها را برضد اميرحبيب ا شورش م١٩١٢
 . نادرخان به عنوان سفير در فرانسه تعيين و از کشورخارج گرديد

 .پس شاه، محمد وليخان را به صفت کفيل وزارت دفاع مؤظف و مامور خاموش ساختن اغتشاش خوست نمود
 کندک عسکر از کابل به گرديز رفت و از والى على احمد خان که رئيس تنظيميه ننگرهار بود، محمدوليخان با هفت

هنگاميکه محمدوليخان درگرديز به . خواست تابا نيروهاى خود براى خاموش کردن اغتشاش خوست به پکتيا بيايد
 غند مشرمحمداسماعيل خان با محاصره شورشيان درآمده بود ازکابل معاون رئيس ارکان حرب غندمشرعبدالحميدخان و

براى بازکردن کوتل تيره و پيوستن به وزيرحربيه درگرديز سوق شد، ولى اين قوا دربيدک ) جان فدا( نفر عسکر٧٠٠
قلعه نظامى لوگردرمحاصره )  اگست١٢( ماه اسد٢٢در .لولگر دريک شباخون شورشيان تا فرد آخر نابود شدند

 در همين وقت شهرغزنى نيز درمحاصره شورشيان قرارگرفت .تحت تهديدقرارگرفتشورشيان درآمد و پايتخت مستقيمًا 
 . و شورشيان به استقامت کابل شيخ آباد را درنورديدند و به تکيه وردک رسيدند
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درطى اين حوادث دشمنان دولت بيکار ننشستند، در واليت ننگرها دهاره بازى شروع شد و در پروان دهاره هاى قطاع 
قاديانى به نفع استعمار به تبليغ آغاز نمود و متعاقبًامال عبدالعليم چهارآسيابى و هللا درکابل نيز نعمت ا.ته شدندالطريقى ساخ

که ) سيدسعدى افندى( درهمين زمان يک شيخ خارجى بنام .مال نورعلى کهنه فروش به اين تبليغات سوء ادامه دادند
د افغانستان شد واز طرف شاه مورداستقبال و نوازش قرارگرفت خودش را به شيخ عبدالقادر جيالنى منسوب مينمود وار

منظور نقيب صاحب  (.و بگفته غبار، عصاى آبنوسى منبت کارى و زرين و قلمدان نقرئين با ساعت طال انعام گرفت
 ) ٢٧) (است

يا تدوير  براى جستجوى راه حل غايله پکت١٩٢٤ نفرى را در پغمان در٧٠٠در بحبوحه اغتشاش، دولت لويه جرگه 
کرد، اين لويه جرگه درحالى که قانون اساسى راتا ئيد نمود، اما باعث پس گرفتن بسيارى از ريفورمها گرديد، زيرا 
اعضاى لويه جرگه بيشتر مرکب از خوانين و زمينداران و روحانيان و تجارى بودند که براى حفظ منافع خود، طرفدار 

هنگام تصاميم لويه جرگه همواره در اقليت قرارداشتند، پس لويه جرگه اصالحات نبودند، و قشر معدود روشنفکر در
قطعنامه اى را تصويب و به امضاى شاه که جلسه را رياست مينمود رسانيد که در آن ضربه محکمى براصالحات وارد 

رجايز و  ازدواج با دختر صغي. سالگى لغوشد١٢تحصيل زن در مدرسه بعد از سن : شده بود، بنابر اين قطعنامه 
 .براى آموختن السنه خارجى، خواندن دينيات و عقايد محصل حتمى گرديد.صالحيت قاضى درتعزيرات مسلم گرديد

تنظيم امور مال و موذن برذمه دولت گذاشته شد، نکاح نمودن مرد با چهارزن بدون قيد و شرط آزاد گذاشته شد، خدمت 
در ) ٢٨ (. منظورگرديد، تأسيس دارالعلوم عربى حتمى شدکردن در زير بيرق با دادن وجه نقد عوض خدمت کردن

 .خان داد و گفت که نظامنامه دولت با شريعت عيار شده ودر تضاد نيستهللا پايان مالى چکنهور خطابه اى به نفع امان ا
)٢٩ ( 

 وارث تاج و درهمين سال شخصى از هند برتانوى بنام عبدالکريم وارد پکتيا شد و خود را پسر امير محمديعقوب خان و
خواهش مذاکره با مالها و مامورين دولت را درلوگرنمود، به اميد اينکه امارت هللا  مال عبدا.تخت افغانستان معرفى کرد

 با ورودعبدالکريم .عبدالکريم خان را به سايرمالها برساند، پس اين مذاکرات به نتيجه اى نرسيد و جنگ مجددًا آغازشد
 انگليس در پشت اين شورش قراردارد، پس محمودطرزى در فرانسه مداخله انگليس را ديگر همه مردم دانستند که دست

و بعد سفارت افغانى را درفرانسه ترک کرده خود بکابل آمد و امور ) ٣٠(در امور داخلى افغانستان محکوم کرد،
ار اين مرد از وى تکريم و وزارت خارجه را در دست گرفت و شاگردان ليسه هاى امانى و امانيه با دادن دعوتى به افتخ

شجاع . تا اين وقت افسران دولت در محاذات مختلف از مرحله دفاع گذشته و به تعرض آغاز کرده بودند.تعظيم کردند
الدوله خان رئيس تنظيمه هرات بکابل آمد و به پروان و کاپيسا رفت و بحيث رئيس تنظيمه امنيت عمومى را حفظ و داره 

غالم محمدخان وزير تجارت غزنى رامامون نگهداشت ، وجنرال غالم نبى خان . دوم نمودهاى قطاع الطريق را مع
بر شورشيان پکتيا که غزنى را درمحاصره ) سورجرنيل( جنرال محمدعمر معروف به .واليت ننگرهار راحفظ نمود

ان او شورشيانى را که  نفر کشته از آنها برجاى گذاشت، همچن٩٠٠و آنانرا بسختى درهم شکست و  داشتند، حمله برد
 محمد امين خان غند .شيخ آباد و تکيه را اشغال کرده بودند، مغلوب و فرارى ساخت و تهديد را از سرکابل برداشت

مشرقلعه نظامى لوگر رامدافعه و حمله آوران پکتيائى رامنهزم ساخت، سردار شاه وليخان درلوگرمذاکره بااغتشاشيون 
 مردم .کنرى و جنرال عبدالوکيل خان در ميدانهاى جنگ لوگر رشادت بسيارنشان دادندرا آغاز نمود و ميرزمان خان 

احمدزى نيز از صف شورشيان بريدند و نماينده آنها غوث الدين پسر جهاندادخان بکابل رسيد و مامورين و افسران 
، و )سورجرنيل(عمر خان دولت از قبيل سردار شاه وليخان، غالم نبى خان چرخى معين وزارت خارجه، جنرال محمد 

 ) ٣١ (.على احمدخان رئيس تنظيمه واليت ننگرهار داخل واليت پکتيا شدند
 تن نيروى جوانان خوگيانى و شينوارى و مومند از ننگرهار بر شهر خوست حمله برد و تيره ٦٥٠٠والى على احمد با 
اى اغتشاشيون را به آتش کشيد وزنان على احمد خان از عقب بر خوست و گرديز حمله برده خانه ه٠را متصرف شد

. شورشيان را گروگان گرفت ، اين روش على احمد خان بزودى نيروهاى شورشى وادار به عقب نشينى و شکست نمود
 ) ٣٢ (.بخشيد» تاج افغان«دولت از على احمدخان تقديرکرد و به او لقب 

از آن ببعد او داخل ُارگون و جدران شده . گرفت نفرگروگان٤٠محمدوليخان وزيرحربيه شورشيان ُزرمت را مغلوب و 
در جنگ هاى سپين تخت و شاهى کوت زرمت شرکت ورزيد، وزير حربيه بعد به خوست رفته مکاتب دولتى رامجددًا 

 ببرک خان جدران که يکى از غازيان مشهورکشور و از حاميان دولت مرکزى بود، درطى همين جنگها ٠باز نمود
و مال عبدالرشيد را که درکوه ها متوارى شده بودند، دستگير و هللا  مردم جدران مال عبدا.شدبطرفدارى دولت کشته 

و مال عبدالرشيد ومالعبدالسبحان با سه مالى قاديانى هللا دولت محکمه نظامى را تشکيل داد ومال عبدا٠بدولت سپردند
 نفر رهبران شورشى ٢٥مرگ شدند و با در محکمه نظامى کابل محکوم ب) و مالنورعلى و مال عبدالعليمهللا مال نعمت ا(
 و يک عده چند صدنفرى به جرم کشتار دسته جمعى عساکر .گلوله باران شدند)١٩٢٥مى ٢٤( ١٣٠٤ جوزاى ٤در

  )٣٣ (.جانفدا، به منطقه شمالى تبعيد شدند و يکعده بطورگروگان درکابل بماندند
شما «: نی بر اعدام رهبران شورش خطاب به آنان گفت اعليحضرت امان اهللا خان قبل از تطبيق حکم محکمه نظامی مبت

افغانهای اصيل هستيد، مرا ببخشيد اکر به خشونت وشدت با شمااتباع افغانستان وفرزندان خود پيش آمد ميکنم، مگر 
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شمابعد از اين اوالد من نيستيد، زيرا که شما عليه من بغاوت کرديد، شما بر اعمال مخلصانه من، انگشت اعتراض 
من مکاتب تاسيس کردم ، آيا شما فکر ميکنيد که اين مکاتب را برای خودباز کرده ام؟ من آنها را برای اطفال : اشتيدگذ

اکنون علمای تمام دنيا به من نوشته . شما خواستيدکه مکاتب جديدالتاسيس دختران را بسته کنم، چنان کردم. شما گشوده ام
من پروزه آبياری را روی دست گرفته ام، اين کار را هم . وضروری است دختران يک امر حياتی اند که مکاتب برای

مذهب خاصی که مردم (شما برمن ،حکم قاديانی کرديد. برای خود نکرده ام، بلکه برای شما وفرزندان شما کرده ام
آن کريم است ، من شما گفتيدکه قوانين جديد من، مخالف قر. ، من قاديانی نيستم)حيدرآباد پاکستان از آن پيروی ميکنند

ازشما خواهش کردم تا نزد من بياييد و دراين موضوع باهم بحث و مذاکره کنيم، مگر شما نيامديد، درعوض دنبال 
رفتيدو برعليه من ) که مدعی بود پسر اميرمحمديعقوب خان است(شخص ماجرا جوی دهشت افگنی چون عبدالکريم 

اوالد من شده ايد، بنابرآن )  تن عسکر جانفدا٧٠٠بشمول ( زياد عسکرشما باعث قتل يک تعداد. برخاستيد وبغی کرديد
 )٣٤(»!نمی توانم شما را عفو کنم ، پس شما بايد کشته شويد
درمحفل رسم گذشت که در پيشاپيش آن وزيردفاع قرارداشت، : دولت به پاس اين پيروزى رژه نظامى بجاى آورد
 الرى زخميها ٦٠ گذشتاندند، دربين شان هزار زن بود، ودراخيراسيران را به اساس قبيله شان ازمقابل حاضرين

 ) ٣۵ (.راگذشتاندند
شورش خوست، از لحاظ اقتصادى کمر دولت را شکستاند، زيرا مصارفى که در راه خاموش کردن اغتشاش خوست به 

ل اصلى ناکامى عمل آمد، دولت را واداشت تا تعداد اردو را به نصف کاهش دهد و اين کاهش بعد ها يکى از عل
  . اصالحات و سقوط دولت جوانان گرديد

علت شورش مالی لنگ اساسًا تاسيس دو قونسولگری اتحادشوروی سوسياليستی در شهرهای       "سراج  کبيراهللا  آقای  بقول  
ود اد ب دهار وجالل آب د،  .قن دبرتانوی بودن ای هن وار مرزه لگريهايی در ج ين قونس الف تاسيس چن ای مخ يس ه چون انگل

ابري ل جاجی ومنگل در بن ان قباي ا شورشی را بسرکردگی مالی لنگ در مي د ت ادی وجواسيس خود دستور دادن ه اي ن ب
دان و وردک را     ی ومي وگر وغزن دهارو ل وبی چون قن ر جن ات ديگ زودی والي ه اش ب ه دامن د ک راه اندازن ا ب ت پکتي والي

ن قونسلگريهای             راوان           نيزفراگرفت و بالنتيجه دولت قادر به تضمين امنيت اي ن دو واليت نشد ومتحمل خسارات ف  در اي
  ".مالی وجانی نيزگرديد

خان خواست او هللا چون براثر تحقيق ازسران اغتشاش معلوم شد که دست نورالمشايخ در پشت اين شورش بوده، امان ا
ظر نمود، ولى از زندانى کردنش صرف ن) شمس المشايخ(را به اين جرم زندانى نمايد، اما بپاس احترام برادر بزرگش 

شرط گذاشت که از کشور خارج گردد، نورالمشايخ از کشورخارج شد و در هند برتانوى رفت در ديره اسماعيل خان 
 ) ٣٦ (.و رفورم هاى او تبليغات را براه انداختهللا رحل اقامت افگند و از آنجا برضد شاه امان ا

اس مال، ابتدا به تيرا و بعد به تل و بعد به پشاور و از اما عبدالکريم، پس از خاموشى شورش خوست دوباره به هند درلب
خان او را از انگليس خواست ،مگر انگليس ها او را به هللا امان ا.نزدمادر و خواهر خود رفت» گرداس پور«آنجا به 

شوشات برما تبعيد نمودند و در برماقصدکرد تا بدين عيسوى بگرود و به مادر خود نيز اطالع داد و سرانجام بر اثر ت
روانى و صيت نامه خود را نوشت وبا يک تفنگچه جرمنى خود کشى نمود، اما چنين آوازه انداختند که دست حکومت 

  ) ٣٧ (.کابل در ازبين بردن او دخيل بوده است
  

 : درآنها  متنفذ ونقش روحانيت١٩٢٩ - ١٩٢٨اغتشاشهای 
ل افغانستان بود که شهرت شکست ناپذيری انگليس را در يکی از ضربات کشنده افغانها برانگليسها،نبرد استرداداستقال 

انگليس برای انتقام کشی از . شرق به زمين زد و مردمان مستعمرات انگليس را برای احراز استقالل شان بيدار ساخت 
 ملت سلحشور افغان و دولت ضد امپريالستی آن ، در صدد برآمد تا يک بارديگر از سالح مذهب ، کار بگيرد وبجان

برای اينکار طبعًا انگليس خود وارد صحنه شده نميتوانست، بلکه .مشروطه خواهان حمله ببرد و آن را از پای در آورد
البته در اين زمينه انگليس تجارب فراوانی در کشورهای اسالمی چون . توسط عناصر وابسته بخود وارد عمل ميگرديد

 برای درک موضوع بهتر است در اينجانقطه نظرهای ديپلو. عربستان سعودی ، اردن ، سوريه، مصر و ايران داشت
 . ماتان انگليس را مالحظه کنيم

  آنکشور نقل ميکندذ دکتر شفا، بخشی ازگزارش محرمانه وزير مختار انگليس در تهران را در مورد روحانيت متنف 
 که بايد هميشه آنها را حفظ کرد، و اينها غير از دربارو مامورين دولتی ، دسته متنفذ ديگری در ايران هستند«: ومينويسد

اين طبقه موقوفات سرشارو فراوانی در اختيار دارندکه روحانيون و مدرسين و . علما وروحانيون عالم تشيع هستند
بايدبرای ) انگلستان( ما. طالب در سرتاسرايران از درآمد اين موقوفات و سهم امام و نذور مختلف بهره کافی ميگيرند

 اين طبقه از دستگاه حاکمه ايران با اعزام عده ای سيد و مالو درويش از هندوستان به مراکز دينی و اماکن نفوذ در
سرهوارد جونس، (» .مقدسه و متبرکه شيعه ، بتدريج دستگاه عاليه روحانيت ايران را برطبق دلخواه خود اداره کنيم

ارجه انگليس، نقل ازاسناد منتشر شده وزارت وزير مختار انگلستان در ايران،گزارش محرمانه به وزارت خ
 :دکتر شفا در همين راستا مطلب ديگری را ذکرميکند ) امورخارجه انگلستان 
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ـ در ايران عالوه برنيروها و سازمانهای سياسی و اقتصادی يک سازمان موثر وکامًال متنفذ ديگری هم هست که از «  
ز لحاظ ما مورد اعتماد تراست ، و آن روحانيت شيعه است که سالهای تمام منابع ديگر قدرت در اين کشورقويتر و ا

طوالنی در ايران نقشی بنيادی وکارساز داشته است و خوشبختانه ما در ميان آنها دوستان خوب و نزديکی داشته ايم و 
ل دربار و دولت و ارتش اين نيرو ميتواند در ايران کار آمدباشد و هروقت الزم بشود حتی برنيروهای ديگر از قبي. داريم

هر وقت الزم . مهم آنست که توقعات آنها از ما زياد نيست. اثر بگذارد و با سالح مذهب و جهاد هرمشکلی را حل کند
لرد ويول (» .باشد می توانيم آنها را وارد صحنه کنيم و هر وقت هم مقتضی باشد به آسانی ساکت و خانه نشين سازيم

کتاب  ، نقل از١٩۴١ اکتبر ١١، در جلسه سری درسفارت بريتانيای کبير در تهران ، وزير امورخارجه انگليستان
 ) ٣٨(» رديچ کخاطرات م» اسرار وعوامل سقوط ايران«
انگليسها پس از روی . اين سياست انگليس در ديگرکشور های اسالمی واز جمله در کشور ما نيزصدق ميکند 

 بر دولت را از طريق روحانيون پرنفوذ بکار بستند و با اعزام برخی از کارآوردن امير عبدالرحمن خان، سياست نفوذ
به گواهی برخی از تاريخ نويسان . شيوخ هندوستان به کشور ما نقش مؤثری در سرنوشت داخلی کشور بازی کردند

مده در  ميالدی ، ابتدا به ننگرهار و سپس به کابل آ١٩افغان، خانواده روحانی حضرات شوربازا در اواخرقرن 
در آغاز خانواده حضرات مجددی تنها با مسايل دينی سروکار داشتند ، ولی پس ) ٣٩.(شوربازار سکونت اختيار کردند

از نبرد استقالل بزرگان اين خانواده در مسايل سياسی دست زدند و اقدات دولت را در پروسه رشد اجتماعی و فرهنگی 
 . ت ضد امپرياليستی امانی فراهم کردندتند ودرد سرهای برای دولگرفکشور به انتقاد 

 يک شيخ ديگر بنام سيدسعدی افندی، که خود را به شيخ عبدالقادر گيالنی ١٩٢۴ در بحبوحه اغتشاش خوست در 
نيزاز هندبرتانوی به افغانستان در ننگرهار وارد شد و به ) يعنی نقيب صاحب پدرپير سيداحمد گيالنی(منسوب ميکرد

  نيزومريدان خود در ميان پشتونهای سمت شرقی کشور پرداخت و حتی با استقبال شاه امان اهللاتقويت حلقه پيروان 
 ) ٤٠.(روبرو شد و چوب دست آبنوس بسيار نفيسی با يک ساعت طالئی از شاه امان اهللا انعام گرفت 

 شوربازار بودند،  روحانيون متنفذ با عده يی از مالهای سمت جنوبی و حومه کابل که مريدان خانواده حضرات 
درسالهای که دولت امانی در راه تطبيق ريفورمهای اجتماعی گام گذاشت، چون سدی در برابر اصالحات و ريفورمها 
ی قرار گرفتند و هر عمل دولت را بشمول تاسيس مکاتب برای دختران و پسران و اعزام شاگردان بخارج و مسئله رو

به کفر تعبير ميکردند و با تبليغات زهرآگين خود ذهنيت عوام را عليه دولت  ملکه ثريا را بشدت تقبيح و آنرا  چیلو
بويژه هنگامی که شاه به سفرطوالنيش آغاز کرد و از هند به قصد اروپاحرکت نمود، نورالمشايخ که . امانی تغيير دادند

ک اغتشاش بزرگ ديگررا در خان وارد شد و مقدمه ياسمعيلدرآغاز در سرهند، قلمروبرتانوی زندگی ميکرد، به ديره 
ميان قبايل سمت جنوبی کشور بخصوص در ميان قبايل جدران و منگل و اقوام غلزائی که پيروان سنتی او بودند آماده 

 .ميساخت
سه روز بعد از آنکه شاه امان اهللا بمنظور سفر « : مينويسد» آتش در افغانستان « ريه تالی ستيوارت نويسنده کتاب  

که در سرهند بود وباش داشت، ) نورالمشايخ( وارد هند برتانوی شد، انگليس ها برای حضرت فضل عمراروپائی خود، 
 دسامبر به ديره اسماعيل خان ١٨گردد و او در تاريخ )مرکز پيروان سنتی خود(اجازه دادندکه وارد ديره اسماعيل خان

. را در ميان کوچی های غلزائی دوباره آغازنمودواردگرديد و از اينجا تبليغات برضد شاه امان اهللا و اصالحات او 
در ديره اسماعيل خان بدستور انگليس ها صورت گرفته ) شيرآغا(هنديها و افغانها ميگفتند که ورود مجدد نورالمشايخ

است، زيرا او در ديره اسماعيل خان صاحب دو خانه بود، يکی از اين خانه ها را يک اجنت انگليسی در اختياراو 
مالها و مريدهای و هواداران نورالمشايخ از افغانستان نيز به ديدار او به اينجا می آمدند و او طرح خلع امان .  بودگذاشته

نمود و بخصوص مردم خوست را برای بغاوت و  اهللا خان را به آنها تبليغ ميکرد و نقش بغاوت را به مالها توضيح مي
 ) ٤١.(شورش عليه شاه آماده ميکرد

، محمدصادق مجددی برادر ديگرشان کفالت رهبری خانواده حضرات شور ١٩٢۵شمس المشايخ در پس از مرگ  
بازار را درکشور به عهده گرفت و با نورالمشايخ پيوسته در تماس بود و در اينجا در ميان پيروان خانواده خود بر ضد 

متيازات خود را از دست داده بودند نيز جلب او همياری برخی از زمينداران درانی را که ا. خان تبليغ ميکرد امان اهللا
) نورالمشايخ(کرد و به مالها درمورد بغاوت و نقش آن در سرنگونی رژيم امانی صحبت ميکرد و منتظر اشاره شيرآغا

دومال بنام های مال محمدحسن و مال الياس ) شيرآغا(هنوز يک ماه از بازگشت شاه به کشور نگذشته بودکه بدستور . بود
دالرحيم خان و محمدجان خبر دادند که بايد فوری به سوی خوست حرکت کنندو مردم را به شورش و قيام تحريک به عب

نمايند بخصوص قبايل جدران و منگل را، ملک بلند خان نيز برای تحريکات مردم منگل برگزيده شد و ملک غالم خان 
ه در توطئه عليه حکومت، شاه محمودخان حاکم جالل آباد از قول شيرآغا به مالها گفته شده بودک. برای گرديز تعيين شد

  ) ٤٢.(وعبدالعزيز وزير حربيه وسردارمحمدعثمان خان سابق نايب الحکومه قندهارشامل اند
مياجان (به اتفاق برادر زاده اش ) ١٩٢٨قبل ازتدوير لويه جرگه (بنابرين محمدصادق مجددی برادر فضل عمرمجددی 

مس المشايخ و همنوائی يک عده از ماليان کابل در حالی که فتوای کفر شاه را با امضای پسر ش) محمدمعصوم مجددی
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چهارصدتن از مالها با خود داشت، يک بار ديگر در ميان قبايل جنوبی رفت وسعی کرد آتش بغاوت را که چهار سال 
ود از تحريکاتش برضد دولت امانى نامبرده ضمن خاطرات خ. قبل نيزمريدان اين خانواده برپا کرده بودند، مشتعل سازد

 : چنين مينويسد 
من به تعدادى از طرفداران . در اين وقت نويسنده حقير اين مضمون بخاطر خدمت به دين اسالم کمرهمت بسته بودم« 

مجددى هاکه در جنوب کابل زندگى ميکردند مراجعه و آنها را که از قبيله احمد زائى بودند در جريان آنچه که مى 
سپس موالنا عبدالرحمن را در حيطه اعتـماد خود قرار . آنها صريحًا از پشتيبانى خود اطمينان دادند. يشيدم گذاشتماند
مختصرًا ما به تاريخ بيست و يکم ربيع . موصوف که از دير زمان منتظر چنين ابتکارى بود، جواب مثبت داد. دادم

مالى حضرات (مال عبدالقادر آخند زاده از قوم عرب . مالثانى از بيتوت پغمان سوار بر اسپ وارد جنوبى شدي
 بر عالوه موالنا و مال، عزيزم ...که من از او صرف ونحو را آموخته بودم در اين سفر مرا همرائى ميکرد) شوربازار

، مال حنان و محمد عيان پسران قاضى عبدالرحمن ، مال فضل الحق قاضى )شمس المشايخ(محمدمعصوم پسر مرشد من 
غمان، شيخ محمد صديق خان اورياخيل از پغمان و مال سلطان جان يکى از شاگردها و خدمتگار خانقاه مجددى ها با ما پ

وقتى بجنوبى رسيديم، احمدزائى ها که قبالً براى ما اطمينان قوى داده بودند، بقول خود پشت پا زده و از . همراه بودند
که بما بسيار نزديک بود بخاطرعزت و غرور اسالمى خود ) هند برتانوى(ما به سر زمين کفار . همکارى اباء ورزيدند

را مالقات هللا  در پغمان امان ا. ما را تحت نظارت بکابل فرستادند.نرفتيم و تصميم گرفتيم که خود را بحکومت تسليم کنيم
ن و مال فضل الحق سى ودو روز  موالنا عبدالرحم. بعدًا در قلعه ارگ ما را زندانى ساختند.و به او از نيات خود گفتيم 

( هللا توسط امان ا) م١٩٢٨( هجرى قمرى ١٣٤٧را در در توقيف بسر بردند و بعد از آن در بيست و سوم ربيع الثانى 
سه روز بعدمال عبدالقادر آخند . محکوم بمرگ و در سياه سنگ کابل اعدام گرديدند) ٨١٨بحکم ديوان حرب، ص : غبار 

 ) ٤٣(» .ن نيز شهيد شدندزاده و پسرموالنا مالحنا
اولين حرکتی که قبل از ظهور اغتشاشات واليات ننگرهارو کاپيسا و پروان درکابل بشکل طليعه « غبار مينويسد که 

گفته ميشد که يکی از حلقه های مخفی و منظم . سپاه اغتشاش بعمل آمد، همانا فرار روحانيون بزرگ کابل در پکتيا بود
سردار عبدالقدوس خان اعتمادالوله و : ظاهرًا(مجددی بشمول بعضی سرداران بزرگ کابل حلقه مخصوص حضرات 

از آنجمله حضرت محمدصادق مجددی برادر کهتر شمس المشايخ با . و روحانيون مشهور بود) سردار محمد عثمان خان
و محمد حيان خان قاضی عبدالرحمن پغمانی، قاضی فضل الحق خان، قاضی عبدالقادرخان پغمانی ، عبدالحنان خان 

محمد صادق مجددی در اين سفربرادر زاده جوان . پسران قاضی عبدالرحمن خان نهانی از کابل به واليت پکتيا رفتند
را نيز همراه داشت تا در کابل مورد فشار حکومت )  ساله شمس المشايخ ٢٢حضرت محمد معصوم المجددی پسر (خود 

 رسيدند در خانه عزيز خان جاجی در عالقه جاجی مسکن گزيدند و بمردم وقتی که اين جمعيت در پکتيا. قرارنگيرد
گفتند که پروگرام شاه مخالف شريعت و بضرر ملت افغان است و وقتی ما اين نظر خود را بشاه عرض کرديم جوابی 

مردم اين .  افغانستان گرديمنداد، پس ما اينجا آمده ايم تا به اتفاق مردم پکتيا پيشنهادات خود را بشاه بفرستيم و مانع خرابی
پيشنهادات حضرات را نپذيرفتند، ولی گفتند اگر حضرات مايل بخارج شدن از افغانستان باشند، آنها را محفوظ از سرحد 

اما حضرات رفتن به خارج ازکشور را نپذيرفتند ، مردم پکتيا ) ٤٤(» .کشور عبورخواهند دادتا بدست دولت نيفتند
 .يم دادند و دولت به محاکمه قاضی ها وحبس رهبران شان پرداخت حضرات را به دولت تسل

 خانواده حضرات شور بازار را که پرنفوذ ترين خانواده روحانی ١١٩٢٨ شاه در اجالس لويه جرگه ماه اکتوبر 
ه با از اينجاست ک. درکشور بود، درضديت با برنامه های اصالحی خود مخاطب قرار داد و امتيازات شان را لغو نمود

مخالفت شديد اين خانواده روبرو شد و تبليغات اين خانواده بر ضد شاه امان اهللا ، مردمان جنوبی و مشرقی وشمالی 
 ) ٤۵.(کشور را بر ضد رژيم امانی بشورش واداشت و شاه را در سراشيبی سقوط قرار داد

ضرت فضل عمربودکه در ديره از همه مهمتر مخالفت خانواده مجددی خصوصاِّح«:  مرحوم فرهنگ مينويسدکه 
. اسماعيل خان در نزديکی سرحد افغانستان جاگزين شده، بين کوچی های افغانستان عليه شاه امان اهللا تبليغات ميکرد

بموجب گزارش مامورين هندی وی به پيروانش اطمينان می داد که در داخل دستگاه دولت هم طرفدارانی دارد و در 
که هردو با شاه )شاه محمودخان(و نايب الحکومه سابق سمت مشرقی ) محمدولی خان(ضمن از کفيل وزارت حربيه 

 )٤٦(» .قرابت داشتندنام می برد
امان اهللا خان با خود :  يکی از تبليغات سوء عليه امان اهللا خان در ميان کوچی های پيرو حضرت شوربازار اين بودکه 

 مرده ها راميسوزاند واز استخوان ها و گوشت مرده ها صابون از جرمنی ماشينی راخريداری نموده که با آن اجساد
مال ها را .  روپيه ميدهد که يک شخص ثروتمند را آتش بزنند و مردمان غريب را رايگان می سوزانند٣٠مبلغ . ميسازد

 ) ٤٧.(نيز ميسوزانند که از انتشار امراض جلوگيری نمايند
انگليسها توسط طياره، عکس های برهنه ساختگی ملکه ثريا را « : می گويد» آتش در افغانستان« نويسنده کتاب  

درحال موتر سواری در بين قبايل پخش کردندو اخبار های فرانسه، انگليس، جرمنی، ايتاليا و روسيه درمورد برنامه 
ن را اقتباس های امان اهللا خان نشريات ميکردند و همه خبرهارا از پروپاگندها اخذ مينمودند، و شايعات دهن به ده
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کليه اخبارهای بريتانيامقاالت و واقعات افغانستان را با آب و تاب و . ميکردند و در اخبار های خودمنعکس ميساختند
متعصبين عليه :  نوشت١٩٢٩ اکتوبر١٩در » DailyMail«تبصره های زهرآگين نشرميکردند، چنانچه اخبار ديلی ميل

» .ل رساندند،و برادرپادشاه حبس گرديد، که همه اين شايعات غلط از آب درآمدملکه قيام کردند، زعمای اسالمی را به قت
)٤٨ ( 
 غبار در مسير تاريخ تشريح ميکند که چگونه دسايس استعماری در تبانی با عناصر ارتجاعی برای از پا در آوردن  

لطنت را پيشگوئی کردو بسرعت اين مثًال در کابل يکنفر منجم انقراض حتمی س« : غازی امان اهللا خان بکار افتاده بود
درحوزه هلمند يکنفر آخوندخوابی جعل کرد و افــواه شد که تاج از . پيشگوئی در بين حلقه های در باری منتشرگرديد

اين تنها نبود در سرتاسر حدود شرقی افغانستان به هزارها تصاوير جعلی نيم برهنه بنام ملکه . سرشاه افتاده است
و عزيمت طالبات افغانی از ) ه ميشد نماينده تجارتی افغانستان در کويته خريداری و به کابل فرستادتوسط( افغانستان 

 منظور( يک شيخ هم در جنوب. با تعابير معکوسی در بين توده ها منتشر شد)ترکيه(سرحدات شرقی به قسطنطنيه 
فتار شاه را ضد شريعت اسالم اعالم علنًا ر) منظورمحمدصادق مجددی است( و يک مرشددر شمال) نورالمشايخ است

گفته ميشد که در جامه مالئی در شرق افغانستان داخل گرديد و هيزم ) به پيرکرمشاه(و کلنل الرنس معروف .کردند
 )٤٩(» .حتی اين موضوع در جرايدشوروی و انگليسی مطرح بحث قرارگرفت. اغتشاش را آتش زد

 عثمانی و ايجادکشورعربستان سعودی داشت وبقول بشيراحمد الرنس نقش بسيار موثری درفروپاشی خالفت  
 انگليسها باشناخت درست از رغبت استقالل ظلبی رهبران وشيوخ قبايل بدوی عربستان،آنها را دربرابر« :انصاری

» رنسال«اين قبايل درحاليکه با خالفت عثمانی می جنگيدند از يک افسر انگليسی به نام ... خالفت عثمانی بسيج نمودند 
الرنس مذکوردوازده سال بعد ازآن دربين قبايل جنوب شرقی افغانستان ظاهر شد تا سيناريوی استفاده . اظاعت مينمودند
در راه تحقق اهداف استعمارانگليس را بار ديگردرکشور ما به اجرا ) بهتراست عامل مذهب گفته شود(( ازعامل قبيلوی

گاهگاهی پيش نمازجمعه ها . بود و قرآن را بامخارج درست آن تالوت ميکردميگويند او زبان عربی را خوب بلد . گذارد
الرنس هنگامی که درميان قبايل ميرامشاه ظاهرشدخود را از سالله پيامبراسالم خوانده و اسم خود را . هم ميشد

 ) ۵٠(». سيدکرمشاه معرفی نمود
  ميالدی١٩٢٧ جون ١٠ميکند که در تاريخ ادمک، افغانستان شناس امريکايی نامه يی را از قول الرنس نقل  
آتشه . آيا ميدانيد که من هفته گذشته درکابل بودم : ... عنوانی ادواردمارش نوشته و اطالع داده بودکه  )ش١٣٠۶(

و ديپوت ، نام مرا به دفتر شما پيشنهاد ميکند، من  بريتانيا در کابل به يک کاتب در قوای هوايی خود ضرورت دارد
 ماه در هند بودو اکثر وقتش در کراچی ١٨ادمک می افزايد که الرنس تقريبا ... اشين تايپ دسترسی دارماندکی درم

سفير امريکا (باالخره دراثر اصرار همفريز . گذشت، مگر مدت کوتاهی در ميرانشاه و همچنان يک هفته در پيشاور بود
يترسيد که وجود الرنس در سرحدات هند سبب خرابی زيرا همفريز م. الرنس مجبور شد تا به انگلستان برود) درکابل

ديلی « يک اخبارلندن بنام : ادمک از اخبار ديگری در لندن نام می برد و مينويسد. روابط افغانستان بابريتانيا خواهدشد
مقامات ذيصالح افغان امر گرفتاری کرنيل الرنس را صادر کرده است ، :  نوشت که١٩٢٩در پنجم جنوری » هيرولدی

اين موضوع در پارلمان بريتانيا نيز مطرح بحث . منشره کابل بازتاب يافت» امان افغان«دو روز بعد عين خبر دراخبار 
همين محقق امريکايی از روی . ... قرار گرفت ، مگر حکومت بريتانيا از جميع مداخالت خود در اين باره انکارکرد

اليا به نشر رسيد که الرنس ، به حيث يک جاسوس قوی وعاليشان به در مطبوعات ايت: اخبار ايتاليا نقل قول ميکند که
 ) ۵١(» .کار ها وعملی دست زده و مردم ساده لوح قبايل رابر عليه شاه منور و تجدد پسند افغانستان برانگيختانه بود

در کشور بر ضد  بدينسان دشمن در کمين نشسته با استفاده از خوش باوری و اعتقادات مردم ، از هر حادثه کوچک  
نهضت اصالحات سوء استفاده ميکرد، چنانکه از يک زد و خورد کوچک قومی در شينوارننگرهار، حد اعظم سوء 

گفته ميشد در زد و خوردی که ميان کوچی های غلزائی و .استفاده را نمود و آنرا در جهت سرنگونی رژيم سوق داد
 صورت گرفته بود، چند تن ازشينواريها بقتل رسيده ١٩٢٨ نومبر١۴در ) اقوام سنگوخيل و علی خيل شينوار(شينواريها 

 بودند و شينواريها قاتالن را دستگير وبه حکومت محلی تسليم داده بودند، اما حکومت بجای باز خواست، قاتالن را
آنها راگوش شينواريها به حکومت اعلی جالل آبادشکايت کردند، باز هم کسی شکايت . رها ساخته بود) باگرفتن رشوت(

نکرد، اين است که شينواريها برآشفتند و دست بحمله برپوسته دولتی زدند و آنرا به غارت بردند، انگليسها درخفا براين 
بزودی شورش دامنه دارتر شد وبه خوگيانی هانيز سرايت . آتش هيزم می ريختند و شينواريها را کمک ميکردند

رسيد، بجای جلوگيری از اختالل امنيت، ) محمدگل خان مومند(ی ننگرهاروقتی که اين اطالع به قوماندان نظام٠کرد
رهبران . برای پاره امور بکابل رفت و وکيل فرقه به شينوارکشيد، اما در عرض راه بدست شينواريها اسيرگرديد

 )۵٢.(درا غارت و دفتر ها را حريق ساخته بودن» اچين«شورش محمدافضل و محمدعلم بودندکه مرکز حکومت شينوار
جرگه يی تشکيل دادند و عليه » غنی خيل« رهبران شورش محمد افضل و محمدعلم در محل١٩٢٨ در اواخر نومبر  

 دراوايل ماه ٠غازی امان اهللا خان جهاد را اعالن و برجالل آبادحمله کردند، عساکر دولتی به بارکها پناهنده شدند
 چرخی وزيرامورخارجه و شيراحمدخان رئيس شورای دولت دسامبرحکومت برای آرام کردن مردم، غالم صديق خان
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به سمت مشرقی فرستاده شدند تا با شورشيان مذاکره کند و شورش را فرونشانند، اما چون فرستادگان دولت رقيبان 
سياسی همديگر شمرده ميشدند، هريک به نحوی شورشيان را به دوام شورش تشويق کرده ناکام به کابل برگشتند و 

در اين شرط نامه که صبغه سياسی داشت ، افزون براينکه لغو اصالحات را ٠شورشيان را به دولت گزارش دادندشرايط 
خواسته بودند، عالوه شده بود که شاه بايد ملکه ثريا را طالق بدهد، فاميل طرزی از کشور تبعيد شود، تمام سفارتخانه ها 

 که برای تحصيل بخارج اعزام شده واپس بکشور برگردند و ماليه به استثنای سفارت انگليس درکابل بسته شود و طالبی
 شرايط درخواستی شورشيان به وضوح نشان ميداد که در عقب اين شورش دستان قوی استعمار در تبانی ٠موقوف گردد

 : دخيل است، چه شورشيان ميخواستندی داخلیبا عناصر ارتجاع
  از افغانستان خارج گردد، یمحمود طرز  -١  
 شاه ملکه ثريا را طالق بدهد، - ٢ 
 تمام مکاتب دخترانه بسته شود، - ٣ 
 دختران افغان از ترکيه خواسته شود، - ۴ 
  مسدود شوند،ی خارجی سياسی های همه نمايندگی برتانيه، باقی نمايندگیبه استثنا - ۵ 
 قانون جديد و نظامنامه لغو گردد، - ۶ 
 ماليه کم گردد، - ٧ 
  فسخ گردد،یيدن البسه اروپائقانون پوش - ٨ 
  بشکل سابقه آن اعاده گردد،یچادر - ٩ 
 . قانون دولت اعالن شود،یقانون اسالم -١٠ 
 ) ۵٣(٠ مناسب داده شودیبه مالها درچوکات دولت ُپست ها - ١١ 
اش از  با خانواده ی آنها، خروج محمود طرزی شورشيان، نخستين تقاضای شود ازجمله تقاضایچنانکه مالحظه م 

 در آن وقت محمود طرزی نه در دولت امانی کار ميکرد و نه در صدد توطئه يی بود که دولت را با .افغانستان بود
پس برای آنکه مشروطه خواهان از . سقوط مواجه کند، اما مشاور نزديک و مجرب مشروطه خواهان شمرده ميشد

آيا متن اين [.ج او از کشور آبائيش شرط گذاشته شده بودوجود يک چنين مشاور آگاه و وطن دو ستی محروم گردند، خرو
   ]شرطنامه بقلم الرنس تحرير نشده بود؟

برسد  قتل بايد به وه ميشودشاه بخاطر ريفورمهايش کافر شمردو در قطعنامه ديگری رهبران شورش متذکرشده بودند که 
 : گفته بودندو
 . ق قربان نمودندح  قبايل قد علم کردندو حيات شان رادر راه حصول- ١
 در قدم اول بايدحکمرانان کشور اصالح شوندکه به رشوه ستانى عادت کرده اند، فساد ادارى رايج شده و احکامى را - ٢

 . که صادرميکنند، خالف شريعت است
 در آرامگاه آخندزاده صاحب هده محل مقدس بوده و مرکزمالقات و گردهم آئى علماو مشايخ به حساب ميرود و علما- ٣

خوگيانيهابا و خان به قتل برسدهللاکه اصالحات را لغوکنند که برضد شريعت است و امان ا قبول نمودند آنجا
و در نمله آنها را شکست داده  نفرعسکر بودندمورد حمله قرار دادند٩٠٠٠نفرعسکرکابل راکه در آنجا ٢٠ر٠٠٠

  .بود) ياور( خان به نام محمودهللاکه رهبرشان يک نفر اعتمادى امان ا افسران شان را دستگيرنمودند
  .تمام ارتباطات با کابل قطع گرديد- ٤
و عساکر .شهر جالل آباد در محاصره قراردارد، طرفداران حکومت کابل دشمنان اسالم اندکه درشهر زندگى ميکنند- ٥

  .قبايلى از ترس اينکه مردمان بيگناه به قتل مى رسند، حمله نکردند
ما در اينجابعضى از بى . نيست ، بلکه اصالحات است که بايد چيده شودیمى ، موضوع شخص سبب اين همه نا آرا- ٦

 : خان راتذکرميدهيم هللانظمى هاى امان ا
  . وى کوداصالحات خود راتشکيل داده و شريعت راناديده مى گيرد-الف 
  هيچ دعوا و موضوع بدون اسناد و شواهدتطبيق نگردد، -ب 
 آن اجازه داده شده آنرابه يک زن تقليل داده ازدواج متعدد را منع کرد،  گرفتن چهارزن توسط قر-ج 
  طالق اجبارى خانم هاى مامورين رسمى، -د 
  قطع کردن موهاى زنان و از بين بردن چادرى و لچ ساختن بازوهاو پستانها، -ه 
  برطرف کردن پرده زنان ، -و 
  فرستادن دختران جوان به اروپا، -ز 
 ن روز جمعه و پنجشنبه،  تغييرداد-ح 
  تشويق و ترغيب مردم به رشوه و فساد، -ط 
  باز نمودن تياتر و سينماو ديگر جاهاى خوشگذرانى، -ى 
  .بى حرمتى نموده) ص( در روز افتتاح لويه جرگه، به پيغمبر -ک 
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از عودت از اروپااصالحات اما بعد . قبل ازعودت از اروپا، اين اصالحات را نافذ ساخته بود که عليه شريعت است_ ٧
  .شيطانى خود را علنًا به مردم اعالن نمود، چون مردم افغانستان حنفى مذهب اند، تصميم گرفتندکه وى را خلع نمايند

 .  اسالم تمام عناصرتمدن را درخود دارد، البته مذهب و خودرا مردم مى خواهندکه آزاد نمايند- ٨
خان خلع گرديد، نفوس افغانستان پادشاه ديگرى را طبق هللامى دهيم هنگامى که امان ا به تمام برادران مسلمان اطمينان -٩

 من محمدعلم شينوارى با اساس موافقت علماى مشهور، بدون انگيزه شخصى اين چيز .شريعت انتخاب خواهد نمود
  .هاراجهت عظمت وبزرگى اسالم به عهده خودگرفتم

 . دم آنرا غيرت مذهبى تلقى ميکنند تلفات ما به صد نفرنمى رسد، زيرا مر_ ١٠
 قيام قبايل جنوبى وشمالى و جمع شدن قبايل شرقى براى حقانيت است و هيچکس از حکومت طرفدارى نمى کندو - ١١

 . همه با ما هستند
 من پيشنهاد ميکنم که . هيچ چيزو موضوع به قسم راز باقى نمى ماند، دوست و دشمن حقايق را درک کرده اند- ١٢
  ) ۵٤.(چاپ ميگردد، خنثى سازد» امان افغان«چاپ شودتا خبرهاى که در» االمان« رى بناماخبا

تذکر نشر روزنامه ايکه بر ضدشاه پروپاگند نمايد، اين گمان را در انسان تقويت ميکند که در عقب اين شورش دست 
امًال با اغتشاش قبايلى بيگانه است، يکى از افرادى که با مشروطه خواهان بريده، دخيل بوده است ، زيرا موضوعى که ک

است ، درحالى که او ادعا علم همه ميدانستند که طرح اين مانيفست خارج از توان و قلم محمد. در اينجا مطرح شده است
  .ميکرد اين اعالميه را خودش تحريرکرده است

د مالى چکنهور بشرط الغاى قوانين در البته شاه حاضر نبود که به مخالفين تسليم شود، زيرا هنوز مرد برجسته يى مانن
 شاه هنوز تالش .باره تحصيل زنان و عفو اعتشاشيون از طرف شاه، مردم مومند را از شرکت در شورش منع کرده بود

ميکرد که در مبارزه باشورشيان توسط کسب اين فتوى که داعيه زمامدار عادالنه بوده و اغتشاشيون مرتد هستند، برنده 
 . شود

 !  خداوند مهربان و بخشاينده بنام« 
آنها به کشتار مردم و . تعدادى از شينوارى هاى نازيان بر عليه شاه غازى و اولى االمان ،حکمرواى ما بغاوت نموده اند

بر » علماء« ما .چپاول دارائى مسلمانان پرداخته و صلح و صفا را در بخشى از قلمرو اسالمى افغانى برهم زده اند
فتوى مى » !اطاعت کنيد از خدا و پيغمبر و اطاعت کنيد از اولى االمر که از ميان شماست «قرآنى که اساس اين آيه 

کسى که بمن اطاعت مى کند بخداوند اطاعت مى کند و «:  و همچنان بر وفق اين حديث پيغمبر که گفته است .دهيم
 اطاعت ميکند، بمن اطاعت ميکند و کسى که  کسى که به امير خود.کسيکه بمن بى اطاعتى ميکند، بخدا اطاعت نميکند
هر آئينه امام و امير پناه گاهيست که از آنها بخاطر مصئونيت در . به امير خود اطاعت نميکند، بمن اطاعت نمى کند

هرگاه او مخالف آن . اگر امير از ترس خدا و حفظ عدالت فرمان ميدهد، يقينًا او اجر خواهد ديد. جنگ استفاده مى شود
ما فتوا ميدهيم که اين شينواريهاى شرير گنهکاران و » .ان بدهد، بار آن بر شانه هاى خودش خواهد بودفرم

 بناًء وجيبه تمام مسلمانان است که زير رهنمائى حکومت براى سرکوب اين نا آرامى ها و تنبيه .عصيانگرانند
  ) ۵۵(» .عصيانگران سهم بگيرندتا صلح کامل دوباره اعاده گردد

، ١٩٢٨ از ناکام ماندن سردار شيراحمدخان و غالم صديق وزيرخارجه در خاموش ساختن شورش شينوار در  بعد 
دولت نيروهايی از مرکز به سرکردگی محمود خان ياور بدانسو می فرستد، مگرمحمود خان ياور نيز در دام نيروهای 

که در حکومت ننگرهار در هنگام شورش منگل دولت علی احمد خان را. شورشی می افتد و کاری از پيش برده نميتواند
س قوايی مامور سوابقی داشت و با روحيات مردم شينوار وخوگيانی ومهمند وغلجايی وغيره بخوبی آشنا بود، در رًا

والی علی احمدخان سعی کرد تا شورش را خنثی و مشرقی . فروکش نمودن شورش نمودو به جالل آباد فرستاد
بچه : امان اهللا نگهدارد، ولی وقتی از تالش به نفع امان اهللا مايوس شد، و همينکه مطلع گرديدرا برای شاه ) ننگرهار(

جنوری بر تخت کابل نشسته او هم خود را به عنوان پادشاه افغانستان ١٨سقاو بجای سردارعنايت اهللا خان در تاريخ 
 ٢٠ ازشينواريها تجريد نمود، و در تاريخ مطرح ساخت و رؤسای مردم خوگيانی و مومند و غلجايی را باخود موافق و

 پادشاهی خود را در جالل آباد اعالن کرد و لنگی پادشاهی از طرف دو روحانی متنفذ ننگرهار يعنی ١٩٢٩جنوری
حضرت ضياء معصوم مجددی معروف به حضرت چهارباغ و نقيب صاحب بر سراوگذاشته شد، اما برخی ازقبايل 

 علی احمد خان بودند و ميگفتند که اومشروب ميخورد و بنابرين برای پادشاهی مرد سمت مشرقی کشورمخالف پادشاهی
. به هرحال يکعده از سران واليت ننگرهار به وی بيعت کرده و او را بحيث پادشاه افغانستان تبريک گفتند. مناسبی نيست

 اختالفات قبيلوی و زد وخور ميان تهيه ديدتا برکابل حمله کند، مگر بر اثرننگرهار از اقوام یعلی احمدخان قواي
 ١٧خودطرفداران علی احمدخان ، ملک قيس يکی از ملکان خوگيانی به کابل کشيد وبه بچه سقاو بيعت نمود و مبلغ 

هزار روپيه انعام گرفت وبه حبيب اهللا کله کانی تعهدسپرد که علی احمدخان رادست بسته بحضور بچه سقاو می 
گده لگ بر قوای علی احمد خان شبانه وارد شد وبرآنها شليک نمود، نيروهای والی علی سرانجام ملک قيس در ج.آورد
 . سراسيمه شده برخی تسليم وبرخی پا بفرارنهادند و عده يی هم به غارت خيمه و دارايی علی احمد پرداختندخاناحمد

ل را مشاهد کرد، به لغمان نزد نقيب بدينسان قوای علی احمد خان از هم متفرق شدند و او هم که نفاق و دو رويی قباي
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علی احمد خان پس ازخروج شاه امان اهللا از کشور يک بار . صاحب رفته از آنجا به به پشاور وسپس به قندهار کشيد
ديگر بخت خود را آزمود وخود را به حيث پادشاه افغانستان در قندهار اعالن نمود،اما اين پادشاهی بيش از ده روز دوام 

و باورود قوت های سقوی و محاصره شهر قندهار و سقوط آن شهر بدست ) ١٩٢٩ جون ۴ می تا ٢۴ از(نياورد
 )۵٦.(نيروهای سقاوی اسير گرديد وبکابل برده شد، وبه امر بچه سقاو در دهن توپ اعدام گرديد

  

  :)١٩٢٨دسمبر( اغتشاش بچه سقاو
دزدی و قطاع الطريقی در شمال پای تخت يعنی در بحرانی شدن وضع در سمت مشرقی زمينه را برای نا امنی و رواج 

پسر سقاو که درپاره چنارهند برتانوی متهم به : بقول غبار. منطقه پروان و کاپيسا به رهبری بچه سقاو مساعد ساخت
دزدی شده و محکوم به يازده ماه حبس شده بود، بطور مرموزی رهاشد و به افغانستان برگشت و به تشکيل دهاره دزدان 

بعضی متنفذين محل مانند ملک . او شبها دزدی ميکرد و روزها درکوه ها متواری بود. قطع طريق وسرقت پرداختو 
 شهرت او در دزدی چنان .محسن کله کانی وی را در خفا کمک ميکرد و دستگيری او برای پليس محلی دشوار ميگرديد

 خانه از ترس خموشانه او و دسته او را تغذيه ميکرد باال گرفت که اگر شبی با دسته خود وارد خانه کسی ميشد، صاحب
کار بچه سقاو بجايی رسيد که مقدار پولی که از خزانه مزار بکابل می آمد، ربود و پيگرد .وبه حکومت اطالعی نمی داد
 . حکومت محل بجايی نرسيد

 کردن راه واليات شمال  در اواخر نومبر شورش شينوارشدت يافت و دولت متوجه شرق بود، بچه سقاو برای قطع 
کشور با کابل داخل فعاليت شد و امنيت جاده ها را مختل کرد، وزارت حربيه برای تأمين راه ها و حفظ ارتباط نظامی 

) ماه قوس( در دسامبر. باواليات شمالی به اعزام قطعه کوچکی پرداخت، ولی بچه سقاو باتعقيبی که ميشد، بدست نيامد
تيز ترشد، حکومت محل ملک محسن و چند نفر ديگر را به دليل امداد مخفی به بچه سقاو، که آتش اغتشاش ننگرهار 

را به حيث رئيس تنظيمه کاپيسا و پروان ) رئيس بلديه کابل(متعاقبًا دولت احمدعلی خان لودين . محبوسًا به کابل فرستاد
احمدعلی خان در . نگرهار پرداخته بتواندبا اختيارات تامه اعزام کردتا از پشت سرمطمئن بوده و به اطفای شورش ن

سرای «بود با دزدان در پيش گرفت و از » مذاکره و مفاهمه«کاپيسا و پروان همان روش معهود دولت را که عبارت از
به جبل السراج رفت و از آنجا بدولت اطالع دادکه کسانی را که حکومت به نام امداد به بچه سقاو زندانی کرده » خواجه
ازآن پس جرگه بزرگی تشکيل و باسرکردگان کاپيسا و پروان داخل . يستی برای خوشنودی مردم رها سازداست، با

و !) يعنی دولت بادزدی داخل مذاکره گردد(مذاکره و مفاهمه شد و فيصله بعمل آمد تا با بچه سقاو مفاهمه صورت گيرد،
 بچه سقاو که ضعف حکومت را .ت خدمت نمايندشاملين جرگه پذيرفتند که در جلب و اعزام قوت های محلی به دول

احساس کرد، منتظرمفاهمه نشد و برفعاليت خود افزود و چند نفرعسکری راکه راهی کابل بودند درطی يک حمله 
 احمدعلی خان با مرکز کابل قضيه را درميان گذاشت و اختيار گرفت که به هرنوعی که ميتواندبا .ناگهانی بقتل رسانيد

بچه سقاو مذاکره را قبول و با رئيستنظيمه با حيثيت مساوی به مذاکره بنشست و در .همه و بتوافق برسدبچه سقاو مفا
نتيجه عهد بستند، آنهم در حاشيه قرآن با بچه سقاو سيدحسين امضاکرد و بچه سقاو قبول نمود که منبعد از مخالفت با 

غبار ميگويد که . بچه سقاو ورفقايش راعفوميکنددولت و شرارت دست بکشد، درمقابل دولت تعهد نمود که جرايم 
احمدعلی خان با اين معاهده مفتضح و بيسابقه ، بچه سقاو وسيد حسين را با خود درسرای خواجه آورده به وزيرحرب 

 شاه عنوانی . تفنگ و کارتوس با معاش ورتبه غندمشری به هردو نفر بچه سقاو و سيد حسين داده شود٨٢اطالع داد که 
فرمانهای جداگانه ) احمدعلی خان لودين(و رئيس تنظيمه ) ميرهاشم خان(و وزيرماليه ) عبدالعزيزخان( حربيهوزير

معه کارتوس با معاش )  ُبر٣٠٣( تفنگ جاغوردار٨٢صادر نمود و تعهد احمدعلی خان را با دزدان تصديق و دادن 
 روپيه به هريک نفر ازدسته دزدان امر ٣۶٠ساالنه سه هزار افغانی به هريک از دزدان مذکورو معاش ساالنه 

 ) ۵٧.(نمود
 احمدعلی خان از انجام اين اجراآت بخود باليد و به تگاو رفت وجرگه کذائی ديگری تدوير نمود تا مردم را برای  

حمايت از دولت داوطلب جنگ باشينواريها بسازد، مگر مردم اظهار کردند که هرگز حاضر نيستند با برادران 
ی بجنگند، احمدعلی خان به مالی تگاو رجوع کرد وآخندزاده تگاو مالعبدالحميد نيز موقف مردم را تائيد ننگرهار

 يک دشته خان و دزد در )دسمبر١٠_١٣٠٧ قوس ٢٠در(درهمين هنگام که پسر سقاو از هرجهت تقويت شده بود، .نمود
شناختند و دستاری بکمرش » پادشاه افغانستان«عنوان قلعه مالويس الدين کله کانی شبانه احتماع کرده و بچه سقاو را به 

 ) ۵٨.(بستند، به اينصورت پرده آخرين توطئه بزرگ و درامای فجيع درمحل نمايش گذاشته شد
 قوس، بچه سقاو حکومت محلی سرای خواجه راتاراج و محافظين را خلع سالح نمود و خود در رأس ٢١ فردای آن در 

در حالی که سيدحسين را برای اشغال چاريکار و جبل السراج فرستاده .ايتخت روان شدسه صد نفر بقصد حمله بسوی پ
سيد حسين .  نفری عسکر دولت منتظرامر و هدايت احمدعلی خان رئيس تنظيمه بودند٩٠٠ در جبل السراج يک غند.بود

رابدون جنگ به تصرف خود اول شهر چاريکار را که بی دفاع گذاشته شده بود، اشغال نمود و متعاقبًا جبل السراج 
 ٢٢( دسامبر١٢در. و عساکر تسليم شدند و وزارت دفاع يک روز بعد از اين حادثه مطلع شد) ١٩٢٨دسامبر١٠(درآورد
حبيب اهللا برکابل حمله کرد، اما از جانب شاگردان تعليمگاه سواری در نزديک شهرآرا جلوش گرفته شد و سپس ) قوس
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بدنبال او وزير دفاع عبدالعزيز خان با اراکين آن وزارت رسيد و تاشام حمله آوران به محمدولی خان با چند تن عسکر و 
 بچه سقاو از کوه ٢۴ و ٢٣در روزهای .  نفر تجاوز نميکرد٨٠با آنکه مجموع تعداد مدافعين دولت از .عقب رانده شدند

، درحالی که دولت در شهرآراء و قلعه کافر و نه برجه و باغ باال تا کوتل خيرخانه موضع گرفته و تقويت شده ميرفت
 .بلندکلوله پشته و تپه شيرپور شکل دفاعی اختيار کرده بود

 در اين فرصت غوث الدين خان احمدزائی بکابل آمده و از امان اهللا خان پول و اسلحه خواست تا به مقابل پسر سقاو  
پسر سقاو، به جنوبی فرارکرد و به تخريب دولت امانی بجنگد، شاه پول و اسلحه در اختيارش گذاشت، اما بجای مقابله با 

: با مشاهده اوضاع افسران به شاه پيشنهاد استعمال توپ های دورزن و طياره نمودند، اما شاه نپذيرفت و گفت .پرداخت
اده شد مامورين بزرگ اصرار کردندتا اجازه د. اين اسلحه برای دشمنان افغانستان است نه برای سرکوبی ملت افغانستان

و متعاقبًا توپهای بزرگ بصدا درآمدو طياره ها پروازکردند، بچه سقاو در زيرآتش توپهای دولت درآن طرف تپه 
شيرپور به ضربت چره شرنپل در پشت خود زخم برداشت و به جای نامعلومی برده و مداوا،شد،اما جنگ های متشتت و 

 ) ۵٩. (پراگنده و غير قاطع دوام داشت 
شاه بر اثر فشار مادرش که او را تشويق به مقابله با دشمن می نمود )  قوس٢۶= دسامبر١۶( حمله برکابل  روز چهارم 

از ارگ بيرون شد و باپای پياده با چند باديگارد به پل باغ عمومی رفت، جمعيت زيادی جمع شدند تا بشنوند که شاه چه 
نويسدکه شاه دريشی خاکی رنگ عسکری پوشده بود و هوا هم  نويسنده کتاب آتش در افغانستان مي.چيزی به آنها ميگويد

چندان گوارا نبود، امان اهللا خان به اطراف خود نگاه کرد، يک ميزديدکه باالی آن گلدانی گذاشته شده بود،گلدان را 
د، خانه آيا در نظر داريد و ميخواهيدکه شما را اسيرنماين:برداشت وباالی ميز ايستاده شد و سخن رانی کرد و گفت 

آنگاه هدايت داد .هايتان را چور کنند و به زنان و ناموس تان تجاوز نمايند؟ اين موضوع ورستگاری دردست خودشماست
آنهايی که در نزديکی شاه قرار داشتند دانستندکه صدای شاه مرتعش است و .که اسلحه و کارتوس بين مردم توزيع کنند
برای شما :ود، از بين جمعيت يک شخص پير بلند شده و خطاب به شاه گفتهيچکس صدای شاه رامانند آن روز نشنيده ب

گفتم اگر سرعت اصالحات را بطی نسازيد، چه رخ خواهد داد و شخص ديگری عين موضوع رابيان داشت، اين سخنان 
شدن شاه دربين باعث نا راحتی امان اهللا خان گرديد و از باالی ميز پائين شد و به قصر سلطنتی رفت و اين آخرين ظاهر

 دسامبر زنان و فاميل خود را توسط طياره به قندهار فرستاد که در بين شان ملکه ثرياو ٢١بروز .مردم کابل بود
 دسامبر ١٧ولی يکروز بعد از نطق شاه، در ) ٦٠. (نورالسراج خواهرشاه و علياحضرت و غالم صديق خان نيزبودند

 بريتانيا طيارًهيک  وارد ساخت و آن اينکه بدون اجازه دولت افغانستان  بر روحيه شاه تریسفارت برتانيه ضربه کاری
بر فراز کابل ظاهرشد و اوراق تبليغی را پخش کرد و درآن مردم را اخطار داد که اگر به جان و مال سفارت بريتانيا 

 دسامبر طياره ٢٣ه در  و به تعقيب اين اعالمي.دصدمه ای برسد، به شديدترين وضع انتقام آن ازملت گرفته خواهد ش
 ) ٦١.(اين دومين ضربه ای بود که بردولت امانی وارد آمد. بريتانيا بکابل فرودآمد و زنان سفارت خانه ها را بيرون برد

خطر  در شورش قبايل سمت مشرقی و با حمله بچه سقاو بکابل ی ملی مصروف شدن بخش عظيم اردواعزام و با 
يه شد ، به کالم ديگر با اعزام بخش اعظم اردو برای دفع شورش ننگرهار، کابل از سقوط دولت امانی بيش از پيش تقو

 به   حربيهارتنيروهای الزم برای دفاع خالی گرديد و کار بجايی کشيد که وقتی بچه سقاو بر پايتخت حمله نمود، وز
ی مقابله با دزدانهمراه بچه سقو آماده  نفر عسکر از عمله و فعله و نگهبانان ديپوها و گدامها تهيه و برا٨٠سختی توانست 

کند، که طبيعتًا از عهده دفاع پايتخت برآمده نمی توانستند ، شاه که از بی کفايتی ارکان حرب بستوه آمده بود، در هفتم 
 حضرت شور بازار محمد صادق مجددی را بخاطر آرام ساختن تبليغات مذهبی و تامين ارتباط با ١٩٢٩جنوری 

گابی که از آمدن بکابل اباء ورزيده بود و از بچه سقاو حمايت ميکرد، از زندان آزاد ساخت و در هشتم مالحميداهللا ت
 جنوری ١۴درتاريخ . جنوری بسياری از رفورم های پيشنهادی خود رابا صدور فرمانی فسخ کرد، اما سودمند واقع نشد

پادشاهی را به برادرخودسردار عنايت اهللا واگذاشت شاه با عده ئی از ارکان دولت کابل را بقصد قندهار ترک و مقام 
 بچه سقاو برسرير سلطنت کابل ١٨و درتارخ ) ٦٢.(که اين آخری فقط برای سه روز پادشاه بود) ١٩٢٩جنوری ١۴(

 هزار پوند ذخيره شده بود، با مهمات حربی که برای پنج ماه جنگ از داخل ٧۵٠تکيه زد و خزانه ارگ راکه در آن 
 ) ٦٣.( ميکرد تصاحب نمودارگ کفايت

 بدينسان ضديت خاندان روحانی پرنفوذ حضرت شوربازار با اصالحات امانی در اتفاق با قبايل عليه دولت امانی نقش  
 را که عمده و اساسی داشت و همين اتفاق ناميمون در وجودشورشها و اغتشاشات گليم دولت امانی و مشروطه خواهان

 جمع کرد و ثابت ساخت که روحانيون و بحصوص خانواده مجددی در  کشورنداشتند،آرزويی جز سربلندی واعتالی
افغانستان از قدرت شاه سازی بر خوردار است و کسی راکه اين خانواده بخواهد ميتواند برسريرقدرت افغانستان قرار 

رار دادند و محمدصادق مجددی  پسر سقاو را بجای شاه امان اهللا ق مرد بيسواد وقطاع الطريق معروفی چونچنانکه. بدهد
برادر نورالمشايخ نخستين کسی بود که دست تائيد و حمايت خود را به نفع بچه سقاو بلند نمود و او را برتخت سلطنت 

 .)٦٤(بر او هم تاپه کفر زدند ١٩٢٩ تهنيت گفت، ولی چندی بعد درجون» حبيب اهللا خادم دين رسول اهللا«کابل به عنوان 
 . حق شاه امان اهللا کرده بودندهمان کاری که در
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اجتماعات علمای اسالمی و زعمای قبايل خصوصًا سليمانخيل و «  شاه امان اهللا از : فضل غنی مجددی می نويسد که 
پادشاه از حلقه سری و مهم در عقب حبيب اهللا . جاجی در ديره اسماعيل خان با حضرت نورالمشايخ اصًال اطالع نداشت

حب زاده عبدالغفور جان و صاحب زاده عبداهللا جان که هردو از خانواده مجددی و بعدًا ارکان عالی بچه سقاو، مانند صا
 )٦۵(» .دولت را در حکومت حبيب اهللا ساختند، بی اطالع بود

 غبار در سلسله افشاء فعاليت های استعماری از زبان حبيب اهللا کله کانی مطالب بسيار جالب و شنيدنی نقل ميکند که  
وح نشان ميدهد او چون بازيچه يی در دست انگليس و عوامل استعمار بوده و بدون آنکه خود بداند برضد منافع ملی بوض

حبيب اهللا بچه سقاو بعد از آنکه پادشاه شد، سرگذشت سفر مختصرخود را در ماورای « : او مينويسد.عمل ميکرده است
ن از ترس تعقيب امان اهللا با پسران مامای خود سکندر و سمندر م«: سرحد افغانستان در يک دربار شبانه چنين شرح داد
رفته دکان سماوارکشودم و همانجا بماندم تا موقع » توکی«و آنگه در. در پشاور رفتم و چندی مشغول چای فروشی بودم

ی در منبر رسيدم روز جمعه بود، به مسجد رفتم مالئ» پديکوت«در راه بازگشت به قريه .مراجعت به افغانستان رسيد
مال بمن دعا داد و گفت در خارج شدن . وعظ جهاد باکفر مينمود و چون تمام شد من پيش رفتم و از او دعای خير خواستم

من بچاالکی چنان کردم و چهار . از مسجد در سراه خود درختی خواهيد ديد، پای آن رابشگافيد و هرچه بيابيد برداريد
وقتی که از لغمان بجانب کوهدامن ميرفتم باز در . د يافتم و برداشتم و روان شدمتفنگ و کارتوس با يک هزار روپيه نق

 درايام جشن پغمان روزی که امان اهللا داخل تياتر پغمان .ودراه بمالئی برخوردم که مرا بجهاد در برابر امان اهللا امرنم
 امر نمود، اما من بجهتی که جشن مسلمانان بود، باز با مالی ديگری مقابل شدم که مرا بحکم دين اسالم بکشتن امان اهللا

وقتی که به کوهدامن برگشتم مالی ديگری مرا ديد و فرمايش مالی پغمان را تکرار کرد، . خراب نشود اينکار را نکردم
مرا ) مالحميداهللا(و هم آخندزاده صاحب تگاو ) مامای معين السلطنه(من به تگاو رفتم و غالم محمد خان فرقه مشرتگاو 

واستند و بکشتن امان اهللا خان راه بلدی کردند و هم بعضی خانهای پروان رابکمک من نشان دادند، منهم عزم خ
 ) ٦٦(» .برانداختن اوکرده بکابل حمله کردم

دست استعمار در تبانی با عناصر ارتجاعی داخلی در سرنگونی رژيم :  از شرح اين ماجرا ها بخوبی معلوم ميشود که  
تمام اين مالها که : به نظر ميرسد که. ام گيری از ملت دلير افغان تا چه اندازه و تا کدام حد درکاربوده استامانی و انتق

يک پيغام رادرگوش پسرسقاو زمزمه ميکردند، همه از جمله گماشته گان انگليس ويامريدان حضرات شوربازار بوده اند 
کرده بودند تارژيم مشروطه خواهان و حاکميت شاه امان اهللا حضرات مجددی قصد .و دستوراستعمار را اجرا ميکرده اند

خان را با سالح دين توسط اقوام پشتون، چه ننگرهاری و چه پکتيايی از پايه متزلزل سازند و زمينه را برای يک حمله 
ادگرا سرانجام اين روحانيت بني. عقبی از شمال پايتخت که بازهم روحانيت بنيادگرا در پشت آن قرار داشت، فراهم کنند

موفق شد تاشاه امان اهللا را ساقط و وی را از صحنه سياسی کشور خارج نمايد، ولوکه افغانستان برای ساليان متمادی از 
کاروان تمدن عقب بماند ومردم خوش باور وساده دل افغان هرچه بيشتر و ديرتر در آتش جهالت و فقر و مرض دست 

 .ت استعمار انگليس همسويی داشتوپا بزنند، و اين تصميم شان باخواس
 نکته ديگری که بايست بدان بصراحات اشاره نمود، اينست که کمر رژيم امانی را در واقع روحانيت بنيادگرا ، توسط  

قبايل پشتون هم در سمت جنوب و هم درسمت شرق کشور از راه ايجاد اغتشاشها در خوست و در ننگرهارميان مردم 
 شکستاند و پايتخت کشور را چنان از نيرو های دفاعی و امنيتی خالی نمود ١٩٢٩و١٩٢٨ و١٩٢۴شينوار وخوگيانی در 

 سرباز از پهره داران مخازن ٨٠حمله نمود و دولت بسختی توانست  که سرانجام دزدی با سيصد نفر همراه خود بر کابل
ت کاری از پيش ببرد و بزودی رژيم مترقی فراهم کند وبا آن به مقابله بپردازد که معلوم دار اين عده اندک نمی تواسن
 .مشروطه خواهان با سقوط مواجه گرديد، وکابل بدست دزدان سقاوی افتاد 

 بقول غبار، انقراض سلطنت شاه امان اهللا و استقرار حکومت اغتشاشی بچه سقاوبجای آن درافغانستان به حيث يک  
« ض محمد کاتب ، بنابر چشمديد خود ، اغتشاش پسر سقاو را مورخ نامدار کشور في) ٦٧.( تلقی گرديد»فاجعه تاريخی«

بين ملت مخالفت الينحلی را حادث ساخته، توليد نفاق و شقاق نمود و اساس « ناميده عالوه ميکندکه » انقالب فجيعت بار
 و اسارت تخريب بالد و تقاتل عبادنهاده، بغض و فحشاء را پديدار کرد و جمهور سکنه در ورطه مشقت و قتل وغارت

 ) ٦٨(» .افتاد
 با رويکار آمدن بچه سقاو، تمام دست آورد های استقالل و روشنفکران و تحول طلبان افغانستان تا آن وقت، نقش بر  

بی امنيتی، زورگوئی، تجاوز به مال و دارائی و . دروازه های مکاتب و آموزشگاه های دولتی مسدود گرديد. آب شد
برای .ران نهضت امانی يکی پی ديگری به زندان و شکنجه و ترور و اعدام سپرده شدندهوادا. ناموس مردم آغاز شد

درعهد امانی، از سوراخ های بينی هر افغان نفس آزادی و  سفير انگليسمدت نه ماه همان ملتی که بگفته همفريز 
ور به نکاح دزدان همکار پسر چنان در بند کشيده شدند که در کابل هرکه دختر زيبائی داشت بز ،استقالل فوران ميکرد

 ماه چهل بار بدون موافقت دختر وخانواده اش ازدواج ٩سقاو در آورده ميشد، چنانکه سيد حسين وزيرحربيه در مدت 
کرد و حرم وسيعی از زنان نکاح کرده و بينکاح بوجود آورده بودکه بعلت وسعت حرم بعد ازمرگش بسياری از آنان 

 )٦٩. (باکره مانده بودند
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 قرون وسطائی بيدار و از فقر استخوانسوز نجات  گرانشاه امان اهللا غازی قصد داشت جامعه افغانستان را از خواب 
مگر جامعه برای قبول تحوالت . بدهد و از طريق اصالحات اجتماعی آن را در شاهراه تمدن و ترقی سوق نمايد

رابر اقدامات مدنی و ترقی خواهانه زد و شاه امان اهللا اجتماعی از خود جان سختی نشان داد و دست به عکس العمل در ب
را که مردی ترقی پسند، مردم دوست و وطنپرست و استقالل طلب و دشمن استعمار و مداخله بيگانگان در امور داخلی 

او به کشور بود، او را که برای نجات ملت ازچنگ استبداد سلطنت مطلقه پدرش را قربانی داده بود، طرد کردند و بجای 
رهبری و امارت مردی تن دادند که نه دانش داشت و نه از سواد بهره ئی و نه هم از اسالم به اندازه يکصدم شاه امان اهللا 
خبرداشت، ولی او امان اهللا را کافر ميگفت،و کارهای نيک او رادليل بی دينی او تعبير ميکرد و فتوايی عليه او صادر 

غبارميگويدکه دراين فتوا دليل : دربار امان اهللا خان نيزمجبوربه امضای آن شده بودندنمودکه يک عده رجال و کارمندان 
سالم شفاهی را منع و سالم اشاره را مروج ساخته، عوض دستار، کاله مقررکرده، : کفر شاه امان اهللا مواد ذيل بود

، مکاتب زنانه تاسيس کرده، برقع را معين نموده، ريش تراشی را رواج داده) پيرهن و تنبان(دريشی را عوض لباس قديم
برانداخته ،متعلمات در خارج فرستاده، با علمای دين مخالفت داشته ، محصلين درمکاتب انگليسی تحصيل ميکردند، سنه 
شمسی را به جای سنه قمری تعيين کرده، تاريخ و سنه انگليسی را اعالن کرده، رخصتی جمعه را به يکشنبه تبديل 

 محمدصادق مجددی و محمدمعصوم مجددی پدر( امامان وموذنها را موقوف کرده ،حضرات مجددی کرده، معاش مال 
را محبوس و قاضی عبدالرحمن خان مال امام حضـرت صاحــب را اعـدام نموده، امر معـروف ) صبغت اهللا مجددی

) شورشيان پکتيا(و اکابر جنوبی مالها را منع کرده، بـت پرستی وشـراب خواری را ترويج نموده، مال عبداهللا و علماء 
 غبار می افزايدکه درميان هفتاد و چندنفری که اين ».خالف شرع بوده است) امان اهللا خان(را اعدام کرده، پس اعمال او

جزئيات مسايل را ": فتوا را امضاء کرده بودند، تنها عبدالهادی داوی اين جمله را درپای امضای خود عالوه کردکه 
 )٧٠(".دعلماء ميدانن

تذکرة «با مردم کابل چگونه بود؟ دراين مورد کتاب » خادم دين رسول اهللا«واما عملکردخود بچًه سقاو به عنوان 
عبدالباری جهانی نکاتی از روی آن کتاب ياداشت . وی است انوشتًه  فيض محمد کاتب شاهد قوی رژيم سق» االنقالب

حبيب اهللا «: ژيم سقاوی که رکن اساسی مسلک عياری است ميگويدفيض محمد درباره ناموس داری ر« : کرده مينويسد
که در مدت بسيار کم حرمسرای وسيعی از زنان برای خود درست کرده بود،در اول اپريل فيصله کرد که دختران 
، سردار نصراهللا وسردار امين اهللا خان را که دراين وقت زندانی بودند،برای خود نکاح ببندد وبرحرم خود بيفزايد

مگروقتی که دانست آنهاشوهر دارند از آنها منصرف شدوفيصله نمود تابا دخترزيبای سردار محمدعلی خان عروسی 
نمايد، مگرآن دختر مرگ را برازدواج بادزدی ترجيح داد وبا خوردن زهر دست بخودکشی زد، مگر خدايش نکشت 

برای بيان « :ًه فرمانروايان سقوی ميگويدمال فيض محمد دربار»  تذکره االنقالب ١٣٤ص( »وازمرگ نجات يافت
امير حبيب اهللا . آنهارا صرف ميتوان تباه کنندگان مسلمانان و دولت ناميد. وحشت وبربريت آنها کلماتی وجود ندارد

. هرقدر فرمانی که صادرکرده و درآنها خود را خادم دين رسول اهللا معرفی نموده باشد، صرف برای فريب مردم است
ام دارايی هايکه برای دفاع وطن ذخيره شده بودند غارت کردند،افزون براين مردم را بزور وبدون دريافت سقويان تم

درواقع اينهاسپاه شيطان اند که آباديها راتباه ميکنند وخانه ها . حقوق به خدمت عسکری برای رژيم سوق ميکردند
النمايان وساير افراد بی دين، اين وضعيت غم آلود باوجود اين  وزيران فاسد، حضرات و م. راغارت وچپاول مينمايند

فيض محمد جای ديگری )  ۵٧ص(».خير وخيريت است: راکه از دست همينها برسرمردم آمده است، می بينند و ميگويند
ته سقاويها ليست دخترانی را که درعهد امانی به مکتب ميرفتند پيدا کردند وبه آنها گف«: از رژيم سقوی اينطور ياد ميکند

ملک محسن خان « والی کابل) ۵٩ص(».شد که مجبوراندهرکدام بايکی ازدزدان کوهستانی ويا کوهدامنی ازدواج نمايند
زنی را که از سوی افرادسقاوی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود؛ دستورداد غرغره شود،چون آن زن  حامله بود تا 

يافت والی امرنمودتا مادر وکودک هردو اعدام شوند، قاضی زمان تولد کودکش زن زندانی گرديد و وقتی کودک تولد
اگرخالف شريعت است يانيست من حکم : ملک محسن جواب داد.بروالی اعتراض نمود که اين کار خالف شرعيت است

  ) ٢٣٤ص(».کرده ام بايد عملی شود
جوالی همراه سپاهيان خود بر حميداهللا براردر ونايب السلطنه حبيب اهللا در اول ماه «:فيض محمدکاتب مينويسدکه 

سرچشمه حمله کرد وبدون تفکيک تاجيک ازهزاره، تمام دارايی مردم را غارت وتمام گله های مواشی مردم راچپاول 
نمود وسپاه او حتی دروازه های خانه را از بيخ کندند واباديها راخراب ساختند و به ارزش يک ونيم ميليون پول مال 

 نفر از زنان محل را اسير کرده باخود بکابل آورد ٤٠ نفرمردو ٣٤دند وسرانجام به تعداد وهستی مردم را غارت نمو
درهمين حال حضرت ) ٢۵٧ص(».ومردان رابزندان  وزنان را به سپاهيان خود سپرد تا درشهر کابل بفروشند

 نفوذ روحانيت خود در شوربازارگل آقا مجددی که يک عالم دينی وهم پير ومرشد بزرگ زمان خود بشمار ميرفت، و از
فيض محمدکاتب . ازپا انداختن رژيم امانی استفاده نموده بود، فتوايی مبنی برقتل عام هزاره های مقيم کابل صادر نمود

 اپريل فتوای مبنی برقتل تمام هزاره های که درکابل زندگی ميکردند صادر ٢۵حضرت شوربازار درتاريخ «  :مينويسد
وزير ( مگرسيدحسين. ره ها از پنجاه شصت سال قبل درکابل تولديافته بودند وزندگی ميکردندبسياری از اين هزا. نمود

وقتی که ما با امان اهللا می جنگيديم و او برتخت پادشاهی نشسته بود، : اين فتوا رابا قهر رد کرد وگفت) حربيه رژيم
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صرف نظر از صدها وهزاران مثال . رديديکنفر کوهستانی ازطرف او به جرم کوهستانی بودن کشته نشدونه زندانی گ
اين حضرت که خود رامسلمان ومرشدبزرگ ميگويد، همواره به اينگونه تحريکات دست : فيض محمد می افزايد.ديکر 
هرکس مسول اعمال خود است وهيچ : من نميدانم که وی آيا  اين آيت قرآن شريف را خوانده است يا نه که ميفرمايد.ميزند

يک چنين مسلمانی را خداوند به دوزخ اندازد که اينقدر نميداند که خون هزاران . رابدوش نمی بردبنده بار ديگری
مسلمان حنفی مذهب بزمين  ريخته وخون هزاران ديگر اکنون به زمين ريخته ميشود و اينها تمام خون مردم هم مذهب 

غ تجاوز صورت ميگيرد،و اينها تمام به علت خودش استند، هزاران خانه چپاول ميشوند وبرناموس صدها زن ودخترنابال
من يقين دارم که خداوند سزای او راميدهد ويکجا با دشمنان دين به دوزخ . نافهمی و تعصب وی صورت گرفته وميگيرد

جای تاسف است که برخی از نويسندگان ما که دورًه :آقای جهانی اظهار ميکند که ) ٧١) (١۵۵ص( ».فرستاده خواهدشد
  .خطاب ميکنند »جوانمرد«و" عيار"ورابچشم سرديده اند،بازهم او راا سقوحشت  بچًه

  

 : با روحانيت متنفذهللا مائى شاه امان ازآخرين زورآ
مى هللا هنگام تبعيد در هندوستان در بين قبايل به تبليغات عليه شاه امان ا) نورالمشايخ(فضل عمر: بقول استا اولسن

 بود که هنوز شاه در ١٩٢٨ عمر همچنان مصروف توطئه کودتايى در سال برتانوى ها گزارش دادند که فضل. پرداخت
 فضل عمرمجددى در نظرداشت قيام خالص مذهبى را براه اندازد که توسط هيچ يک از .سفر اروپائى خود قرار داشت

جلسه ملک ديره اسماعيل خان در يک . مدعيان سلطنت طور مثال، پسران سردار محمد ايوب خان به مخاطره نيفتد
هنگاميکه نا آراميها ) ١٩٢٨(درماه دسامبر.مخفى با حضرت شوربازار مالقات نموده و حمايت خود را از او ابرازکرد

اوج گرفت شاه از فضل عمردعوت نمود تا بکشور برگردد، اما او از آمدن امتناع ورزيد ولى پس از کنار رفتن شاه از 
يغات خود را بر ضد شاه درميان قبايل سليمانخيل و غلزائى هاکه پيروان قدرت فضل عمر وارد قلمرو قبايلى شد و او تبل

 ) ٧٢.(سنتى او بودند، شروع نمود
به ديره ) ١٩٢٩( اپريل ١٩به تاريخ ) نورالمشايخ(حضرت شيرآغا « :مينويسدکه» آتش در افغانستان«نويسنده کتاب 

 نفرمالى افغان وى راهمراهى ٣٠ه راه انداخت ، خان توطئه را بهللا اسماعيل خان وارد شد و از آنجا عليه امان ا
 کوچى هاى زيادى از طريق ديره اسماعيل خان به سوى افغانستان .ميکردند، او جلسه مالها را در مسجدى دايرساخت

خان براى فرزندان شان هللا خان دعاميکردند، زيرا بياد داشتندکه امان اهللا مى رفتند، يک تعداد از اين کوچى هابه امان ا
خان اعالميه صادرکنند هللا حضرت سه نفر مال راوظيف دادکه عليه امان ا...لم سيارتعين کرده بود که باآنها سفر ميکردمع

نورالمشايخ از راه دره « غبار مينويسد که ) ٧٣(» .زيرا اسالم را رسوا کرده است ! و او راعوض کافر زنديق بنامند
چندين هزار نفر سليمانخيلها از ورود نورالمشايخ درکتواز . قامت گزيدا» کتواز-شرن «بوالن وارد واليت پکتيا شد وبه 

خان هنوز در قندهار و در صدد حمله به کابل است، نمى خواست که هللا نورالمششايخ که ميدانست امان ا. استقبال نمودند
خ بودند و مصارف  از ديگر طرف سليمانخيلها که درحدود هفت هزارنفر در دور نورالمشاي.بچه سقاو از پا درافتد

قرارگاه او را دريک شبانه روز پانزده گاو و سى گوسفند مى پرداختند، همه طرفدارحکومت بچه سقاو و مخالف شاه 
کله کانى وقتى از هللا حبيب ا:فضل غنى مجددى ميگويد که) ٧٤(» .و در صدد تهيه تجهيزات درغزنى بودندهللا امان ا

پکتيا مطلع شد، نامه اى بدست محمد معصوم جان آغا براى نورالمشايخ واليت » ارگون«ورود نورالمشايخ در منطقه 
در «: نوشت کههللا نورالمشايخ در جواب حبيب ا. خان نمودهللافرستاد و او را دعوت به همکارى ومبارز برضد امان ا

مت جنوبى خان به قندهار فرستاده و تعدادى را بسهللارگون توقف دارند و تعدادى از مجاهدين رابراى مقابله امان ا
هزار ازجوانان قبايل را منظم ساخت و يک دسته ١٥فضلغنى مجددى مى افزايدکه حضرت صاحب ) ٧۵(».فرستاده اند

 ) ٧٦.(خان فرستادهللا ازآنان را بمقابله باامان ا
را با نيروهاى قبايلى پيرو حضرت نورالمشايخ مجددى در غزنى بشيوه هللا غبارحوادث آخرين زورآزمائى غازى امان ا

قى بازتاب داده که بيش از ساير روايتها دلچسپ است ، آنرا باهم ميخوانيم و ديگر مدارک را نيز از نظر دورنمى دقي
 : داريم

از قندهار با استقامت کابل ) ١٩٢٩مارچ ٢٦ (١٣٠٩ حمل ٦ شاه با چهارده هزارعسکر منظم و غير منظم در ...« 
وزير داخله و از مشاورين او احمد عليخان رئيس ) ماهيار(ن وردکى  قوماندان و پيشدار اوآقاى عبداالحدخا.مارش نمود

) با اسلحه دولت مجهزساخت هللا کسى که دهاره بچه سقاو را برضد شاه امان ا(بلديه و رئيس تنظيميه کاپيسا و پروان 
 و اما در طى . قواى شاه در بيست روز بغزنه رسيد و با مدافعه دوهزار عسکر بچه سقاو حصار غزنى مقابل گرديد.بود

 حمل يک افسر نظامى مقيم کالت ١٣در . اين سفرفعاليت و پروپاگندهاى مخالفين داخلى و خارجى هيچ توقف نداشت
 در همين وقت يک نفرمالى نو وارد از هند بدست افتاد و به .عسکر را به قيام دعوت نمود، اما گرفتار و اعدام گرديد

ل يک نفرجاسوس ديگر خارجى دستگير وبه جرم خود معترف و بال وقفه  حم١٤در . جرم جاسوسى خارجى اعدام شد
 حمل خبر رسيد که يک تولى عسکر سقوى تسليم شده ومتعاقبًا يک دسته عسکر داوطلب هزاره ١٧ در .اعدام گرديد

فسرانش  متعاقبًا يک دسته عسکر سقوى بدست عساکرشاه اسير گرديد و به حکم شاه افراد آن رها و ا.بکمک شاه رسيد
هزار لشکر قومى  ده  ش١٣٠٨در بهار « : پوهاند حبيبى نيز از چشم ديد خود در اين مورد مى نويسد) ٧٧(» .اعدام شدند



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
110

سپاه زابل و مقر را عبور کرد و بسوى غزنى . خان بسوى کابل حرکت نمود اهللا قندهارى و هزاره تحت قيادت شاه امان
انگيزش و  يس بوسيله برخى عناصر مشکوک و روحانى نمايان داخلى به غرضدر مسير راه بنا بردسايس انگل. پيش آمد

درانى در منطقه سکونت غلجائيان کشته شده و  داران کشاف فراهى تن از طاليه آويزش قبايل درانى و غلجائى بيست
اين «: اليى نوشته بودندهاى کج شده تلفون انداخته بودند و بر کاغذى با خط بد م گان را بر پايه شده کشته هاى پاره نعش

شاه با مشاهده اين وضع اسفناک و فجيع، لشکريان را » .اهللا است امان مهمانى از جانب اقوام غلجائى براى درانيان و شاه
اکنون ثابت شد که دشمنان ميخواهند در بين قبايل ما فساد و جنگ اندازند تا ما با دست خود «: بدور خود خواند و گفت 

يم و مسبب اين عمل ناجايز من خواهم بود که براى باز گرفتن تخت و تاج، کشت و خونريزى روى يکديگر را بکش
. شکن جنگ داخلى و قبيلوى را تحمل کرده نميتوانم بيقين بدانيد که من اين مناظر دل! پس اى مردم عزيز من. خواهد داد
پس بايد من از ميان شما نبروم تا موجب . يدخواهم شما براى بازگشت تخت و تاج من به چنين کارها دست ياز و نمى

دوست اين دو بيت واقف الهورى را اشک ريزان  سپس شاه نيکدل و حساس و مردم... چنين کشتار و خونريزى نباشم 
 : خواند 

 چه نيرنگ است من بقربانت اين    جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است 
   از نام من ترا ننگ است ؟اگر          ميــروم تـا تـو نـشنوى نــا مــم 

اما به نظر ميرسد که سران سپاه و مردم دوباره شاه را براى آزمودن بخت وادار با ) ٧٨(» .اهللا امان فى: و بعد گفت 
 . حرکت جانب غزنى نمودند

د و به استقبال شاه شتافتن» قره باغ« حمل سه هزارنفرهزاره با مردم ٢٤در « : غبار در ادامه گفتارش مى افزايد
 حمل خود شاه با قشون ٢٦ در .در همين روزپيشدار شاه وارد غزنى شده جنگ را شروع نمود. معنويات اردو بلندشد

 درهمين روزدوطياره سقوى ازکابل رسيد ولى در عوض اردوى شاه بمب هاى خود را دور تر .منظم وارد غزنى گرديد
 از اين دوطياره محمدعمر پيلوت نشسته بود که سخت نسبت دريکى ( .افگندو باالى اردو رسم سالم ادا کرد و برگشت

ميرهاشم خان وزيرماليه عمر پيلوت را بخانه خود برد وبعدکيسه طالرا پيش :ميگويند . خان ارادت داشتهللابه امان ا
ا به عمر پيلوت با کمال شهامت کيسه طال ر! اين طالمال توباد، بشرطيکه طياره را بقندهار ببرى: روى وى نهاد وگفت

خان درآن حک شده بودگرفت و روز بعد درحاليکه هللا ميرهاشم خان مسترد نمود وصرف يک سکه را که نام امان ا
طياره بيش از رفت وبرگشت غزنى بنزين نداشت، طياره را آنقدر ارتفاع داد که وى را قادر ساخت به ميدان هوائى 

 حمل يک نفر مال به نام عرض مطلب ٢٨در « ) - ٧٩-. شدخان استقبالهللا قندهار فرود آيد و از طرف هواداران امان ا
به خيمه شاه شتافت و با تبرچه اى که داشت قصد حمله به شاه نمود اما دستگير و تفتيش » درانى وغلجائى «در موضوع 

شد، از پوش کتابى که داشت يک تصديقنامه انگليسى بدست افتاد و خودش با همان تبرچه که در دست داشت اعدام 
با دو هزار ) رئيس و معاون تنظيميه هزاره جات(خان هللا حمل سردار محمد امين خان و خواجه هدايت ا٢٩ در .رديدگ

اما محمديعقدب خان وزير دربارطورى وانمود که رهبران هزاره نتوانستند . نفرمرد مسلح هزاره به اردوى شاه پيوست
از افسران تحصيل کرده در معيت . آرزو مند عرض ارادت بودندمستقيمًا شاه را مالقات نمايند در حالى که آنها بسيار 

به شاه پيشنهاد کردندکه غزنى را در محاصره گذاشته سر راست به کابل ) غالم سرورخان و عبداالحد خان(شاه دونفر 
 قطعى حمله کند زيرا مردم وردک و ميدان و هزاره همه در معيت شاه به کابل مى ريزند و بچه سقاو محکوم به شکست

که باطنًا طالب ) منظور غبار، عبداالحدخان و احمدعليخان لودين است(ميگردد، امامشاورين مغرض و ملکى شاه 
از اين بعد حمله قشون شاه از سه جهت به . انقراض دولت شاه بودند، نگذاشتند و شاه را درجنگ غزنى معطل نگهداشتند

شهر فرار نمودند و يک قله مرتفع حاکم بر شهر غزنى از طرف عساکر سقوى تا ديوار هاى . شهر غزنى شروع گرديد
چون نزديک بود شاه غزنى را تسخير نمايد، لهذا تخريبات مخفى شدت يافت و در همان شب . قشون شاه اشغال گرديد

در اول ثور شدت باران . يک عده عسکر از مواضع حاکمه و مفتوحه بدون جنگ عقب نشستند و دشمن دليرتر گرديد
 ثور شاه را بواسطه تشکيل مجلس ٣ ثور يک هزار مرد مسلح هزاره به مدد شاه رسيد در ٢نع جنگ موثر شد و در ما

» . ثور هزار ها به حمله پرداخته و نقاط مهمه را از دشمن گرفتند٤ در.نظامى و طرح پالن جديد مشغول نگهداشتند
)٨٠ ( 

و آخندزاده سربلند در غزنى ميان قبابل اندر و تره کى و سليمانزى پيروان مجدديها مالکدوخيل : محقق دنمارکى مينويسد 
 .براستى کافر نباشد، برهزاره ها که دشمن سنتى آنهاست، صدا نمى کردهللا سفر نموده و تبليغ ميکردندکه هرگاه امان ا
اين . ر پشتونتوسط قبايل غي) پشتون ها(تخريب :فقط يک معنى داشت هللا موجوديت هزاره ها در قواى طرفدار امان ا

خان بودند، اکنون همه در دشمنى با او هللا هرگاه قبًال بيست در صد افراد قبيله دشمن امان ا. پروپاگند تاثير فورى داشت
 ) ٨١..(قرار گرفتند

در همين وقت بود که پنج هزار نفر مرد مسلح سليمان خيل که از قبل براى چنين روزى آماده ساخته «: غبار ادامه ميدهد
 ثور يک ٥بکمک سقوى ها رسيده و دريک حمله شديد قوه شاه را درهم شکستند و در ) برهبرى نورالمشايخ(دند شده بو

 در طى همين جنگ بود که سيد اشرف خان قندهارى از مبارزين دلير سپاه شاه کشته .قله حاکمه بدست قواى مخالف افتاد
گرچه سپاه قندهارمقاومت . ها برسر اردوى شاه ريختن گرفتند ثور حمله مخالفين بشدت آغاز گرديد و از بلندى ٦در . شد
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مينمود، ولى شبانگاه در اثر تبليغ شديد و وسيع در داخل اردو، قسمتى از عساکر شاه مواضع خود را ترک گفته و به 
 ثور امر ناگهانى شاه، اردو را به مراجعت جانب قندهار به حرکت٦ شب ٩ درساعت .استقامت هرات حرکت کردند

به تائيد از اين گفته غبار، ) ٨٢(» . ديگر شاه اراده خود را تابع نقشه هاى مخالفين دربارى خود قرار داده بود٠انداخت
خان به وفادارى عبداالحد خان سوء ظن پيداکرد، زيرا افراد حسن هللا امان ا:ميگويد» آتش در افغانستان«نويسنده کتاب 

داردکه وى را در غزنى به دام اندازد، پالنى را که حسن جان توضيح نمود جان راپوردادند که عبداالحد خان در نظر 
عبدالحدخان به قوم  (.خان رادر تله مى اندازندهللاغلزائى هاامان ا:مشابه پيشگوئى همفرى سفير برتانيه بودکه گفته بود

 دوباره پادشاه هم خان صحبت کرد و به وى گفت که حتى اگرهللا حسن جان بصورت مخفى با امان ا) غلزى منسوب بود
شود، وى پادشاه يک کشور پرازهرج ومرج خواهد بودکه ثروت آن غارت شده است، حسن جان عالوه کرد که مردم نا 

خان عساکر را جمع نمودوگفت که هللا  پس امان ا.ده سال حکومت و زحمات شمارا تقدير نکردند) به همين علت( فهم اندو
در تمام ٠ساعت ده شب بطرف جنوب حرکت نمود.  برميگرددکه آنرا باز نمايدشاهراه قندهاررا مسدود ساخته اند، وى

راه صداى فيراز اطراف شاهراه شنيده ميشد، اين فيرها از جانب غلزائيهاى صورت ميگرفت که پيروان حضرت 
 .، دزديده بودندشاه راکه از انگلستان با خود آورده بود» رولس رايس«غلزائيها حتى موتر . شوربازار نورالمشايخ بودند

)٨٣ ( 
عبداالحدخان از طرفداران پسرسقاو و از حزب : عبدالعزيزخان وزير حربيه بشاه گفت که:فضل غنى مجددى ميگويد

اين گفتار وزير حربيه و اختالف او با عبداالحدخان سبب شک و ترديد ! محمدوليخان است، نبايد به سخنان او باور کرد
هللا اين محقق عالوه ميکندکه، در قيادت اعلى اردوى امان ا) ٨٤ (. تصميم به فرار گرفتبيشترشاه نسبت به همکاران شده

خان را به محمد وليخان بکابل هللاخان تعدادى از اعضاى حزب محمدولى خان موجود بودند که حرکات قواى امان ا
 ) ٨۵.(ميرسانيدهللا گزارش ميدادند و محمد وليخان آنرا به حبيب ا

« خان شکت بخورد هللاز دست قواى امان اهللا در غزنى نزديک بود قواى حبيب ا: ينمايدکه فضل غنى مجددى اعتراف م
خان را شکست هللا ليکن در همين وقت قواى حضرت نورالمشايخ از قبايل مسعود، غلزائى و سليمانخيل رسيد و امان ا

 ) ٨٦(» .مى بودخان و جماعت اسالهللا خان آخرين حلقه از حلقات مبارزه بين امان اهللا  شکست امان ا.دادند
رسيد و به او گفتند که سه هزار عسکر سقوى به » قالت« ثور شاه با عسکر منظم خود در ٢٧در « : غبار ادامه ميدهد

 شاه بحرکت جانب قندهار ادامه داد تا به رباط مهمند رسيد و از اينجا والى .رسيده است » سراسپ«تعقيب او تا منزل 
بنابر ماخذديگر، على احمد خان بعد از مالقات يک و نيم  (.قالت مقرر و اعزام نمودعلى احمد خان را برياست تنظيمه 

قبول نمود که يک بار ديگر بخت خود را بيازمايدو زمام امور رادر قندهار بدست گيرد، بعد از هللا ساعته با شاه امان ا
ن ازسرحدعبورکرد، على احمد خان خاهللا  که امان ا١٩٢٩ مى ٢٤خداحافظى باشاه، عازم قندهارشد و فردا بعد از ظهر 

 در منزل مهمند بود و از اينجا بازى آخرين را در تاريخ ١٣٠٩ جوزا ٤شاه در ) - ٨٧-.خود را پادشاه اعالن نمود
) البته بهً حسن جان که قبًالبه قندهارفرستاده شده بود(  او به قندهار .افغانستان و سرنوشت محزون آينده خود شروع نمود

ملکه ثرياو خانواده اش به عجله راه قلعه جديد سرحد را به استقامت هندوستان در پيش گيرند، يعنى تنها راه امرکرد که 
فرار و موهنى که برروى او باز گذاشته بودند، شاه خود بعد از نيمه شب نهانى از اردو حرکت کرد و در سرحد افغانى 

يک ( متعاقبًا او به ايتاليا رفت و تعقيب شد و .نگليس گرديد داخل قلمرو ا١٩٢٩ مى ٢٣با خانواده خود يکجا شد و در
همچنان .  شمسى ديده ازدنيا بست١٣٣٩تا باالخره در ثور) باربراى او زهر خورانده شد مگر از مرگ نجات يافت

 ) ٨٨(» .خان در ايران رفت و همدرآنجا بازندگى وداع نمودهللاسردار عنايت ا
ت دراماى حزن انگيز اغتشاش سقوى با افتادن پرده سياهى روى صحنه اجتماع به اين صور« : غبار عالوه ميکندکه

به پايان رسيدو اختاللى که براى انسجام رژيم امانيه انجام ) ١٩٢٩ اکتوبر -١٩٢٨دسمبر(افغانى در مدت تقريبًايازده ماه 
ت و مملکت بسيارسالهاى ديگر گرديده بود با مصرف خون هزاران جوان و انهدام هسته هاى تحول و ترقى ، خاتمه ياف

خان و استقرار حکومت اغتشاشى بچه هللانقراض سلطنت شاه امان ا) ٨٩(» .خميازه آن خسارات معنوى و مادى راکشيد
 ) ٩٠.(تلقى گرديد» فاجعه تاريخى«سقاو درافغانستان به حيث يک 

در حقيقت تمام روشنفکران و مشروطه گرفت وبا شکست دادن او هللا بدينسان نورالمشايخ انتقام خود را از شاه امان ا
طلبان را شکست داد و ثابت ساخت که روحانيون و بحصوص خانواده مجددى در افغانستان از قدرت شاه سازى بر 

 چنانکه پسر سقاو را بجاى .خوردار است و هرکه را اين خانواده بخواهد ميتواند برتخت پادشاهى افغانستان قرار بدهد
دند و محمدصادق مجددى برادر نورالمشايخ نخستين کسى بود که دست تائيد و حمايت خود را به نفع قرار داهللا شاه امان ا

تهنيت گفت ولى چندى بعد هللا» خادم دين رسول اهللا حبيب ا«پسر سقاو بلند نمود و او را برتخت سلطنت کابل به عنوان 
  .کرده بودندهللا  اهمان کارى که در حق شاه امان). ٩١( بر او هم تاپه کفر زدند١٩٢٩درجون
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 : موقف خانواده مجددى بعد از سقوط مشروطه خواهان 
مدعى آينده سلطنت سپهساالر محمدنادر خان از خانواده مصاحبين بود که وى نيز درسال هاى اخير حاکميت امانى در 

ت دوباره و حاکميت کله کانى را بمنظور برقرارى امنيهللا فرانسه در تبعيد قرار داشت و اکنون مبارزه عليه حبيب ا
 . پشتون ها در افغانستان بدوش گرفته بود

به نظر مى رسدکه موقف نورالمشايخ فضل عمر در برابر نادر خان در آغاز بى طرفى بود،چونکه خودش آرزوى 
.  جرگه قبايل جنوب و شرق را جمع نمود و از نادر خان حمايت نمود١٩٢٩ اما درجون .سلطنت را در سرمى پرورانيد

» تل«الم اين حمايت، قبايل را بدور نادرخان بيش از پيش جمع کرد، زيرا شهرت خود نادر خان به حيث فاتح جنگ اع
نادر خان پادشاه شد و نورالمشايخ .  به اضافه اتوريته مذهبى حضرت شوربازار باالخره به پيروزى او انجاميد١٩١٩در 

معين او مقررگرديد و محمدصادق مجددى برادر )  هراتاز مجدديهاى(وزير عدليه وفضل احمدمجددى ) فضل عمر(
 . ميالدى سفير افغانستان در مصر بود١٩٥٣ تا ١٩٣٠ محمدصادق مجددى از .سوم بحيث سفير در مصربه قاهره رفت

او طى اين ساليان روابط محکم و گسترده اى با بسيارى از خانواده شيوخ عرب که امروز درصدر محافل حاکم 
  . قرار دارند، برقرار کردعربستان سعودى

اين موضوع از آن جهت . با قبول وزارت عدليه بدرستى خود رادر مرکز سياست قرار داد) فضل عمر(نورالمشايخ
ديگرى را در موقف بوروکراتيک مشاهده نکرده ايم و اين موقف هاى » پير«دلچسپ است که تا کنون کدام 

و مرشدى خود را نه تنها جهت » پيربودن« اما او .ذهبى ديگراشغال ميشدبوروکراتيک منحصرًا توسط تعليم يافته گان م
بزرگان خاندان مجددى، در فعاليت هاى سياسى به ) ٩٢.(وارد کردن نفوذ، بلکه بخاطرکسب قدرت سياسى نيزبکار برد

 . گونه سنتى در گام نخست بر روحانيون واپسگرا و روشنفکران متمول تکيه ميزدند
ابراهيم محمد. جديد ميشود» پير« محمد ابراهيم مجددى معروف به شير پاچا ١٩٥٦در ) نورالمشايخ(با مرگ فضل عمر 

را رهبرى ميکردکه مولوى محمدنبى محمدى » خدام الفرقان«مذهبى -در زمان سلطنت محمدظاهرشاه، سازمان سياسى
 شير ١٩٧٩ در جنورى سال .او بوداز مريدان و اعضاى فعال سازمان » حرکت انقالب اسالمى«بعدها رهبر سازمان (

مجددى که خودش هللا صبغت ا) ٩٣ (. نفر ميرسيدند اعدام ميشوند٧٩پاچا و تمام اعضاى خانواده او که گفته ميشد به 
  . ميشود)شيرپاچا(نيست جانشين » پير«

مشهور به [دیپدر صبغت اهللا مجددی ميا محمدمعصوم جان عموزادۀ ابراهيم جان مجد:"  ميگويدپوهاندصاحب هاشميان
وارث خالفت شوربازار محمدمعصوم جان فرزند .است وصبغت اهللا مجددی نواسۀ کاکای ابراهيم جان ميباشد] شيرپاچا

آنرا غصب کرد وبعدًا پسرش ) فضل عمر ملقب به نورالمشايخ( فضل محمد ملقب به شمس المشايخ بود، اما کاکايش
وم آنرا برسميت نمی شناخت ودو عموزاده باهم مناسبات خوب محمدابراهيم جان  بکرسی خالفت نشست که محمدمعص

شايع است که صبغت اهللا مجددی از اعدام عموزاده های خود ناراض نبود و فورًا در پشاور خود را وارث . نداشتند
خالصه ابراهيم جان پسر نورالمشايخ فضل عمر مجددی ومحمدمعصوم پسر شمس المشايخ .خالفت شوربازار اعالن کرد

  .ضل محمد مجددی استف
 سال در فاکولته حقوق اسالمى ٦و در آنجا رفت  غرض تحصيالت عالى به مصر ١٩٤٧در سال صبغت اهللا مجددی 

 او پس از بازگشت از .را بدرجه اعلى بدست آورد» الهيات«دانشگاه االزهر قاهره تحصيل کردو دانشنامه فوق ليسانس 
 هاى عالى مرکزپرداخت و همواره روى سخنش به مردم سرنگونى رژيم مصربتدريس در دانشگاه کابل و بعضى ليسه

 به اتهام توطئه سوء قصد ١٩٥٩ مجددى درزمان صدارت داود در سال .شاهى و برقرارى يک دولت واقعى اسالمى بود
ا عليه رهبران اتحادشوروى سابق به کابل بازداشت و محکوم به چهار سال حبس ميشود، اما بزودى از زندان ره

چندى در سفارت عربستان بصفت مترجم کار هللا  پس از رهائى صبغت ا.روابطش با خاندان سلطنت بحرانى ميگردد
 مجددى براى دوسال بخارج مسافرت ميکند و کّال به ١٩٦٤ در سال .ميکند و بعد براى مدتى راهى امريکا ميشود

لهيات که پنج زبان را ميدانست و بحيث سخنور توانا  در اين وقت او به عنوان دانشمند ا.فعاليت هاى سياسى مى پردازد
منطق «و » سياست در اسالم«مجددى چند اثر در مهاجرت نوشت و از جمله هللا  صبغت ا.از شهرت کافى برخوردار بود

اسالمى بشکل ) رستاخيز(» رنسانس« او دراين آثار لزوم .را براى چاپ آماده کرد» وحدت و مبانى عقيده«و » و فلسفه
 مجددى دوسال بعد بکشور بازگشت و سازمان اسالمى .ى آن وبخشيدن خصلت تهاجمى به آن را به اثبات مى رسانيدواقع

با هدايت مستقيم او درکابل ايجاد » سازمان جوانان مسلمان«و کمى بعد تر يکى از شاخه هاى آن » اخوانالمسلمين«
مجددى که از مخالفان دو آتشه اصالحات هللا صبغت ا.  گرفتگرديد که بنابر توصيه او گلبدين حکمتيار در رأس اان قرار

 پس از کشته شدن يکى از هوادارانش ١٩٧١درسال . حکومت شاهى بود، برضد شخص شاه نيز سخنرانى ميکرد
 ٠در اياالت متحده چندى به تدريس اسالم شناسى پرداخت. به پاکستان وسپس به اياالت متحده امريکا رفت) گهيج:ظ(

او رژيم تازه داود را به باد . ظام شاهى در افغانستان توسط داود سرنگون گرديد، او در لندن بسر مى بردهنگامى که ن
جامعه «، »اخوان المسلمين«انتقاد گرفت و سه سال بعد از سقوط رژيم شاهى به پاکستان آمد و ازترکيب اعضاى معتدل 

  ) ٩٤.(را ايجاد کرد» روحانيون مسلمان
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 او شخصّا درگشايش .به دانمارک رفت» مرکز اسالمى اسکانديناوى «ددى از هلند براى ايجاد پس ازکودتاى ثور مج
نمايندگى هاى اين مرکز و بناى مساجد براى مسلمانان در بسيارى از کشورهاى اسکانديناوى تالش کرد و در بسيارى از 

 پس از باز داشت و اعدام اعضاى ٠پرداختدانشگاه هاى هلند و دانمارک به سخنرانى هايى در زمينه تاريخ اسالم مى 
خانواده مجددى بوسيله امين و تره کى، مجددى به پاکستان رفت و در جنبش مقاومت برضد رژيم دست چپى کابل و 

در آمد و بعدها خودرهبرى جبهه نجات ملى » جبهه نجات ملى افغانستان«تجاوز شوروى، به عضويت رهبرى سازمان
 به انتشار اعالميه اى خطاب به مردم مسلمان افغانستان پرداخت و مردم را ١٩٧٩ماه مارس مجددى در . رابدست گرفت

 او در بهار هيمن سال به عنوان يکى از نمايندگان ضد انقالب .با رژيم کمونيستى فراخواند) جنگ مقدس(»جهاد«به 
 مجددى در محافل غربى به .ر گرفتافغانستان به اياالت متحده امريکا رفت و مورد پذيرائى گرم دولت امريکا قرا

  .عنوان هوادار حل و فصل مسئله افغانستان به نفع غرب شناخته ميشد
پيرامون ) که در اين هنگام وزن سياسى بيشترى داشت( مجددى به علت اختالف نظر با حکمتيار١٩٨١ در نومبر 

» اتحاد اسالمى مجاهدين افغانستان«ازمان اشکال ، روشها و اهداف نهائى مبارزه برضد حکومت افغانستان به تاسيس س
 تحت فشار پاکستان و کشور هاى ١٩٨٥ در ماه مى .پرداخت که پير گيالنى، محمد نبى و ديگران در آن عضويت داشتند

) ٩۵.(در آمد» ائتالف هفتگانه«غربى مجددى ، اتحاد اسالمى مجاهدين افغانستان را منحل کرد و با سازمان خود به 
الفت با حکومت چپى کابل هرگزدست نگرفت و پس از سقوط رژيم درکابل بحيث نخستين رئيس دولت مجددى ازمخ

 . اسالمى براى دوماه توظيف شد که با کدام موفقيتى همراه نبود
معلوم ميشود که جريانهاى ضد ونقيضى خاندان مجددى را به آشوب مى کشد، درحالى که به قدرت » اوليويه«بگفت 

 غرب گرائى و نحوه قانون گذارى رژيم انتقاد ميکند، با آنکه ثروت مند است ولى از پيشرفت نوع وابسته است، از
کاپيتاليستى برکنار مانده است، على رغم آن که مشاغل رسمى را در اختيار دارد اما از لحاظ سياسى در زمره مخالفان 

 ) ٩٦. (گرا پيوند داردرژيم است و با آنکه محافظه کار است، با بعضى جريانهاى اسالمى نو
ناميده عالوه » انقالب فجيعت بار« مورخ نامدار کشور فيض محمد کاتب ، بنابر چشمديد خود ، انقالب پسر سقاو را 

بين ملت مخالفت الينحلى را حادث ساخته، توليد نفاق و شقاق نمود و اساس تخريب بالد و تقاتل عبادنهاده، « ميکندکه 
قرار گرفتن پسر ) ٩٧(» .کرد و جمهور سکنه در ورطه مشقت و قتل وغارت و اسارت افتادبغض و فحشاء را پديدار 

سقاو بر تخت سلطنت افغانستان نه تنها آغاز فصل تاريک تاريخ افغانستان است بلکه توهين بزرگى به ملت افغانستان نيز 
واد و نه سوابق نيک داشت ونه به اندازه  زيرا که ملت مغرور فغان به پادشاهى مردى تن در داد که نه س.بشمار ميرود

 با رويکار آمدن پسر سقاو .از دين چيزى ميدانست و نه در راه حصول استقالل گام برداشته بودهللا يکصدم شاه امان ا
 دروازه هاى مکاتب و .تمام دست آورد هاى استقالل و روشنفکران و تحول طلبان افغانستان تا آن وقت، نقش بر آب شد

هواداران . بى امنيتى ، زورگوئى، تجاوز به مال و دارائى و ناموس مردم آغاز شد. هاى دولتى مسدود گرديدآموزشگاه 
 . نهضت امانى يکى پى ديگرى به زندان و شکنجه و ترور و اعدام سپرده شدند

ر نجات ملت از چنگ رژيم ترور و غارت و چپاول سقاوى يک آرزوى بزرگ براى ملت بود که به همت سپهساال
و سالها سپرى گرديد تا کشور دوباره از امنيت سرتاسرى برخوردار گرديد و درمسيرتمدن قرار .نادرخان تحقق يافت

گرفت و آهسته آهسته و محتاطانه نيمى از پيکر جامعه از حق تعليم و تربيت و حق کار در بيرون از منزل بر خوردار 
شن استرداد استقالل کشور در عهدصدارت محمد داود نقاب از  بمناسبت چهلمين سالگرد ج١٩٥٩در سپتامبر (گرديد 

رخ زنان برداشته شد که فقط در قندهار به اين امر از جانب روحانيون با عکس العمل روبرو گرديد ولى بسرعت جلو 
ا  با نضج گرفتن دموکراسى، مطبوعات و آزادى بيان و گفتار رفته رفته هويت ملى پيد٦٠ودر دهه ). آن گرفته شد

ميکردکه نا گاه صاعقه کودتاى داؤدى بسرش زد و با تبديل رژيم شاهى مشروطه به رژيم جمهورى ، در حرکت طبيعى 
انکشاف و آزادى مطبوعات خلل پيداشد و چون خواست دوباره بحرکتش استوارتر ادامه دهد، دوباره دچار صاعقه 

  . عه را به خون و فاجعه کشانيدکودتاى خونين ثور به رهبرى حزب دموکراتيک خلق گرديدکه جام
 

 : با روحانيت متنفذ » خلق و پرچم«مبارزه رژيم 
  :  ، در مبارزات خود به مبارزه ايديولوژيک اولويت دادجمهوريت داودرژيم حزب دموکراتيک خلق پس از سرنگونى 

 به )تره کى(بزرگ ما  رهبرنظربه شرايط خاص حاکم بر افغانستان که يک کشوردر حال انکشاف است، با ابتکار«
اقتصادى به مبارزات -مبارزه ايديولوژيک طبقاتى ارجحيت داده شدو برخالف دوشکل ديگر مبارزه اجتماعى

 ) ٩٨( )١٩٧٩امين، هللا حفيظ ا(» .ايديولوژيک وسيعًا تأکيدگرديد
 دشمنان آشتى ناپذير باپيروى از اين تز، حکومت خلقى نخست مبارزه باروحانيون متنفذ را شروع کرد و آنها را بنام

ياد مينمود و در پيوند با » اخوان الشياطين«خطاب کرده به اسم » انقالب برگشت ناپذير ثور«ايديولوژى طبقه کارگر و 
 رهبرى حزب باور داشت که روحانيان در .بباد ناسزا ميگرفت» استثمارگران«و » فئوداالن«آن گروه زمينداران رابنام 

الکان مانع تحوالت اجتماعى و اصالحات اند و همينها بودندکه رژيم تجددطلبانه امانى را از ميان اتحاد با زمينداران و م
حزبيها بسرکوبى رهبران مشهور و پرنفوذ مذهبى يعنى خاندان حضرات مجددى اقدام کرد  ، بر اساس همين باور.بردند
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اعمال تحريک آميز فعالين .  به نيست نمود سر١٩٧٩ نفر ميرسيد در جنورى ٧٩وتمام خانواده را که گفته ميشد به 
» اوليويه«. در برابر حکومت تنظيم يافت» کفرو الحاد«که مخالفت با رژيم جديد تحت عنوان مبارزه با  حزب سبب شد
و بدخشان و نيمروز وغيره نقاط کشور  ، در نورستان١٩٧٨دجوشى که در سال که بدنبال قيامهاى خو ياد آورميشود

 اپريل همان سال در ٢٠ قيامها وسعت گرفت و در ١٩٧٩ پس ازسرکوبى رهبران مذهبى در جنورى بوقوع پيوست ،
 ٢٧که اصالحات ارضى خالف شريعت اسالم است و بنابرين در  چخچران مرکز واليت غور مولويها اعالن کردند

ثه در ميمنه و درسليمى هرات عين حاد. تمام آنها را بقتل رساندند اپريل مردم بر هيات اصالحات ارضى حمله کرده و
بر هيات سواد آموزى حمله  ، تکرارميشود به تحريک چهار نفر مال برسواد آموزى دختران١٩٧٩در ماه فبرورى 

 ١٥در ) زابل( در داى چوپان .صورت ميگيرد، رهبر تحريک مال حيدر کشته مى شود و بقيه به کوه ها متوارى ميشوند
 اپريل در يکاولنگ در ٣٠اصالحات ارضى دعوت به قيام ميکنند و از آن پس در اپريل روحانيون مردم را بر ضد 

شيخ فقيهى رهبران مذهبى برضد  ه جات و درمالستان جاغورى برهبرى شيخ شريفى و شيخ احمدى ورمرکز هزا
 ) ٩٩ (.اصالحات ارضى و همچنان در دايچوپان از جانب رهبران مذهبى قيامها براه مى افتند و ادامه مى يابند

حکومت کارمل لست .  مردم افغانستان طى يک سرکوبى بى امان بقتل رسيدند،امين – ماهه تره کى ١٨در حکومت 
 به نظر ميرسد ٠امين کشته شده بودند اعتراف نمود - نفررا که تنها در زندان پلچرخى درعهد حکومت تره کى ١٢٠٠٠

) بخصوص روحانيت و اشراف زميندار( از طبقات اجتماعى که در اين دوره هدف حکومت بيشتر قلع وقمع کامل برخى
 همه اعضاى خانواده مجددى که ١٩٧٩ در جنورى .را ميتوان نام برد» انتخاب « مواردى از اين .بود تا نسل کشى

هنوز درکابل سکونت داشتند بازداشت و در پلچرخى زندانى شدند و سپس تمام اعضاى ذکور خانواده مذکور اعدام 
پسرش که نزد اويماقها از نفوذ و احترام  هچنين سيدبهاءالدين جان پير طريقت نقشبنديه در ُپرچمن فراه با دو .گرديدند

همراه تعدادى از طالبان خود و چندين ده )مدرس اصلى ميمنه (مولوى عالءالدين . بسيار برخوردار بودند بقتل رسيدند
مولوى (با دوتن از روحانيون ) حاجى عبدالغفور(نده سابق شورا نماي) غور( در غلمين .نفر شاگردان ليسه کشته شدند
 بهمين . در قندهار مولوى عبدالرب آخندزاده و مولوى نورمحمد مفقود شدند.ناپديد شدند) فضل احمد و خليفه نورمحمد

ا باز داشتهعالوه بر . دستگيرشدند که هرگز بخانه با زنگشتند ١٩٧٨روال سيصد تن از اعضاى فرقه چشتيه در خزان 
روحانيت شيعه . و دره صوف اتفاق افتاده است) خاک سفيد(، در فراه )کراله(قتل عام غير نظاميان در سمنگان، دره ُکنر

 با تعدادى از طالب آن ٧٩سيد واعظ سر پرست مدرسه محمديه کابل در فبرورى سال . بيش از همه سرکوب گرديد
سه تن از (دانى شدند ، يکاولنگ و جاغورى دستگير و زنکنت، دره صوفده ها روحانى شيعه درچار.  شدمدرسه ناپديد

پير : ، مگر گروهى از روحانيان موفق به فرار شدند مثل )، احمدى و فقيهى در ايران درس خوانده بودندشريفى: آنها
و صبغت پيرگيالنى ) ١٠٠.(تگاو و همه پيرهاى واليت هرات و نيز شيخ محمد آصف محسنى رهبر شيعيان قندهار

اين شيوه سرکوبگرانه باالخره باعث ظهور سلسله يى از قيامها محلى در سال هاى بعدى . مجددى درخارج بودندهللا
همين شرايط به هجوم شوروى در . گرديد که در نهايت به شعله ور شدن جنگ داخلى در اکثر نقاط کشور انجاميد

 . را درانظار اکثريت مردم ذايل ساخت منجر شدکه آخرين نشانه هاى مشروعيت رژيم ١٩٧٩دسامبر 
تالش هاى رهبرى جديد را براى ترميم اشتباهات رهبران » انقالب ثور«پس از تجاوز قواى شوروى به بهانه نجات 

 اکنون در استراتيژى .گذشته به صفر ضرب نمود، مخصوصًا که رهبرى جديد يکجا با تجاوز دشمن بقدرت رسيده بود
، تشکيل موسسات  وارد گرديد و از طريق بيانيه ها، تغييره که اسالم از تعرض مصئون استنکتحزب با تکيه براين 

يا بدين (براى رژيم اعتبار کمائى شود » مدافعين اسالم«، مراجعه به علماء و غيره سعى به عمل آمد تا بحيث ىمذهب
احترام به «ب اعضاى خود را به ، حز١٩٨٠ اپريل ٢٠ در اصول اساسى منتشره.)وسيله مشروعيت مذهبى کسب نمايند

 . مکلف ميساخت» معتقدات مذهبى مردم و رعايت سنن و عنعنات پسنديده آنها
را در آزادساختن افغانستان از يوغ امپرياليسم به هللا تالش هاى رهبرى جديد، تداوم تالش هاى وطن پرستانه غازى امان ا

نى براينکه چطور توطئه امپرياليزم بر ضد مسلمانان آزادى ، سخن رانيهايى مبيش ميگذاشت و بر اساس همين روحيهنما
 و فراخوان تاريخى خواه زير پرده دفاع از اسالم براه انداخته ميشود، وبراى اثبات اينکه تغيرات انقالبى با جوهر اسالم

ها اعتبار چندانى  اما اين تالش.، برابرى و لغو استثمار انسان از انسان مغايرت ندارد، صورت ميگرفتآن براى عدالت
شورويها درحاليکه از طريق امحاى دسته جمعى مردم در قراء و قصبات ميخواهد . براى مشروعيت رژيم کمائى نکرد

) تفرقه بينداز و حکومت کن(براى حزب اتوريته و اعتبار بدست آورد، به حزب مشوره ميدهد تا سياست کهنه انگليسى 
دست بکار ميشود و بجلب و جذب » کى، جى، بى «وابسته » خاد«وسى  حزب بوسيله سازمان جاس.را بکار گيرد

 بزودى اين سياست به ثمر مينشيند و يکى از قوماندانان جهادى قندهار بنام .قوماندانان تنظيمهاى مخالف مى پردازد
راوانى که پنج سال اقوام اچکزائى را رهبرى کرده بودحاضر به تغيير جهت ميگردد و امتيازات ف» عصمت مسلم«

بشمول جنرالى و کنترول راه قندهار سپين بولدک وگرفتن باج راهدارى از تجار آن نواحى را ازحزب دموکراتيک خلق 
کمى بعد از آن در هرات گروه جهادى داود جوان و سيدمحمد به دولت پيوستند و صاحب مليونها پول شدند . بدست آورد

ى مجلل داده شد تا به عياشى بپردازند و در عمليات برضد اپوزيسيون و در مرکز هرات و شهر کابل براى آنها ويالها
د گسترده  روند پيوستن قوماندانان با گروه هاى تحت فرمان شان به دولت از طريق رسانه گروهى ابعا.شرکت ورزند
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ن  انداختن قوماندادر اين راستا تالشهاى زيادى براى بدام. ، زياد و زياد تر نشان داده ميشدداشت و تعداد آن هر روز
در عين . ، اما او زيرکتر از آنهايى بود که در تالش تطميع يا دستگيرى اوبودنداحمدشاه مسعود نيز صورت ميگرفت

از اقوام مختلف زد » از اعضاى حزب( دست به ايجاد گروه هاى قومى و دفاع خودى و مدافعين انقالب» خاد«حال 
 هاى مخرب مجهز ساخت و آنها را در مقابله با اقوام ديگر در داخل کشور وهريک از اين گروه ها را باپول و سالح

 . بجنگ و خون ريزى تشويق ميکرد
يکى از اين گروه هاى قومى، مليشه هاى ازبک تحت قوماندانى جنرال دوسُتم بود که بهر جايى روى مى آوردند، 

ه در مناطق پشتون نشين جنوب و جنوب غربى وشرقى دولت ازاين گرو. بيدريغانه آدم ميکشتند و ازکشته پشته ميساختند
ه نيز وجود گروه هاى ديگرى از اقوام پشتون و بلوچ و نورستانى و هزاره و تاجيک و غير. کشوربسيار استفاده ميکرد
 و در زير ريش حزب ، در روز روشنمتشکل از مردم ازبک» گليم جمع«ه ، گروه معروف بداشت که بعد از دوستم

 . مردم را در شهرکابل غارت ميکردند و هرگز از اعمال شان بازخواستى صورت نميگرفت ،خلقدموکراتيک 
 به باور .کسب ميکرد» تفرقه بينداز و حکومت کن«بدينسان حزب دموکراتيک خلق افغانستان مهارت هايى را در هنر

تفرقه بينداز و حکومت «است حزب دموکراتيک خلق وقت کافى نيافت تا ثمرات سي: که  حوادث اثبات کرد«ناظرين 
 حوادث کنونى  اما تاثيرات اين سياست پس از خلع حزب مذکور عامل اساسى در تداوم.خود را جمع آورى کند» کن

  )١٠١(» .افغانستان بوده است
 مگررژيم حزب دموکراتيک خلق همانگونه که با تفرقه اندازى ميخواست مردم را بجان هم بيندازد، خودش نيز دچار 

کمتر از حمالت مجاهدين زيان آور و هللا ا  داخل حزب مذکور براى حکومت نجيبرقه شد و فراکسيون بازى درتف
 نمونه يى از اين تفرقه و فراکسيون بازى داخلى ١٩٩٠در سال ) وزير دفاع رژيم(چنانکه کودتاى تنى . خطرناک نبود

-ر حزب دموکراتيک خلق ميان تره کىغاز اقتدا تفرقه هاى ستيزه جويانه ديگر ازهمان آ.حزب دموکراتيک خلق بود
نوشته گروهى از » جنگ درافغانستان«  به استنادکتاب.در صفوف حزب رخنه کرده بودهللا امين و نجيب ا -کارمل

کشاکش هاى گروه هاى خلق و پرچم در درون حزب زيان «، ميالدى١٩٩١تاريخ نظامى روسيه در دانشمندان انستيتوت 
ستيز فراکسيونى درحزب روى آن ميچرخيدکه هردوشاخه ميخواستند با .  به انقالب رسانيدبزرگ وجبران ناپذيرى

، اقتصادى و  دولتى-ر کليه سطوح اپارات حزبى واگذارى شمار هرچه بيشترکرسيها براى نمايندگان فراکسيون خود د
سيهاى وزنين عناصر بى صالحيت اين کار به آن منجر گرديدکه در بسيارى از کر. نظامى مواضع خود را تحکيم نمايند

و  اين امر منجر به رويائى يک نهاد با نهاد ديگر. .. و در بسا موارد بى کياست و حتى آلوده و ناشايسته گماشته شوند
ميان ارگانهاى نظامى به گونه مثال وزارت داخله و وزارت امنيت . فراخ شدن درز ميان صفوف و رهبرى حزب گرديد

و » رقيق بارگى «خواستهاى شخصى رهبران، فروگذاشتهاى آنان، ....ايى و هماهنگى نبوددولتى خبرى از همنو
بر اصول سنتراليسم دموکراتيک چيره شد و سراپاى حزب  پيوندهاى خانوادگى، خويشاوندى و خاندانى برانتظام حزبى و

 ها محروم گرديد و اتوريته خود را را فراگرفته بود و در نتيجه آن حزب با کردارهاى خود از همدردى بخش بيشتر توده
  ) ١٠٢(» .که در واقع به يک نيروى خود کامه و ديکتاتورى نظامى مبدل گرديده بود با نيروى اسلحه حفظ ميکرد

، تفرقه هاى زبانى وقومى حتى در سطح دفتر سياسى حزب هللادر عهد نجيب ا در ادامه اين کشمکشهاى درون حزبى،
، پاکتين ومحمد رفيع از يکسو و دسته فريد احمد مزدک و نجم الدين کاويانى و عبدالوکيل ميان گروه محمد اسلم وطنجار

نتايج مهم  در روند همين تفرقه اندازى يکى از .از سوى ديگربصورت پرخاش هاى تند قومى مثال ديگر اين تفرقه است
 مليتها از ليل اين کار را عدم رعايت حقوقدوستم د. ، به مخالفين رژيم يعنى احمدشاه مسعود بودآن پيوستن جنرال دوستم

تن او به مخالفين و پيوسهللا در دادن پستها و مقامهاى دولتى وانمود کرد، اما اين بريدن دوستم ازنجيب اهللا جانب نجيب ا
  .که کمر رژيم را شکست ، جزئى از ثمرات سياست تفرقه انداز و حکومت کن حزب بودايديولوژيک حزب

با نيروهای ) ها در نيم قرن اخير است ترين جنگ  که فرساينده(های چريکی  فغانها از طريق جنگمعهذا جنبش مقاومت ا
امريکا و پاکستان و ساير کشورهای منطقه هر يک از . ه بوددولتی و قوای متجاوز شوروی در سراسر کشور اوج گرفت

ی را از خود بدور سازد، بلکه از طريق مثال، پاکستان نه تنها ميخواست خطر شورو. دلچسپی به اين جنگ هدفی داشت
بدست آوردن کمکهای سرشار امريکا و عربستان سعودی و ساير کشورها، ميخواست بيش از پيش به تقويت نظامی 
کشورش بپردازد تا در روز مبادا هم در برابر اردوی افغانستان و هم در برابر هند که پس از جدايی از آن کشور دوبار 

هايی از خاک و قلمرو خود شده بود،  يد قرار گرفته و متحمل خسارات و از دست دادن قسمتهای شد مورد ضربه
 .مقاومت کرده بتواند

و اما امريکا نه تنها ميخواست شوروی را در لجنزار جنگ فرساينده در افغانستان فرو بکشاند و انتقام شکست خود را  
 را ادامه بدهد و از اين طريق   کامل قشون شوروی جنگدر ويتنام از شوروی بگيرد، بلکه ميخواست برای شکست

اما روی کار آمدن . درس تاريخی به شوروی بدهد تا تمام منافع فوری و دورنمايی خود را در منطقه از دست بدهد
 .ها را متوجه اهداف دراز مدت امريکا در اين جنگ ساخت گرباچف در رهبری شوروی، شوروی

يی بدست آورد تا قشون خود را از افغانستان در دو مرحله بيرون  مذاکرات ژنيو، بهانهشوروی با تحرک بخشيدن به  
های آقای کوردوويز نماينده خاص سازمان  در تحقق اين امر تالش.  تحقق پذيرفت١٩٨٩ فبروری ١۵اين عمليه تا . بکشد
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ز مورد حمايت و پشتيبانی مسکو قرار اما رژيم کابل هنو. ملل متحد با جوانب درگير قابل يادآوری و قابل تقدير است
به ارسال » تقارن منفی«امريکا نيز با پيروی از اصل . داشت و کمکهای نظامی و مالی از مسکو دريافت ميکرد

 . کمکهای نظامی خود به مجاهدين افغان ادامه داد
  :شکست رژيم خلق وپرچم از سوی روحانيت متنفذ با حمايت بين امللی 

د     ني  ا ی اصل  یروي ن "بگفته رادمرد، . به اوج خود رسيده بود     ٨٠در نيمه دوم دهه     تان   افغانس ني خون جنگ  ني جنگ ، مجاه
ه    ی هائکي شدند و اغلب چر   ی م تي بودند که از جانب  پاکستان حما       یتند خو و سرسخت ائتالف     ه ب د ک ار  یک ي بودن  از چه

رد  ی محرمانه را اداره م    اتيه عمل  ک اي سابق س  ی از مقام ها   یکي.   وصل بودند     ی افغان ی گرا اديسازمان بن   : دي  گو ی ، م   ک
 ست ي، اسالم شدند دهي  ، بجز پانزده هزار شان که معتدل نامی هزار جنگجو در افغانستان گرد آمده بودند که جملگ         ٣٠٠« 

اد  ني  ا تياکثر ». بودند ا  ی جه ان   ه ا بس    ی، افغ را  زي  شان ن   یاري وام ا  ی ب رد از س ان ، بخصوص از مصر    ري نب اط جه  ،  نق
اده خام        نيا.  شده بودند    ري به افغانستان سراز   رس فا جي و خل  ی، عربستان سعود  دنار زرگ ، م را    ی تجمع ب ود ب  اسامه   ی ب

 شد، خود ی خوانده میآنچه عرب افغان.  و رو به رشد بگذارند     ندي طريق در آ   نيبن الدن و سازمان نوظهور القاعده تا از ا        
دونزيا ی عرب ی از کشورها ی، و ده ها هزار جهادعده مرد دوم القای ال ظواهرماني، ااسامه بن الدن   ني، چچ نيپ يلي، ف، ان

 .  شد ی نقاط جهان را شامل منيو مسلمانان دورتر
 ینسک يهفته ها اقامت برژ .  اعراب از جهاد را کسب کند       تي به مصر رفت تا حما     ینسکي برژ ويگني، زب ١٩٨٠ هي ژانو در

ذ   ی مصر در نبرد جهاد  اريکت تمام ع   شد که انور سادات با شر      ني، منجر به ا   در مصر  د و بپ وه  ردي ها موافقت کن ا انب  ی ت
د و    ی کند ، به آنان آموزش نظام       یري ها سربازگ  ی جهاد ی کند ، برا   ري سراز انياز سالح را از مصر به سمت شورش         بده

ادات و دولت او ،      انور س « ،   » یجان کول « بنا به گزارش    .  شرکت در جنگ مسلح کند       ی را برا  نيفعاالن اخوان المسلم  
را  یمتعصب ني مجاهدی ارتش مخف  یمدت ها برا   اد شورو  هي  جنگ عل یکه ب وب آس  ی اتح ه ي میاي و آس اي در جن  ساخته  ان

د ی، مسوول و سررشته دار استخدام م   شده بود  وا پ ». کردن ا يه ل ا  یم ه      االتي  حمل و نق ا و اسوان مصر ، ب  متحده از قان
ه  یات الزم را م ها در پاکستان تدارک    ی جهاد ی ها گاهيپا ول  ی رساندند و به گفت ل     « ی جان ک ه تس  و حاتيارتش مصر هم

رد        ی جهاد ی مانده بود ، برا    ی در مصر باق   ی را که از ارتش شورو     یامکانات ا ارسال ک ا     یک ي.  ه ه ه د  ی از کارخان  یمي ق
 » .  شدلي ها تبدی جهادی جديد ساخت سالح برایمصر وجود داشت ، به کارخانه » هلوان « که در 

ود ، م  ني ا ستگاهي جهاد مسئول ا   اني که سال ها در جر     اي س ی از مقام ها   یکي ا  «  : دي  گوی سازمان در پاکستان ب  یدولت ه
ه         ی را که شرور م     یاني و زندان  کردند ی زندان ها ي شان را خال      یاسالم ه جبه تند ، ب اد ی دانس تادند  ی جه ا فرس جان  » . ه
تادند  ی کردند و با افغانستان می میه و مهمات و تدارکات را بسته بند نه تنها اسلح سدي نو ی م ١٩٨٠ در اواخر    یکول  فرس

ا ي ن ی، بلکه مستشاران نظام    ا متعصبان اسال            یروه د ت رده بودن ه مصر ب را یم مخصوص را ب ه    ی را ب ه جبه  ی اعزام ب
د   بر  یجهاد آموزش نظام     را    یائي تاني بدهن تان ب ه افغانس ا ک از ني شان زم  ی ه ود و    ی ب وزدهم ب رن ن  یروابط استعمار   ق

تان ، از  ی منطقه ی و رهبران مذهبلي با قبا  ژهي با پاکستان داشتند ، در مراودات و معامالت و         ی ا نهيريد  پاکستان و افغانس
ا از نزد اياز افسران س» گاس آوراکوتوس « .  وقفه و گسترده برخوردار بودند    ی و ب  ی طوالن یتجربه ا  ا  کي  که سال ه  ب
نده ي سال به عنوان روز نامه نگار و نو ستي که بیافراد«  دهد یگزارش م ها رابطه داشت ،     یجهاد اکو   س  و کشتکار تنب

» . فعال شدندی جدی ، به عنوان شبکه های کردند ، پس از لشکرکشي افغانستان از طرف شورو       ی م یدر آن منطقه زندگ   
ا و بمب      ید ، برا ها ساخته بود ، از ما نبویسي که از انگل   یکارها : دي افزا یگاس آوراکوتوس م   ل ه ا ، قت ا تروره  آنکه ب

د   – زد ی درنگ دست به قتل م ی وآنان بمي آمدی کار بر نمني ایما از عهده .  رفت ی مشي امان پی ها  ب  یگذار  و خداون
ذار   ا اتومب   یبمب گ ود       لي  ب رده ب وع ک تم چن    ی نم  یمن حت   !  را ممن نهاد ي را پ  ی روش  ني توانس نم    ش ه   یمن نم   .  ک تم ب  توانس

 ی بمب  یعني.  انجام داد    ی عمل موثر  روتي واقعا در ب   شي فضل اهللا هفته پ    خي ش عهيرهبر تند رو ش   «  که   مي ها بگو  یائينتايبر
ال م        »  نفر را کشت     صدي کار گذاشتند که س    ليرا در اتومب   تم      MI6 اري  در اخت  لي من مواد الزم را هم با کم  یمل ع.    گذاش

 . ه شان بود که آنان با آن مواد انجام دادند ، کار روزمر
ائ  لي با اتومب  ی ، بمب گذار   ی آموزش ها در آدم کش     ني ا اغلب ه مرور سراز اردو   ري  نظی و آموزش ه ان  ی آن ،  ب  داوطلب

ا     ني از مجاهدی بعضیحت . دي القاعده رسی ادهيعرب در آورد و رفته رفته به سربازان پ        ا ب د ت  را چنان آموزش داده بودن
ا لي  اتومبی افغان یبک ها  کار کنند وبه س    ینيفنون سطح پائ   د   ی حامل بمب انتحار   ی ه ت « .  را سازمان بدهن »  کول  وياس

د   ريز « سدي نو یم ات    تيري نظر م ود سازمان اطالع د  ) ISI(   پاکستان  ی و رهنم واد منفجره ضربه    ی حت ني،  و مجاه  م
د و حت      لي ار اتومب  سو  ی کردند تا بتوانند آن ها را به آسان        افتي در رابطه با آن را در      ی و آموزش ها   ريپذ ا کنن ه شتر   ی ه  ب

 یس ي ، کاي افسران ارشد س  ی بعضدي و تردمي برغميعل « دي گویهمو م» . را بکشند یببندند تا سربازان و فرماندهان روس     
د     ی ها به جهاد   کي تکن ني  با انتقال ابزار ا     اي س ريمد ا و مجاه رد    ني ه ط سربازان روس     .   موافقت ک ه در ا   یفق د ک  ني  نبودن

ه س   یزي چ.  بلکه اکثرآ درين انفجارها مردم بي گناه به قتل ميرسيدندند، رفت یبه هوا م  انفجارها    ی اس آی و آاي نگذشت ک
د بمب     ني را تام ني مجاهد ی انفجار ی ضرور ی وابزارها ليوسا)  پاکستان   یسازمان اطالعات (  ه بودن ه از آن جمل  کردند ک
  .ی وکست هاي تيپ وويديو انفجاری انفجاری ، اليتر هایار انفجی ، ساعت هاسي به شکل خود کار و قلم خود نویهائ
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تند   را وهي ش ني  موافق نبودند ، اما داوطلبان عرب ا ی انتحار ی بمب ها  ی هي افغان بانظر  ني چه مجاهد  اگر  ول داش ط  : قب فق
زرگ  رگي از نوع د ی که در فرهنگ   ی اسالم ی کشورها ري و سا  رهي و اردن و الجز    یاز عربستان سعود   -داوطلبان عرب     ب

 ري و تفسدندي جنگی مشي خوی و خانواده ني که به دور از سرزمیل زدند و در حا یشده بودند ، به زبان خودشان حرف م       
ا ی از جهادیادي زاري بسیعده .  کردند ی دفاع می از حمالت انتحاری ، پس از مدت  -خاص خود را از اسالم داشتند         ی ه

 اتي  عمل کي  تاکت بار ري خود گره خورده بودند ، ز      ی منطقه ا  ی اجتماع ی شبکه ها   و رهي و عش  لهي که به خانواده و قب     یافغان
 .  نرفتندیانتحار
ا   ی در همان حدیعني«  بود  دهي دالر رس  ونيلي م ٢۵٠ به   ١٩٨۴ ها در سال     ی جهاد ی برا ی گذار هي  سرما ه در سال ه  ی ک

ذار  هي سرما  ني ، اما پس از آن بود که ا       » از آن انجام شده بود       شيپ ه  ١٩٨۶در سال  : ربه آسمان زد  س ی گ  وني لي م۴٧٠ ب
ه  ، از جگري دی تا کشورهادي کوش ی متحده ، به سخت    االتيا . دي دالر رس  ونيلي م ۶٣٠ به   ١٩٨٧دالر، و در سال     را ني چ مل
ود ،     ني متحده در چ     االتي ا ريکه سف  » منيچارلزفر« بنا به گزارش    . وارد دعوا کند   ا   ١٩٨١از سال    «  ب ه   نيچ ١٩٨۴ت  ب

 جنگ افغانستان   ی برا ی گذار هي نه تنها سرما   اي س ري مد یسي ک اميليو» . دالر اسلحه به افغانستان فرستاد     ونيلي م ۶٠٠ارزش  
ه پ   اي س گريحاال د .  گسترش داد    زي طلبانه اش را ن    اه ج یرا توسعه داد ، بلکه هدف ها       ا  ديش ي اند ی م  یروزي  ب  ی و سالح ه

 نگري ستی به هواني توان از راکتهاي زمی کرد ، که از آن جمله م      ی م ني تام ني مجاهد ی را برا  یشتري ب بي و دلفر  یبيتخر
اد تخاصم را تع         ري  به طرف درگ    ی کار ینامبرد که توانستند ضربه ها     د و ابع د  قي م بزنن اد توسعه      یوقت .   کنن  ،  افت ي جه

 ، از یف عرب  مختل  یکشورها .  شد   ري ، به افغانستان سراز    ی مختلف اسالم  ی مسلمانان متعصب عرب ، از کشورها      ليس
ا     یجمله مصر و عربستان سعود     ل اخوان المسلم   – ی راست اسالم    في  ط ی الملل  ني ب  ی ، چون سازمان ه  هي  ، اتحادني مث

ا              ی اسالم  یونرهاي به مثابه سازمان مس    یغيتبل مسلمانان، جماعت    یجهان ود ، کارزاره ه مرکز شان در پاکستان ب  را  ی ک
را ربازگیب ادیري س د  ی از جه از کردن ا آغ د.  ه ه رو نيب ود ک ه ب اي گون را یاه ن الدن ب امه ب ا ی اس روه ه دت گ  ی وح
لمان ، انتق     اني جنگجو افتني ی آنان در سراسر جهان برا     جي ، بس  ی اسالم یادگرايبن ه پاکستان و قاچاق کردن            ال مس ان ب  آن

 مسلمان شانيشک اند از آن خیاريبه بس« : نوشته است  » یکول« . افتي به جهاد ، تحقق وستني پ یشان به افغانستان برا   
د ی به پاکستان م   ی مذهب التي مطالعات و تحص   یگفته شده بود که برا     ول » « رون آ در طول شش    عمو : سد ي نویم  » یک م

د ، پ                  ی طالب ی برا یهفته آموزش مذهب   ده بودن ه پاکستان آم ان ب اط مختلف جه نهاد ي که از نق ور       یش ورد آموزش ف  ی در م
ه م     اي هي روسهي هم از جهاد عل ی سخن یحت.  شد   ی به آنان داده نم    ینظام دا ب وان دشمنان خ ه عن  ی نم اني  دولت کمونستي ب
ات سي مرحله ، افسران سرونيدر ا.  شد ی مطرح می شش هفته ای ه مسائل ، پس از آن دورنيا. آمد    پاکستان  ی اطالع

 )ISI (     د ، ظاهر م       یکه معموال مفت ا   طالب از  ی و فرصت برخوردار  تي  شدند و از موقع    ی بودن  ی نظام یآموزش ه
 ، مصر، سودان ،       رهي که از الجز   ی هزاران طلبه ا   ی برا ی نظام ی گونه بود که امکانات آموزش ها      نيبد.  گفتند   یسخن م 

 .  شد ی به پاکستان رفته بودند ، فراهم می اسالمی کشورهاري و سایعربستان سعود
 و پنج هزار     ی ، س  ١٩٩٢ -١٩٨٢ی سال ها  ني، ب » ان  طالب«  کتاب   سندهي و نو  ی روزنامه نگار پاکستان   دي قول احمد رش   به

  فشردند  ی ماشه را م  ني جنگ و عواقب جنگ، دوش به دوش مجاهداني تند رو از چهل و سه کشور ، در جر  ستياسالم
ائ گاهي در پاگري دیو ده ها هزار جهاد     رال ض   ی ه ه ژن ود، آموزش        ي ک اکرده ب تان برپ اء الحق در مرز پاکستان و افغانس

تان رابطه             « دندي د ی م ینظام تق  یاحتماال صدهزار مسلمان تندرو با پاکستان و افغانس تند و ز    مي مس يا وآي   ري  داش وذ س  نف
را    ی از آن ها   یبعض» . اس آي بودند   ه ب د  ی ک  ی و اسالم   ی متحده و جوامع عرب       االتي  شدند ، در ا     ی استخدام م    ني مجاه

اد ثبت    وستني پی از عرب ها برا یاري ، بس  ني در بروکل  یمرکز مهاجران افغان   » فاهيال ک « در  . مستقر شده بودند     ه جه  ب
ا         ینم« . نام کردند    ه ه ا و حوال انک ی شد بکسهاي  پر از پول نقد و چک ه ام از طرف اتحاد    ی ب دون ن ه ب ان هي  را ک  ی جه

ود ، شم    هيري خی و سازمان ها   ی اسالم یها ئتي ه ري و سا  یغياسالم ، جماعت تبل     یک ي» .رد را که مقرشان در پاکستان ب
را  االتي اقدامات ای که در اواسط دهه هشتاد فعال جد     یدياز افراد کل   را ی اسالم ی استخدام جنگجو  ی متحده ب اد ی ب  ی جه

ود  دن بود که استاد اسامه بن الیني تندرو فلسط  ی ها ستي از اسالم  یکيم  اعظها بود ، عبداهللا      داهللا  .  ب دها در  اعظ عب م ، بع
ود   ی سازمان القاعده به عنوان اداره خدمات       سي تاس شقدميدرجه اول بن الدن را داشت و پ        القاعده نقش همکار     یانگذازيبن  ب

 و ظاهرآ    ی مجاز  التيتشک  . افت يم در پشاورپاکستان سازمان      اعظ اسامه بن الدن و عبداهللا       لهي به وس  ١٩٨۴که در سال    
اد       ی شد ، نقش اصل    ی که اداره خد مات خوانده م      یائي ر یب ا و جه ا  ی انتقال عرب ه ه      ی خارج  ی ه ه جبه ه      ی ب  جنگ را ب

ه ي کردن ماجرا ، عبداهللا اعظم به سربازان بالقوه جهاد گفت که اسامه بن الدن ماه               نيري ش ی برا .عهده داشت    ر   ٣٠٠ ان  دال
، اسامه بن الدن در صحنه  ١٩٨٠ در افغانستان بجنگد ، د ستمزد خواهد داد   در اواسط سال             خواهد که ب  ی به هر عرب   زين

 ی است که او برا    ی ، زمان  نيا.  شود   ی ظاهرم ی نظام یباني پشت یبرا  ) NGO,s (ی دولت ري غ ی سازمان ها  تيالتوسعه فع 
همزمان  . ونددي پ یم م اعظ عبداهللا   خي در پشاور پاکستان به ش     – اداره خدمات    اي – ) MAK(خدمات   مکتب ال  ی گذار انيبن

ام ا ت اننيب دمات درم اهی خ رای و رف تان ، مکتب ال جنگ افغاناني قربانی ب م چون اس دمات ه ان نيخ  جنگ در داوطلب
ا            ی گرفت ، سازمان م    ی م ليافغانستان را تحو   ول ه ا اسلحه و پ راه ب ان را هم ه از کشورها  ی کالن ی داد و آن  مختلف  ی ک

  . رسانده است ی می افغانني شده ، به مجاهدی مري سرازیاسالم
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ه  ی افشا ماي وقت سريمد » تسيرابرت گ  «  ا افتني  در جهت  ايس «  کند ک را ی راه کاره زا ی ب ان در ا  شي اف  ني  شرکت آن
افغان «  بازداشتن ی هم برا  ی عمل چي ، ه  رفتي پذ ی صورت نم  یمياگر چه اقدام مستق   » . کرد   ی م ی جد یاقدام ، کوشش ها   

ه سرما     ايمدت ها پس از آن  س       . فتانجام نگر »  عرب   یها رد ک ذار هي محاسبه ک تان  متحده و عربس  االتي  مشترک ا ی گ
ا  .  ها نبود ی جهاد ی زده است ، تنها منبع مال      ني دالر تخم  ونيلي م ۶٠٠ شوئر به  کي ، آن گونه که ما     یسعود ول ه  کالن  یپ
ا سراز  ی جهادی وابسته به آن به خزانه ی و تشکل هاني اخوان المسلمقي که از طر ی شخص مهي و ن  یشخص  شد  ی م ري ه

ا    مي تقس تي مسئول که ) ISI( پاکستان   ی اطالعات سي، در محاسبات سرو    ول ه ه    ی متحده و عربستان سعود       االتي  ا ی پ  را ب
ده ي شد، نی مري سرازی کالن که از سمت عربستان سعودیعهده داشت ؛ بخصوص پول ها ه گزارش    .  است  ام ا ب     بن

ا     یک ي» تلک  خرس    : افغانستان  «  ام ه ات سي سابق سرو    ی از مق ام    ی اطالع ه ن ا   وسف ي پاکستان ب ال ه  ی ، خارج از کان
م دارکات یرس ام ت وازی ، نظ دی م رای قدرتمن امی ب رما     ني ت ا س ه ب ت ک ود داش تان وج گ افغانس ذاران آزاد و هي جن  گ

.  شد ی م ني عرب تامی شخصی هاهي سرمایاي آن از هداتي شد و قسمت اعظم و حائز اهم      یسوداگران دوره گرد کامل م    
ه چن      نيمنظورم ا .  کرد   ی نظام را حفظ م    ني کالن اعراب ا   یپول ها  «سدي نو ی م وسفيمحمد    ی کالن ی بودجه    ني است ک

د ،   راد ثروتمن ا اي را اف ازمان ه ام ی ی عرب ی خصوصی س ان عرب ت د ی م ني جه ا  .  کردن ول ه ه پ تان ی دولتین  عربس
د             ري کالن ، سرا ز    ی پول ها  نيبدون ا  .  یسعود ه سمت مجاه ا د شوار  ني شدن اسلحه و مهمات ب .  شد  ی مواجه م  ی ، ب

حزب اسالمي ،  )افتي ی ماني جرادگراي چهار حزب بنی کالن و اسلحه ومهمات ، به سو     ی پول ها  نيکه ا  است   نيمساله ا 
 » . معتدلیروهاي، نه به سمت ن(جمعيت اسالمي ، اتحادسياف وحزب اسالمي خالص

ه ا  ست ي از اسالمیک ي ، و افي رسول س  بي  پول ها ، به جني از ای ، مبالغ کالن  دي گو ی م وسفي محمد ه ب ا ي ک  تي  جمعدج
د    –اري حکمت   ني و گلبد  افيرسول س  . ختي ر ی آمد ، م   دي پد ١٩٧٠ و اوائل    ١٩۶٠ ی که در سال ها    یمخف ر مجاه  ني رهب
ا اسامه   یک ي نزداري بودند که روابط بس  ی کسان– بود ی سازمان جهادني و درنده خوتر  ني که حزب او بزرگ تر     کيفنات  ب

االتر   اني ادگراي بن ري و سا  اري ، حکمت    افيس.  بن الدن داشتند     ا    ني ، ب ول ه د  افت ي کالن اعراب را در  ی سهم از پ .  کردن
م ا   لشيدل ه بخش اعظم ا         ني  ه ود ک ا ، از طر       ني  ب ول ه را    یاس ي حزب س   قي  پ ه وس        ی اسالم گ ه ب ول عال    لهي پاکستان ک  اب

        یه اسالم  ، به گرو اني جرنيا.  شدی داشت ، منتقل مني کامل به اخوان المسلمی شده بود و وابستگسي تاسیمودود
  ".معروف است  ) یجماعت اسالم(  
  

  
  رهبران جهادی افغانستان در حال امضای حکومت ساخت نواز شريف در اسالم اباد

 
پاکستان و مجاهدين به مرحله اول پيروزی خود بر شوروی نايل با بيرون رفتن قشون شوروی از افغانستان، امريکا، 

های  و چون اين حکومت مؤقت به گروه. های هفتگانه در پاکستان به تشکيل حکومت مؤقتی پرداختند آمدند و گروه
ای ه هشتگانه مقيم تهران سهم و جايی در نظر نگرفت، اين امر باعث نگرانی و نارضايتی هشتگانه تهران شد و تالش

آباد صورت گرفت، مگر  پايه اسالم در جهت سهم دادن به هشتگانه تهران از جانب مقامات عاليرتبه ايران با مقامات بلند
اند و اگر گرفته  اتحاد هفتگانه باين دليل که هشتگانه در مبارزات ضد شوروی و ضد دولتی رژيم کابل سهم عملی نگرفته

ظاهرا سهمی را که برای .  اخير از قبول سهمی به هشتگانه ابا ورزيدندهم باشند، اندک و چشمگير نبوده است تا
حرکت «های ديگر شيعه بنام  در عين حال يکی از گروه. های قدرت دولتی بود  درصد چوکی٢۵هشتگانه تقاضا ميشد 

ان رفت و چون آصف محسنی از علمای جّيد شيعه قندهار از ايران بريد و از تهران به پاکست تحت رهبری شيخ» اسالمی
های سياسی خود را با آنان همساز و  مردی دانشمند و فاضل بود بزودی با رهبران هفتگانه در پشاور کنار آمد و فعاليت

را ايجاد و تحت » حزب وحدت«های شيعه مذهب مقيم تهران معروف به هشتگانه  از آن طرف بقيه گروه. همگام ساخت
گويا وحدت هشتگانه تهران از روی هم چشمی . های سياسی خود را سازمان دادند تاهللا عبدالعلی مزاری فعالي رهبری آيه

 .با اتحاد هفتگانه پشاور به ميان آمد
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 خود را خاطر جمع ساخته بود، ميخواست بمرحله ديگر از ی که اکنون از خطر تجاوز شورواز طرف ديگر پاکستان 
آباد بوسيله مجاهدين به منصه اجرا  رق آسا را بر شهر جالل و بیپيروزيهايش قدم نهد، بنابرين طرح يک حمله عموم

سپس .  سيار امريکا را در امور مهاجرين افغان گرفتسفيرگذاشت، اما قبل از آغاز اين عمليات موافقت پيتر تامسن، 
 آنها را  پاکستانی اردو١٨ و ١١ یها  يک حمله سريع بر جالل آباد که فرقهیچهل تا پنجاه هزار مجاهد مسلح را برا

 یز اين طرح نقش مرکی پاکستان در اجرایجنرال حميد گل رئيس دستگاه استخبارات نظام. حمايت ميکردند بسيج نمود
جنگ در اطراف اين شهر حدود .  افغانستان با مقاومت سر سخت خود، هجوم را دفع کردی دولتیاما اردو. داشت
آباد سبب تغيير در   مجاهدين در فتح شهر جاللیناکام. باد نشدندآ ماه دوام کرد اما مجاهدين موفق به فتح جالل چهار
 . مطمح نظر قرار گرفتی حل بحران افغانستان از طريق سياسد،از آن تاريخ به بع.  پاکستان و امريکا شدیگير موضع

ک حکومت  مذاکرات مستقيم سران مجاهدين با دولت کابل و تشکيل يی را برایي سازمان ملل متحد پالن پنج فقره 
 . خود پرداختیها  ملل متحد در اين راستا به تالشیبنين سيوان نماينده خاص سر منش.  را پيشنهاد کردیايتالف

 وزير یاهللا به سرکردگ  بر ضد رژيم نجيبیآباد، کودتا  درست يکسال بعد از حمله مجاهدين بر جالل١٩٩٠در سال  
 مذکور به مشوره و تائيد ی موجود بود که کودتای در کابل چنين تصور. انجاميدی براه افتاد که بناکامیدفاع شهنوازتن

 نشان داد که اين اقدام به تحريک و توطئه دستگاه ی بعداسناد براه افتاده است، اما شواهد و یوزارت دفاع شورو
 اقتدار گرديد و بهرحال اين حادثه يک بار ديگر باعث انشعاب حزب بر سر.  سازمان يافته بودی ب،ی کا، گیاستخبارات

 به بقا ی دلچسپن داشتند چندای آن که بيشترين آن در اردو جایرهبران جناح خلق دستگير و بزندان افتادند و بقيه اعضا
 . اهللا نداشتند و دوام دولت نجيب

 آن که هوادار ببرک کارمل ی از اعضایپذير شده بود، مخصوصا که برخ جناح پرچم حزب نيز از مدتها قبل آسيب 
ها افتاده بودند، نيز از رژيم   از کار بر کنار و در زندانیاهللا شمرده ميشدند و مدت  نجيبی ملی آشتیبودند و مخالف مش

 تبديل ی به نفرت آن بخش از عناصر پرچمی زمانها یاين آزردگ. ند سقوط دولت بودینجيب اهللا آزرده خاطر و در آرزو
 برادر کارمل زد و به ی محمود بريالیطرف مل از مسکو به کابل، دست به براهللا همزمان با ورود ببرک کار شد که نجيب

 . حق زدا چون پلوشه و يی کشتمند توسط جرايد شخصی از اعمال و اسرار ببرک کارمل و سلطانعلی برخیافشاءگر
 از هواداران ی خود را در جهت سقوط دولت نجيب اهللا بکار گرفتند و جنرال دوستم، يکیکارمل و هوادارانش، نيرو 

 رهبر فرقه اسماعيليه در افغانستان و ايتالف با احمد شاه مسعود قوماندان یمقتدر کارمل در اتحاد با سيد منصور نادر
 سمت شمال را سازمان و ايجاد نمودند و علم بغاوت بر ضد دولت فمعروف جهاد در جبهه شمال شرق افغانستان، ائتال

 نرسيد و در حاليکه انتظار ميرفت پالن صلح ملل متحد یشاندن غايله سمت شمال بجا دولت در فرونیسع. را برافراشتند
 ی در رهبرصر از عنای فراگير، در حال تحقق است، بنا بر دسايس پاکستان و خيانت برخیدر ايجاد يک حکومت ائتالف

 آپريل ١۶ حمل مطابق ٢۶ر اهللا، د  و مخالفت ببرک کارمل در وجود جنرال دوستم با رئيس دولت نجيبی ـ دولتیحزب
 کابل از ١٩٩٢ آپريل ٢۵ مطابق ١٣٧١اهللا مواجه با سقوط شد و يکهفته بعد و بصورت دقيق در پنجم ثور   نجيب١٩٩٢

 .ها شروع گرديد  از تنظيمی ميان برخیطلب  قدرتیها و شام روز هفتم ثور جنگ اشغال شد طرف مجاهدين
 با خود نداشتند، سبب هرج و مرج، قتل و یدار  مملکتی برای برنامه سياسشغال کابل بوسيله مجاهدين که هيچگونها 

 . و ناموس مردم شد ی و تجاوز به حقوق و دارايی و جانی عدم امنيت مال،ی آدم ربائ،ی و ويرانیسوز غارت، آتش
ند، اما نه تنها با اينکه افغانها چهارده سال در راه آزادى خود از چنگ شوروى و رژيم حزب دموکراتيک خلق رزميد

مردم به آزادى نرسيدند و نظم وصلح در کشور شان تأمين نگشت، بلکه برخورد هاى وحشتناک تنظيمى باعث مرگ 
هزاران نفراز مردم بيگناه ، تخريب کامل کابل، چور و چپاول دارائى هاى عمومى و فردى و دست درازى بمال و 

ل در زمان حکومت مجددى و ربانى بده مرکز فرماندهى تقسيم شده کاب(ناموس مردم و تعدد مراکز قدرت در پاى تخت 
با دريغ فراوان که هيچيک از رهبران تنظيم ها و قدرتمندان در فکر صيانت و حفاظت داشته هاى فرهنگى . گرديد) بود

 اين بى مباالتى جامعه که در معرض غارت و چپاول وتباهى بيباکانه قدرت طلبان مسلح قرار گرفته بود، نبودند و بر اثر
، يکى  مهمترين اين گنجينه هاى فرهنگى.بسيارى از گنجينه هاى فرهنگى کشور يا طعمه حريق و يا به يغما برده شدند

  .آرشيف ملى و ديگرش موزه ملى کابل بود که مورد دستبرد و تباهى قرار گرفتند
رهنگى را که مهمترين ثروت ملى يک جامعه است، بدون ترديد با هيچ قدرت سياسى و اقتصادى نميتوان باز يافته هاى ف

  .و محصول تفکر و تجارب و عمل صدها هزار انسان در طول تاريخ بشرى است ، دوباره سازى کرد
خالصه پيروان ايديولوژى هاى چپ و راست افراطى که هردو از خارج رهبرى و هدايت ميشدند، براى کسب قدرت يا 

 کشتار بى سابقه وطن وهموطنان خود دست يازيدند و بر طبق دستور حاميان خارجى انحصار قدرت به مسابقه تخريب و
خود ، تمام منابع اقتصادى و توليدى و خدماتى و فرهنگى کشور را ويران و نا بود کردند و مردم را دربه در و آواره 

 آوردند تا آنکه زمينه را ، در ميدان قدرت کارنامه هاى شرم آورى بسرچپ افراطى و راست افراطى هردو. دنمودن
فراهم ساختند، که کارنامه هاى دوران شان، يکى داستانى » طالبان «براى عقب مانده ترين گروه بنياد گرا افراطى بنام 

 . است پراز آب چشم
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 بايد قبول داشت تا وقتى که جامعه مابى سواد و نادان باشدو از دانش معاصر بهره مند نگردد، روحانيون همچنان از
قدرت نامحدود برخوردار خواهند بود و بازار پيرى ومريدى گرم، و مجالى برا تطبيق هيچ برنامه مترقى و مفيدى براى 

  . دگرگونى جامعه ميسر نخواهد شد
  

 : مآخذ و ياداشتها 
 ٢١٤-٢١٢ سلطنت کابل،ترجمه محمدآصف فکرت، صص انيمونت الفنستون ،افغانان،ب-١
، ٧٦ش، ص ١٣٦٩، اسالم و نوگرائى اسالمى، تر جمه ابوالحسن سرومقدم ، چاپ مشهد،  اوليويه روى ، افغانستان-٢
» ر«ضبط کرده که البته در زبان فرانسه » اوليور روا «ناگفته نماند که در اين کتاب نام مولف را مترجم ، همه جا (

 .) ضبط شده»  روىويهاولي«تلفظ نمى شودو در منابع ديگربگونه اوليويه و 
، ١٩٩٧ ، امريکا، خانهللا، فضل غنى مجددى ، افغاستان در عهد اعليحضرت امان ا٩١يويه روى،همان، ص  اول-٣

  ١٦٥،١٦٦ص
  ٦٤ اوليويه روى ،همان، ص -٤
  ٢٦-٢٥، ص١٩٩٩ زمر، چاپ دانمارک ، هللاستا اولسن ، اسالم و سياست در افغانستان ، ترجمه خليل ا-۵
 ٢١۵، ترجمه آصف فکرت، چاپ مشهد، ص ) سلطنت کابلانيب(   الفنستون، افغانان-٦
  ٦٩-٦٦اوليويه ، ص -٧
  ٧١اوليويه، ص -٨
  ١٣٥، ارتش سرخ درافغانستان ، از جنرال گروموف، ترجمه عزيزآريانفر، ص ٧٦-٧١ اوليويه ، ص -٩
  ٨٩-٨٨اوليويه ، ص -١٠
 ١٩٩ل صاحب زاده ، ص  افغانستان در نيمه قرن بيست، ترجمه پوهاندفاضی لودويک ادمک ، روابط خارج-١١
  ٣٠٦-٣٠٥، ص١٣٧٧ پوهاند حبيبى، تاريخ مختصر افغانستان ، چاپ پشاور، -١٢
 ٢٣٨استا اولسن ، ص- ١٣
  ٨٠٩- ٨٠٨، ص ١غبار، ج -١٤
  ٢٩٠، ٢٨٣، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢٤٤، ٢٣٩ فضل غنى مجددى ، ص -١۵
  ٢٦٠ استا اولسن ، ص - ١٦
 ٢٦٥ استا اولسن ، ص -١٧
  ١٥٧استا اولسن ، ص -١٨
  ١٥٨استا اولسن ، ص - ١٩
  در کتاب فضل غنى مجددى١٣ ديده شود،فرمان شماره -٢٠
  ٣٣آئش درافغانستان، ص -٢١
  ١٠١– ١٠٠ اوليور روى، ص -٢٢
  ٤٣ آتش درافغانستان، ص -٢٣
  ٨٠٧ غبار، ج ص - ٢٤
  ١٥٢ استا اولسن ، ص - ٢۵
  ٤١ آتش در افغانستان، ص - ٢٦
  ٨٠٩ - ٨٠٨، ص١ غبار ، ج - ٢٧
  ٨١١، ص١ غبار، ج -٢٨
  ٤٥- ٤٤ آتش درافغانستان ، ص - ٢٩
  ٤٨ -٤٦آتش در افغانستان ، ص - ٢٦
 ٨٠٩ صخ،ي تارري غبار ،درمس-٣٠
  ٢٤٤ ص خان،هللا فضل غنى مجددى، افغانستان درعهد اعليحضرت امان ا-٣٢
 ٢٤٤ ، فضل غنى، ص ٨١٠، ص١غبار، ج _٣٣
  ١٣١ _ ١٣٠ستان در نيمه اول قرن بيست، صص  افغانیلودويک ادمک ، روابط خارج_ ٣٤
  ٢٤٤ فضل غنى مجددى، ص - ٣۵
  ٤٨ آتش در افغانستان، ص- ٣٦
 ٤٨ آتش درافغانستان،ص - ٣٧
 ، چاپ پنجم ۴٢دکتر شفا، توضيح المسايل ، ص _ ٣٨
  ٣٠۶_٣٠۵، ص١٣٧٧ تاريخ مختصر افغانستان ، چاپ ،یپوهاند حبيب _ ٣٩
  ٨٠٨، ص ١غبار ، ج  _ ٤٠
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  ۶۵آتش درافغانستان، ص _ ٤١
  ۵۴آتش در افغانستان ، ص _ ٤٢
 ١٤٤ اسالم و سياست در افغانستان ، ص -٤٣
  ٨١٧، ص ١غبار ، ج  _ ٤٤
 ١۴٣استا اولسن ، ص_ ٤۵
  ٨١٧ ،غبار، ص۵٢٨، ۵٢٢، صص ١فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير،ج _٤٦
  ۶۵آتش درافغانستان، ص  _ ٤٧
  ٢٢۶ ص آتش در افغانستان، _ ٤٨
  ١٤٣_١٤٢ درافغانستان، ص استي، استا اولسن، اسالم وس٤٦۵_٨١۴،٤٦٤، ص ١غبار، ج  _ ٤٩
 ،٢٨ ، ص ی ، ذهنيت قبيلویخواجه بشيراحمدانصار_ ۵٠

يک افسرسازمان ) الرنس(اين مرد«:  افزايدی نيز درباره الرنس دراختيارميگذارد ومی معلومات ديگری انصاریآقا 
 که یالرنس باشناخت.  نمودی بازی عربی درکشورهای اول نقش بسيارمهمی بودکه درجنگ جهاناستخبارات انگلستان

 راآله دست خويش ساخته وهمه راعليه خالفت آنجا ی قبايل بدوی عربستان داشت، توانست به زودیازجامعه قبيلو
يان اعراب شهرت حاصل نمود و  درمی نگذشته بودکه اين انگليس کبودچشم به عنوان قهرمانیدير. بسيج نمايد یعثمان
الرنس خوب بلد بودکه راه .  تاج وتخت عربستان رابه خودگرفتی بعد لقب قهرمان عرب، اميرمکه وسلطان بیچند

 برسرگذاشت واز اين ی برتن نمود وچلتارعربیاولباس عرب.  را پيشه کرده وچگونه اورا دردام آوردیووروش عرب بد
 ی شتری ميکردو قادربود به پای صحراگردشترسواریاو تند و سريعتر ازعربها. دانيدراه آنها رابازيچه دست خويش گر

عربها چنان مفتون او شدند . به پشت آن برساندراکه درحالت دويدن است ، بدود و بعد بايک خيزتند توام باچرخش خود 
 ازصاحب یبرخ. هم تکرار ميکردند بلند و پشت سریکه هرگاه او از کنارخيمه شان ميگذشت ، آنهانام او را بافريادها

 او داستانها ی خوشامدگويی بودند از شور والتهاب زايدالوصف قبايل برای که درآن زمان درمعيت ویمنصبان انگليس
 طال ی چشمگيرشد که پای ازهمکاران الرنس ميگويد که شهرت واعتبار او درنزد قبايل وقتی يکیسليمان موس. اندهگفت

 . به ميان آمد
.  مکه ازبهم انداختن مسلمانان وآن هم درمرکزثقل آن و زدودن خطراسالم حرف ميزدیس زيرعنوان مسايل سياسالرن 

 درترکيه یيک:  ، دومقام خالفت درجهان اسالم عرض اندام خواهدکردیاوميگويد؛درصورت بوجودآوردن چنين حالت
الرنس معتقدبود که .... نزاع وستيزخواهندبود وجنگ درحالت یوديگرش درعربستان که آن هردو قهرًا برسرمسايل دين
 حاصل کند، به همان اندازه بيشتر و ی خاورميانه توفيق بيشتریهراندازه که انگلستان درپراکنده نگاه داشتن سرزمينها

نان  آودن ميداد، زيرايقين داشت که بهترين شيوه وادارنمیاو به اعراب همواره وعده آزاد.بهتر منافع آن تامين خواهدشد
 درعين وقت درطول اين مدت آگاه بودکه انگلستان هرگزاجازه برخوردا یول.  دروغين استیبه جنگ، همين وعده ها

الرنس درميان قبايل صحرانشين عرب .  را که اعراب به خاطرآن جنگ ميکردند، به آنان نخواهددادی ازاستقاللیر
 ی کرد و همه راعليه دشمن بزرگ کشورش، يعننصرجوالازسوريه گرفته تا اردن وفلسطين وعربستان وعراق وم

 مصاف دادن با یاو معتقدبود که اعراب باديه نشين فاقد قدرت و توان الزم برا.  بسيج واستخدام نمودیخالفت عثمان
 متوجه شوندکه کفارقصدپياده کردن نيرو درسرزمين یاو همچنان ميگفت که هرگاه اعراب بدو. ارتش منظم خالفت اند

ارد، حد اقل از جنگ دست ميکشند، لهذا اين جنگ بايد نامنظم و وظيفه جنگيدن عليه خالفت هم برعهده خود  رادنشا
 دوم را به نحو غير ی درطول جنگ جهانی چريکی ابتکارکاربرد گسترده ووسيع جنگهایعده ا.اعراب گذاشته شود

 دوستش استرلنگ ی ها انجام داده بود، برایمان عثيه ازعمليات هايش راکه علیاوحکايت يک. مستقيم به اونسبت ميدهند
 باديه ی آيند، همين عربهایبرم) ی چريکیجنگها( ازعهده اين قبيل کارهایتنها افراديکه به خوب: اينطورحکايت ميکند

عمده ترين عمليات الرنس تصرف بندر عقبه است که به . باخدا وکرام الکاتبين استیاجر چنين کارهاي.نشين هستند
 به طول ششصدمايل یبا گرفتن عقبه ازدست عثمانيها محور.  شيخ عوده، شيخ قبيله ابوطايح صورت گرفت یمکاره

لورنس همواره تالش مينمود که نقاط ضعف قبايل رادر يافته . مستقيمًا مورد تهديد انگليس وقبايل هم پيمان آن قرارگرفت
مدينه درآمد ساالنه _ اين دليل که احداث راه آهن دمشق  به یدرآن زمان اعراب بدو. و از آن درجسم خالفت رخنه کند

بطور قطع ميتوان :  وحق العبور تقليل ميدهد از آن بيزار بودند، الرنس ميگفت یآنان را از محل اخذ عوارض راهدار
. واهندکرد خیار قطع وغيرقابل استفاده گردانيدن اين خط از صميم قلب باما همکی درراستایاميدواربود که قبايل بيابان
لورنس توانست فيصل . خود را با منفجرساختن خط آهن وکشتن سرنشينان آن تحقق بخشيدیباالخره الرنس اين رويا

 سواحل عربستان تشکيل ميدادند و اين امر یسومين فرزندحسين را که اغلب پيروانش او را افرادغيرمذهب) ملک فيصل(
 از نوع ی را سقوط داد، که خنجریالرنس نه تنهاخالفت عثمان. نمايد ميداد، بخودجلب ی عمل بيشتریبه او آزاد

الرنس .  وتشکيل اسرائيل درقلب قبايل عرب بودیديگربرپشت جهان اسالم کوبيد وآن حمايت از صيهونيزم بين الملل
ريخ  تابه از رهبران آن روزقبايل عرب را ی جهان وفيصل ، يکیزمينه مالقات داکترکاييز وايمن رهبرصيهونيستها

 آن هردو پرداخت و درجريان اين مالقات ی در هوتل کارلتون درلندن مساعدنموده خود به ترجمان١٩١٨دسمبر١١
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 افتخاراست که بردشمنان بريتانيا ی من جایبرا«الرنس ميگويد؛ ....  درميان هردو طرف به امضاء رسيدیقرارداد
من به تفکر جنبش «:  ازقول الرنس عالوه ميکندیار انص». که خون يک سربازکشورم ريخته نشود، غالب آيمیدرحال
 خواهد ی است که ترکيه رابه فروپاشی عميق داشتم وپيش ازحضورم درحجاز اطمينان داشتم که اين تفکری ايمانیعرب

 تا م راعرضه کنی ها بنيان هايی جديد تشکيل دهم وبه بيست مليون ازنفرسامیمن قصد داشتم امت«: ونيز ميگويد» کشانيد
 درنظرمن با مرگ يک ی عثمانی امپراتوری کنند، همه سرزمينهای ، برآنها پايه گذاری خود رادرگرايشات ملیروياها

 یخالصه الرنس پس ازيک عمرمبارزه به خاطرباورهايش در اثر يک حادثه ترافيک» . کندی نمی برابرینفرانگليس
مجسمه اوکه باچلتارولباس . ون به خاک سپرده شد مورتیدرانگلستان جان سپردوبنابروصيت خودش در محوطه کليسا

 )٣٧_٣۴صص (». ميخنددی که اين جهان است برغباوت انسان قبيلوی درآن کليسا گذاشته شده تاروزیعرب
 ، تعلق گرفتن فلسطين به ی عثمانی امپراتوری الرنس در شرق ميانه بعد ازفروپاشی جاسوسیازجمله نتايج فعاليت ها 

انگليس ، ملت پراکنده يهود را از سراسر دنيا جمع کرد و . ن مردم يهود در سرزمين فلسطين استانگليس وجاگزين شد
 يهود درسرزمين فلسطين ی اول جابجائی واز همان روزهاود درقلب شرق ميانه جابجا نمیبه مثابه يک غده سرطان

 دامنگير ی تاکینيست اين بدبختوظهور دولت اسرائيل درخاورميانه، مردمان فلسطين روزخوش نديده اند ومعلوم 
 ) مظلوم آن سامان خواهدبود ؟یانسانها
  ٢٢٠ _٢١٩ افغانستان درنيمه اول قرن بيستم، ص یروابط خارج_ ۵١
 داشت و شخص ی ، ادمک متذکر ميشود که محمدعلم رهبرشورش شينوار رتبه جنرال ملک٨١٨، ص ١غبار، ج  _ ۵٢

  ) ٢٠٠ افغانستان ، ص یروابط خارج. (  بود١٩٢۶آباد در  جالل یدوم محمدافضل خان قوماندان قوا
 ٢١۶، ٨۴آتش در افغانستان، صص  _ ۵٣
  ٨٣- ٨١ شود با آتش در افغانستان، ص سهي مقا١٥٠، اسالم و سياست درافغانستان، ص۵٤
  ١٥٣،١۵٩اسالم و سياست در افغانستان ،ص _ ۵۵
 ۵٧، ص ٢٠٠۴، و روحانيت متنفذ، چاپ ،  شاه امان اهللا،ی ، عالمه محمود طرزیاعظم سيستان_۵٦
  ٨٢١، ص ١غبار،ج_ ۵٧
  ٨٢٢، ص ١غبار،ج_ ۵٨
  ٨٢٢، ص١غبار،ج  _۵٩
  ٩٢آتش در افغانستان، ص _ ٦٠
  ٨٢٢، ص ١غبار، ج _ ٦١
 کابل را ترک نمود سه روز پادشاه بود و چون ی جنور١۴سردار عنايت اهللا خان پس از آنکه شاه امان اهللا در  _ ٦٢

 بوسيله طياره ی وارد کابل شد، سردار عنايت اهللا خان با وساطت محمدصادق مجددی جنور١۶قاو در تاريخ پسر س
 پس از آنکه شاه در مبارزه ٠ نزد شاه امان اهللا رفت ندهارانگليس کابل را بقصد پشاور ترک گفت و سپس از پشاور به ق

 از طريق چمن ١٩٢٩ ی م٢٣ شان در تاريخ ینواده ها ارتجاع دچار مايوسيت وشکست شد، هردو برادر با خایبا قوا
 ی جوال٢٧جون ازطريق هند و بصره به ايران رفت و در ٢۴سردار عنايت هللا خان بتاريخ .  شدندیوارد هند برتانو

 که به اروپا کرد به تهران بازگشت و در تهران اقامت گزيد و یاو پس از سفر.  شدی سال مهمان رضاشاه پهلوهمان
 به افغانستان بازگشتندکه از ١٩۴٧ خانواده او که به عنايت سراج معروف اند در سال ٠ در آنجا درگذشت١٩۴۶درسال 

 هرات بود و در ی نيز والیاو مدت.  به وزارت معارف رسيداهميان فرزندان او حميداهللا عنايت سراج در سلطنت ظاهرش
 را ترک گفت و ی ثور او دهلیو بود و با حدوث کودتا نی ثور او عهده دار سفارت افغانستان در دهلیهنگام کودتا

. دحميداهللا عنايت سراج شخص بسيار مؤدب، خليق، و ادب دوست بو. سرانجام به ايتاليا رفت و اقامت اختيار نمود
  از قديمترين چاپخانه ها درکابلیقابل تذکر است که يک.دوفرزند ديگر عنايت اهللا خان خليل اهللا و عصمت اهللا بودند

 )۵٢ نشينان کابل، ص یکرس.(يادميشد» مطبعه عنايت«بنام
   ٢۴۶ادمک ، همان اثر، ص _ ٦٣
  ١٨٠ استوارت ، آتش در افغانستان ، ص ی ، ريه تال٢٠، ص٢غبار ،ج _ ٦٤
  ٢۶٧ ، ص یفضل غن _ ٦۵
  ٨١۶، ص ١غبار ، ج _ ٦٦
  ٨٣۴، ص ١غبار ، ج _ ٦٧
  ۴١ ايران، ص فيض محمد کاتب، نژاد نامه افغان ، طبع _ ٦٨
 ١۶٢، ١٠۶ پشاور، ص ١٣٧٧ در حريق تاريخ، طبع یدکتور خليل وداد بارش، امير حبيب اهللا، مرد_ ٦٩
  ٨٢٧، ص١غبار ، افغانستان در مسير تاريخ، ج _  ٧٠
 ١٢ص٢٠٠۵ لي، شماره اپر) محمد کاتبضي فۀژيو( افغان رساله :  رکشتري اطالع بیبرا_٧١
  ١٥٩ت ، ص استا اولسن، اسالم وسياس-٧٢
  ١٥٩ آتش در افغانستان ، ص -٧٣
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 ٨٣٢، ص ١ غبار، ج-٧٤
  ٢٩٠ فضل غنى ، ص -٧۵
  ٢٩٠ فضل غنى مجددى ، ص -٧٦
  ٨٣٣، ص ١ غبار ج- ٧٧
  ١٧٠، ص١٣٦٣ پوهاند حبيبى ، جنبش مشروطيت در افغانستان ، کابل -٧٨
 ١٦٤ آتش در افغانستان، ص -٧٩
  ٨٣٣، ص ١ غبار ،ج -٨٠
 ١٥٩سن ، ص  استا اول-٨١
  ١٠٣ ، ص ٢ ، ج ٨٣٤ غبار، ص -٨٢
 ١٧٧ -١٧٦ آتش در افغانستان، ص-٨٣
  ٢٩٠ فضل غنى مجددى، ص -٨٤
 ٢٩٠ فضل غنى مجددى، ص -٨۵
  ٢٩٠ فضل غنى مجددى، ص -٨٦
  ١٧٨ -١٧ آتش در افغانستان، ص -٨٧
  ، ٨٣٤، ص ١ غبار ، ج -٨٨
 ٢٠، ص٢ غبار ،ج -٨٩
  ٨٣٤، ص ١غبار ، ج _٩٠
  ١٨٠ش در افغانستان ، ص  آت-٩١
 نفر قيد ٢١ در بعضى منابع تعداد افراد نابودشده اين خانواده توسط تره کى و امين - ١٦١،١٦٠ استا اولسن ، ص -٩٢

 نفر اعضاى خانواده خود که توسط امين و تره ٦٤ مجددى در آغاز حکومت دوماهه خود از هللاشده و شخص صبغت ا
 ، نوشته ب، گروموف ، ترجمه فارسى از عزيز نستانارتش سرخ در افغا: ده شوددي.(کى نابود شده بودند متذکرشد

 )  ببعد١٣٦اريانفر، ص 
 ٧٢ همان،،ی روهيالو_ ٩٣
ترجمه عزيز ) قوماندان عمومى قواى روسيه در افغانستان . ارتش سرخ در افغانستان، نوشته، ب، گروموف_٩٤

  ١٤٠-١٣٦آريانفر، صص 
  همان اثر ، همانجا -٩۵
  ٧٣اوليويه، ص _٩٦
  ٤١ فيض محمد کاتب، نژاد نامه افغان ، طبع ايران، ص -٩٧
  ٢٤٢استا اولسن ، ص_٩٨
  ١٤٨- ١٤٦ اوليويه ، ص -٩٩
  ١٦٦- ١٥٣اوليور روا ،ص _١٠٠
  ٢٥٣استا اولسن ، ص _١٠١
 ٢٧٨انفر،صي ازي ترجمه عزگران،ي ودکفي خسرهنگ پیجنگ درافغانستان، نوشته دکتورتار_ ١٠٢

  
 وست اولپي

 برخى از خصايل اجتماعى و فضايل اخالقى داکتر اکرم عثمان
 تن آدمى شريف است بجان آدميت
 نه همين لباس زيباست نشان آدميت

 )سعدى ( 
اهل قلم واهل سواد در کشور ما، بيگمان داکتر اکرم عثمان را بهتر و بيشتر از من مى شناسند و حتى، از وراى امواج 

خير از طريق تلويزيون ، با نام و سيماى اين شخصيت فرزانه و محبوب فرهنگى کشور خوبتر راديو و طى سالهاى ا
 اما من، از آنجايى که مدت هشت سال با او همکار و همدفتر و محشور بوده ام، ميخواهم برخى .آشنائى و معرفت دارند

ا در اينجا بطور فشرده و ايجاز براى از خصلت هاى اجتماعى و فضايل اخالقى ناشى از تربيت ذاتى و خانوادگى او ر
اما از همين حاال اعالم ميکنم که اين نوشته به هيچوجه حق مطلب . هموطنان چيز فهم و با درک خود به عرض برسانم

 . را چنانکه منظور نگارنده و دوستان و ارادتمندان داکتر اکرم عثمان است ، اداکرده نميتواند
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ار ما که جاى محبت را کينه گرفته و دلها از صفا و صميميت تهى گشته و از خلوص در او ضاع و احوال آشفته روز گ
نيت و صفاى باطن و صدق دل کمتر اثرى و خبرى است ، مى بايستى آ نانى را که در راه آدميت گام بر ميدارند و از 

 سخن بر سر ٠ گرامى داشتقلم شان رنگ محبت و نواى صميميت تراوش ميکند ، قدر نهاد و ياد شان را در حيات شان
برسر کسى که نوشته هايش مبشر پيام محبت . بر سرکسى که جان آدميت و کمال انسانيت است. داکتر اکرم عثمان است

و باالخره برسر کسى که داستان ها يش بيانگر انديشه هاى مردم دوستى و برادرى و برابرى و يارى . و صفا و وفا است
داکتر اکرم عثمان همچنانکه خود انسانى صميمى و با صفا و عارى از کينه و عقد و . استرسانى به انسانهاى مستمند 

حسد و افترا و دروغ گوئى و نفاق افگنى است ، از ديگران نيز توقع دارد تا در پندار و گفتار و کردار خود صفا و 
 منطقه يى و مذهبى بپرهيزند و با هم صداقت داشته باشند و از دورنگى و کينه ورزى و ايجاد تعصبات قومى و زبانى و

 . برادر باشند و در کنار هم باشند و يار هم باشند
داکتر اکرم عثمان از مردم آزارى بيزار است و آنانى را که دست به اذيت و آزار ديگران ميزنند بدترين مردم بحساب 

ى مطلع ميشد که حزبيان بر سر قدرت و در دوران اقتدار رژيم حزب دموکراتيک خلق در افغانستان او وقت. مى آورد
شبهنگام بخانه و کاشانه مردم ، بدون حکم هيچ مرجع قانونى ، خود سرانه داخل ميگردند و به تالشى و » خاد«کارمندان 

جستجوى افراد مورد نظر خود مى پردازند و از اين طريق سبب آزار و اذيت مردم ميشوند ، نه تنها سخت متأثر و 
 : ، بلکه اين بيت را با زبان فصيح خود بيان ميکرد که مغموم ميگشت 

  که زور مردم آزارى ندارم         چسان من شکر اين نعمت گزارم ؟
گاه گاهى که ما در اطراف اداره و دفتر کارخود ، در باغچه اکادمى علوم قدم ميزديم ، همواره او متوجه بود که مبادا 

ه چشمش به مورچه اى در مسير قدم هايش مى افتاد فورًا خود را کنار ميزد و مورچه اى زيرپايش خورد شود و همينک
 : دست مرا نيز بسوى خود ميکشيد و بالوقفه اين بيت را ميخواند 

 که جان دارد و جان شيرين خوش است       ميازار مورى که دانه کش است 
 گرفت که شيرين ترين نعمت ها براى هرموجود و بعد عالوه ميکرد که مورچه هم جان دارد و نبايد جانش را از وى

 اکنون ميتوان قضاوت کرد که انسانى که تا اين حد در حق مورچه اى مهربان باشد، تاچه حد برانسانها .زنده جان اوست
مهربان خواهد بود ؟ اجازه بدهيد حکايت بابه غفور پياده دفتر مان را براى تان باز بگويم که هم جالب است و هم 

 : نده آموز
پسر جوانش در دره هاى پنجشير درمبارزه برضد تجاوز شوروى .  ساله٧٥ يا ٧٠بابه غفور پيرمردى بود در حدود 

بابه غفور پير و درمانده بود و توسط . شهيد شده بود و يک خانم و سه کودک معصوم او بار گردن بابه غفور شده بودند
 داکتر اکرم عثمان آمر شعبه ٠آورده شدو تقاضاى کار کرد )و اتنوگرافىانستيتوت تاريخ (يکى از هموطنانش به دفتر ما 

اما معلوم بود که . چون پياده دفتر ما کمبود بود، داکتر به تقرر او موفقت نمود و او در دفتر ما شروع بکار کرد. ما بود
ن ظروف چاى خورى بر ميز  چه او نه به گذاشت٠براى اولين بارى است که او در دفاتر دولتى شروع بکار کرده است

 افزون بر اين چون خيلى پير و ناتوان بود معموًال نان همکاران ٠کارمندان بلديت داشت و نه به شستن آن ظروف عادت
اکثرًا ديده ميشد که قسمتى از لنگوته اش بر روى سالن و بشقاب غذا . شعبه را ناوقت تر از ساير پياده ها حاضر ميکرد

 توچه به اينکه لنگوته اش چرکين است و نمى بايد برغذا بيفتد و آن را آلوده نمايد، بشقاب ها ى غذا مى افتاد و او بدون
 پس از صرف غذا بشقاب ها ى نان و چاى خورى مى بايستى ٠را بر روى ميز مقابل هريک ما ميگذاشت و پس ميرفت

رف مامورين ادارى در اختيار او قرار داده باپودر شسته ميشد و با وجود آنکه پودر ظرف شوئى و دستمال صافه از ط
و گاهى که به صافه زدن ظروف . ميشد، مگر او ظروف را بدون استعمال پودر ظرف مى شست و بر گوشه اى مى نهاد

و استعمال پودر صابون راهنمائى و توصيه ميگرديد ، اغلبًا ديده ميشد که ظروف را با دستمال بينى که اتفاقًا رنگه و 
ديدن اين صحنه ها همکاران را بر آن داشت تا بر استخدام . ف هم بود، صافه ميزد و جلو همکاران ميگذاشتخيلى کثي

اما داکتر اکرم عثمان به همکاران . بابه غفور به داکتر صاحب شکوه کنند و او را از اين دفر تعويض و يابرطرف نمايند
 دفتر کار ميکنيم ، پايه حزبى نداريم و اال اين گوشه قناعت را بر همگى ما يا اکثريت ما که به اين: اينطور قناعت دادکه 

همچنان هريک از ما ممکن است مدعى آن باشيم که اگر . نمى گزيديم و گويا در شعبه تاريخ و اتنوگرافى پناه نمى آورديم
 . قدرت ميداشتيم ، غم مردم افغانستان را بهتر از حزبيان برسر قدرت مى خورديم 

اقعًا ما در فکر مردم خود هستيم و غم آنها در دل ما جاى دارد، چه بهتر که غم بابه غفور را بخوريم که حال اگر و
بجزما و همين شعبه اميدى ندارد و اگر ما او را از خود برانيم و او جاى ديگرى هم استخدام شده نتواند، طبيعى است که 

من از شما به عنوان روشنفکران و روشن انديشان اين . مردسه طفل معصوم او همراه با خود او از گرسنگى خواهند 
 و ٠جامعه خواهش ميکنم تا دست بابه غفور افتاده و ناتوان را بگيريد و او و اطفال معصومش را از مرگ نجات بدهيد
يک ما اين در صورتى ممکن خواهد بود که ما از همين اکنون تصميم بگيريم و از صدق دل عهد کنيم که بعد از اين هر

يقين دارم که با اين . گيالس و بشقاب نان خود را خود بشوئيم و در اوردن غذاى چاشت کمک ساير پياده ها را جلب کنيم 
همکاران شعبه که هريک حرمت داکتر اکرم . کار خود هم رضائيت وجدان و هم رضائيت خدا را بدست خواهيم آورد

ذيرفتند و ديگر دنبال بابه غفور نگشتند و بابه غفور تا سه سال ديگر که عثمان را فراوان نگهميداشتند، آن حرف ها را پ
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با زندگى وداع گفت در زير تو جه و حمايت و محبت هاى داکتر صاحب بکار مستخدميش ادامه داد و در طول آن مدت 
 . ه نموداز مواد کوپونى ، مثل ساير مامورين دولت استفاده کرد و عروس بيوه و اطفال صغير خود را اعاش

ازلحاظ کرکتر شخصى و پيشامدش با مردم و همکاران و اطرافيانش ، نيز داکتر اکرم عثمان آدم کم نظير و وارسته و 
واقعًا من براى بيان فضايل اخالقى و اجتماعيش در مانده ام که چه کلمات و الفاظى را . شايسته و بکمال رسيده ايست

ورد اين شخصيت واالى فرهنگى کشور اظهار کنم اين است که او به تمام معنى  تنها چيزى که ميتوانم در م.بکار ببرم
و . يک انسان رسيده و صاحب عزت نفس و در عين حال بسيار متواضع و درويش مشرب و فاقد هرگونه تعصب است

فکر تا شيخ و تا آنجا که من شاهد بوده ام از روشن. است » جان آدميت « دريک کالم انسانى ايده آل و بگفته سعدى 
 . مولينا در آرزوى دوستى با او بودند

داکتر اکرم عثمان دانشى مردى است که در ميان دانشمندان از همرديفانش پس نمى ماند و در ميان نويسندگان ، نويسنده 
ايست که بزبان مردم سخن ميزند و درد مردم را با احساس عميق مردم دوستى بيان ميکند ، چنانکه هر خواننده 

داکتر . داستانهايش در فرجام يک چنين احساس همدردى را نسبت به مردم فرودست جامعه خود در خود احساس ميکند
اکرم عثمان در برخورد با زير دستان از مامور تا مستخدم ، چنان متواضعانه و احترام کارانه برخورد ميکرد که واقعًا 

بارها متوجه شده ام که با ورود يک مستخدم به دفتر ما ، داکتراکرم من . انسان را فريفته اخالق و پيش آمد خود مينمود
عثمان از جايش بلند ميشد و تا هنگامى که کار مستخدم تمام نشده بود و از دفتر خارج نگرديده بود ، بر جايش نمى 

ب شده بود تا هريک از اين رفتار و پيشامد نجيبانه او که بى ترديد ناشى از تربيت ذاتى و خانوادگى اوست ، سب. نشست 
مستخدمين اکادمى علوم او را چون برادر بزرگ خود دوست داشته باشند و او را احترام کنند، کارمندان علمى و 

داکتر اکرم عثمان اظهار ميداشت که مردم اصلى . مامورين اکادمى علوم افغانستان نيز به او احترام خاصى قايل بودند
دهقانى و باغبانى و شبانى و حمالى و پياده گرى مصروف اند و ما اگر آنها را دوست کشور ما همين ها اند که بکار 

داريم با يد احترام آنها را بجاى آوريم تا ما را از خود بدانند و احساس بيگانگى نکنند و درد و غم خود را با ما در ميان 
ى هم دارند، همينکه به جاه و مقامى رسيدند و ولى متأ سفانه که اکثريت تحصيل کردگان ما که ادعاى روشنفکر. گذارند

چند روزى زير پاى شان موترى قرار گرفت، ديگر مردم فرودست جامعه را فراموش ميکنند و خود را بر تر از آنها يى 
که پياده و مستخدم و دهقان و باغبان و کارگر روزمزد و پيشه ور و غيره اند ميدانند و با ژست هاى خود برتر بينى از 
ديگران ، بجاى ايجاد محبت ، نفرت مردم را نسبت به تحصيل يافته گان و قشر روشنفکر جامعه بر مى انگيزانند و 

  …بالنتيجه مردم اعتماد خود را نسبت هرچه تعليم ديده و تحصيل کرده است از دست ميدهند و
 او همه مردم افغانستان .يا نژادى و غيرهاز اينها که بگذريم داکتر اکرم عثمان ، مردى است فاقد تعصب ملى و قومى و 

 از همين سبب است که وقتى معلم .را بيک چشم ، برابر و برادر مى بيند و هيچ يکى را از ديگرى بر تر نمى شمارد 
مکتب از دخترش در صنف نهم پرسيده بود که شما چه قومى هستيد ؟ دخترش نمى دانست چه بگويد ؟ و چون معلم 

برخى از شاگردان که او را . ما اوزبک هستيم! بلى معلم صاحب : تکرار کرده بود ، جواب داده بود دوباره سوالش را 
ميشناختند از جواب او خنديده بودند و سپس معلم که از خنده شاگردان مشکوک شده بود، گفته بود از پدرت بپرس و فردا 

اين مطلبى است که فرداى آن روز داکتر اکرم عثمان . برايم درست جواب بده تا فورمه سوانحت را درست خانه پرى کنم
 . با خنده برايم تعريف ميکرد

واقعيت اين است که داکتر اکرم عثمان موضوع قوميت خود و انتساب خودش را به اقوام درانى و خاندان محمدزائى 
به بيان است ؟ و بنا برين  زيرا چيزى که عيان است چه حاجت .شايد هرگز در خانواده و فاميل خود مطرح نکرده باشد

دخترش تا آن روز که معلم از او پرسيده بود ، به چنين سوالى بر نخورده بود و فکر ميکرد همه کسانى که در افغانستان 
 . زندگى ميکنند افغان استند و طبعًا اوزبک هم افغان است 

 ، هيچ خطرى داکتر اکرم عثمان را اشتباه آميز است اگر چنين تصور شود که در دوره رژيم حزب دموکراتيک خلق
 . و او از يک زندگى ٓارام و بى درد سرى در کشور بر خوردار بوده است. تهديد نمى کرده است

داکتر اکرم عثمان و گروه ديگرى از روشنفکران کشور که وابستگى با حزب برسر اقتدار نداشتند، اما بنابر شرايط و 
اجبارًا با قبول هرگونه خطر و تحمل مرارت و ) امکانات سالم خروج از کشور منجمله عدم دسترسى به ( داليل خاصى 

تشويش و نگرانى فراوان در کابل ماندند و هر روز يا هر هفته شاهد از دست دادن عزيزان خويش درجبهات جنگ 
، نمى بايد از جانب تحميلى ويا بمباردمان و راکت پرانى هاى مخالفين بر شهر کابل و ساير شهر هاى افغانستان بودند

آنهاى که چند صباحى جلوتر از وطن آبرومندانه خارج شده اند و بى ترديد از شرايط بهتر زندگى در غرب بر خوردار 
مخصوصًا آنهاى که در وطن بکار هاى فرهنگى اشتغال . گرديده اند ، مورد سرزنش و بد گوئى و هتاکى قرار گيرند

 . کرى خود ، براى زن و بچه هاى سر و نيمسر خود يک لب نان پاک پيدا کرده اندداشتند و با آب کردن مغز و توان ف
داکتر اکرم عثمان در آغازين روز هاى قدرت يابى حزب دموکراتيک خلق در افغانستان مورد تهديد و شکنجه و توهين 

الهايى بسرش مى دژخيمان رژيم قرار گرفت و اگر گمک به موقع دوستان شخصى اش نمى بود، خدا ميداند چه ب
آوردند؟ و باز در همان هنگامى که حزب مذکور، قشون سرخ را تازه براى بقاى خود به کشور فراخوانده بود ، با نشر 

 حيات خود و خانواده اش را به قمار نقد گذاشت و تا چند ملى »دراکوال و همزادش « يک مقالت بسيار خطر ناک بنام 
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گو اينکه بدستور حزبيان سر سپرده خلقى ، شش مرمى تفنگچه بر او . نکشتمترى مرگ بجلو شتافت، اما خدايش 
دوسال بر . شليک کردند که همگى بر لگن خاصره او اصابت کرده بود و يازده نقطه از بدن او را سو راخ نموده بود

 . بستر بيمارى افتاد و با صرف تمام دار و ندارش حود را تداوى کرد
جرئت ) بدون فرار از کشور (  کسى از تحصيل کردگان و مدعيان ضديت با رژيم کابل حال اگر پرسيده شود که چه

نوشتن و به نشر سپردن چنين نوشته يى را داشت ؟ بدون ترديد هيچ کسى ديگر بجز داکتر اکرم عثمان جرئت چنين کار 
شت و پوست و خون و استخوان  او بزودى نتيجه آن عمل تهور آميز و خطرناک را با گو.خطير و قهرمانانه را نداشت 

 مخصو صًا که او منسوب بخاندانى بود که کودتاى ثور براى نابود کردن آن خاندان و منسوبين آن براه .خود لمس کرد
افتاده بود و سر به نيست کردنش براى حزبيان تازه بقدرت رسيده و مزه چوکى و مقام را چشيده ، هيچگونه جرمى هم 

 . پنداشته نمى شد
ز نجات از آن تهلکه مرگ آلود، داکتر اکرم عثمان بازهم موضعش را به عنوان يک روشنفکرمستقل الرأى حفظ پس ا

 چنانکه در سيمنار بين ٠نمود و هرگز از موضع دفاع ازمنافع مردم افغانستان و تماميت ارضى کشور فرو نه لغزيد
 افغانستان در هوتل انترکانتى ننتل برگزار شده بود، او که از جانب انجمن نويسندگان» نويسنده و مصالحه ملى « المللى 

قرائت نمود که سخت مورد اسقبال و تحسين شاملين سيمنار و دانشمندان داخلى و » جنگ يا صلح «مقالتى تحت عنوان 
 . ودخارجى قرار گرفت ،زيرا او بدون توجه به توقع رژيم، از موضع منافع ملى مردم افغانستان مستقالنه سخن زده ب

 ش، سرى به کتابخانه شخصى داکتر اکرم عثمان زدم و ضمن ديدار از کتابهايش، دوسيه يى از ياد ١٣٦٦بارى در سال 
توجه ام را » طاعون « :  برداشتم و باز کردم و ورق زدم، مقالتى که عنوانش بود .داشت هاى او نظرم را جلب نمود

ى ثور نوشته شده است و آنرا به مثابه مرض مهلک طاعون درجامعه  با شتاب خواندمش، ديدم در باره کودتا.جلب کرد
آن مقاله که به قلم و خط .  ش بود١٣٥٧ تاريخ نگارش آن مقاله ماه عقرب سال .افغانستان به تحليل و تشريح گرفته است

 ، کافى بود تا بجرم آن و کتابت جناب داکتر اکرم عثمان نوشته شده بود، واقعًا اگر بدست حزبيان بدوران رسيده مى افتاد
 ش ١٣٦٨ اسد سال ٢٧بخاطر دارم شب . شايد آن مقاله را هنوز هم جناب داکتر داشته باشد. مقاله او را تير باران کنند

من و داکتر اکرم عثمان ( بمب کوچک نيم کيلوئى بود ، بر بام بالک ما ٩٣را که اولين راکت خوشه ئى کلستر که حامل 
منفجر شد و دفعتًا سه نفر رهگذر در پيشروى منزل ) دهليز در مکروريان سوم زندگى ميکرديم در يک بالک و در يک 

ما بر اثر اصابت چره هاى بمب ، جان حود را از دست دادند و دو نفرخانم هم که هر کدام در بالکن منزل خويش ايستاده 
دند و چند تا موتر شخصى از همسايه ها مانند بودند ، بر اثر اصابت ريزه هاى بمب مجروح و بشفاخانه انتقال داده ش

 عدد بمب کوچک ديگر را مؤ ظفين امنيتى در اطراف ٤٠ فرداى آن شب درحدود .غربال سوراخ سوراخ گرديده بودند 
بالک ما پيدا کردند و با خود بردند وخبر آن حادثه با نوعيت آن راکت فردا شب از طريق تلويزيون به شهريان کابل 

 . ه شدگزارش داد
در ست از فرداى آن حادثه شوم بود که هريک از دوستان به داکتر اکرم عثمان پيشنهاد کردند که اگر ميتواند و 
اگربرايش ممکن باشد، بهر طريقى شده از کشور خارج شود، در غير آن خداى نخواسته يکروز نى ، يکروز با حادثه 

ت داکتر اکرم عثمان رئيس انجمن نويسندگان افغانستان بود و در آن وق. ناگوار و جبران ناپذيرى روبرو خواهد شد
البته در آن اوضاع و احوال که همه راه هاى خروج قانونى و . مقامات حزبى تا حدى به حرف او توجه ميکردند

آبرومندانه براى روشنفکران سر شناس و انگشت شمار مسدود بود، پذيرفتن مسؤوليت قنسولگرى در تاجکستان براى 
و همه دوستان و هوا خواهان داکتر از تقرر او بدان وظيفه و . کتر عثمان از هرکار ديگرى مناسب تر و شايسته تر بوددا

زيرا داکتر اکرم عثمان از آدم هاى . رفتن او از کشور مصاب به طاعون جنگ داخلى، خوشحال و مسرور گرديدند
دم چيزفهم و با درک کشور ما ميدانند که داکتر اکرم عثمان مر. عادى کشور ما نيست که بود و نبودش يکسان تلقى شود

محصول و ثمره نيم قرن آرامش و ثبات سياسى و رونق تعليم و تربيت و کار فرهنگى و دانش سياسى و اجتماعى کشور 
 و از ميان صدها دانشجو يکى و از هزاران اندکى تونسته اند خود را به پايه و درجه شخصيت هاى خوشنام. است 

و . و داکتر اکرم عثمان يکى از گلهاى سر سبد اين دسته فرهنگيان خوشنام و قابل افتخار کشور ماست. فرهنگى برسانند
 . جا دارد که از او همواره به نکوئى و قدر شناسى ياد آورى گردد

الم فاروق خان عثمان و او قبل از آنکه اين گفتار را به پايان ببرم ، بايد عالوه کنم که داکتر اکرم عثمان پسر سردار غ
پسر سردار محمد عثمان خان ابن سردار محمد عمر خان ابن سردار محمد عظيم خان ابن سردار پاينده خان بارکزائى 

او همان . سردار محمدعظيم خان برادرتنى وزيرفتح خان وآخرين وزير آخرين پادشاه سدوزائى شاه ايوب بود. است
 فرزندبزرگش حبيب خان وصيت نمود تا پول و ثروتى که ازو باقيمانده آنرا در راه کسى است که گويند هنگام مرگ به

بدست آوردن دوباره پشاور از چنگ سيک ها مصرف کند، مگر او آن پولها را در راه عياشى و بخششهاى نابجا 
خان و سردار سردار حبيب خان و سردار محمد عمر : از سردار محمد عظيم خان چهار پسر بجاى ماند. مصرف کرد

 دو برادر اخير الذکر با امير دوست محمد خان به بخارا رفتند و در بخارا در زد .سمندر خان و سردار سلطان احمد خان 
و خوردى که با سپاهيان امير بخارا رخداد، سردار سمندر خان کشته شد و سردار سلطان احمد خان با سردار محمد اکبر 

هائى با سردار اکبرخان به افغانستان برگشت و در جنگ اول افغان و انگليس از خان زخمى و اسير گشت و پس از ر
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خودکارنامه هاى درخشانى بجا گذاشت و سر انجام با امير دوست محمد خان سرمخالفت گرفت و به ايران رفت و از 
حکومت کرد و قبل  درهرات ١٨٦٢گماشته شد وتا پايان سال » سرکار«جانب دولت ايران بحيث حکمران هرات با لقب 

از فتح هرات بدست امير دوستمحمد خان درگذشت و تازنده بودحاضر به تسليم شدن هرات به اميردوست محمد خان 
 . نگشت

از اين ميان . جان باقى ماندندهللا از اين شخص سه پسر بنامهاى سردار سکندر خان و سردار شهسوار خان و سردار عبدا
يد گشت و پسر او سردار عبد العزيزدر عهد امير شهيد سفيردر ايران بود و جان در جنگ ميوند شههللا سردار عبدا

سردار حبيب خان مردى عياش .سردار عبدالحسين عزيز وپسرش عبدالحى عزيز از اعقاب سردار سلطان احمد خان اند
داخت وغرق کرد ولى و کم عقلى بود و پس از آنکه جايداد پدر را به هدر داد خود و تمام فاميل خود را بدرياى سند ان

 مگرپسراو سردار محمد عثمان خان در عهد .سردار محمد عمر خان در سياست دخلى نداشت وشهرت چندانى هم ندارد
او در هرات و قندهار خدمات عمرانى . خان نايب الحکومه قندهار و چندى نايب الحکومه هرات بودهللا امير حبيب ا

شيد و اراضى زياد المزروع را تحت آبيارى قرارداد و به همين سبب از زيادى نمود و نهر سراج را از هيلمند او ک
 سردار ٠از سوى اميربه او اهداءشد» تيول«جانب امير شهيد مورد تقدير قرار گرفت و نشان و مقدارى زمين به عنوان 

 او ٠ود طرزى بودو محمهللا محمد عثمان خان مثل سردار عبدالقدوس خان اعتمالدوله مخالف سياست راديکال شاه امان ا
بارى به اتهام شرکت در توطئه تحريک مردم جنوبى براى شورش بر ضد رژيم امانى برهبرى حضرت محمد صادق 

هللا از طرف شاه امان ا) مجددىهللا داماد سردار محمدعثمانخان ، پدر صبغت ا(مجددى و ميان محمد معصوم مجددى 
خان با همراهى حضرت محمدصادق مجددى به عنوان هللا  ازندانى گرديد و پس از دولت امانى از طرف سردار عنايت

هيئت صلح نزد پسر سقاو در باغ باال رفت که از جانب حضرت محمدصادق مجددى تلويحّا بحيث پادشاه پيشنهاد شد 
 کله کانى يکجا باهللا مگرهمراهان پسر سقاو آن را نپذيرفتند و سرانجام چند ماه بعد به اتهام شرکت در توطئه قتل حبيب ا

خان سابق معين وزارت حربيه به امر هللاو سردار عبدالمجيد خان و حبيب اهللا خان برادر شاه امان اهللا سردارحمايت ا
 . کله کانى محکوم به اعدام گرديدهللا حبيب ا

 او در عهد سلطنت محمدظاهرشاه .پسر سردار محمد عثمان خان ، سردار غالم فاروق خان آدم سرشناس و نامدارى بود
نايب الحکومه هرات و نايب الحکومه قندها و نايب الحکومه ننگرهار بود و چون خواهر محمد داود خان وزير داخله و 

 او چندبار ازدواج نموده و فرزندان .خانم او بود ، ازين جهت نيز شخص استخواندار و نيرومندى به حساب مى آمد
سردار محمداسحاق عثمان و سردار اسماعيل : و مشهور ترين فرزندان ا.زيادى با جايداد فراوان از خود باقى گذاشت

 . عثمان و داکتر اکرم عثمان اند که هريکى در خارج از کشور زندگى دارندهللا عثمان و توريالى عثمان و داکتر عبدا
 خورشيدى در شهر هرات بدنيا آمده است و در رشته حقوق وعلوم سياسى تا در ١٣١٦و اما داکتر اکرم عثمان در سال 

تحصيل کرده و دانشنامه دکترى رشته سياسى را به درجه اعلى از دانشکده حقوق و علوم سياسى دانشگاه جه دکترا
 تلويزيون کابل بوده - او سالها گوينده و نويسنده برخى از بر نامه هاى ادبى و اجتماعى راديو ٠تهران بدست آورده است

وى در اکادمى علوم افغانستان به عنوان مسئول . ه استو چند گاهى مسئوليت اداره هنر و ادبيات آن مؤسسه را داشت
 سپس به رياست انجمن ٠انستيتوت تاريخ و حقوق کار کرد و در آنجا به گرفتن رتبه علمى کانديداى اکادميسين نايل شد

دار نويسندگان افغانستان گماشته شد و در اخير به حيث قنسول افغانستان در شهر دوشنبه تاجکستان و بعد بحيث کار
 . سفارت افغانستان در تهران کار کرده است

داکتر اکرم عثمان بيشتر در عرصه ادبيات و داستان هاى کوتا قلم زده و چند مجموعه داستان از او در کابل بچاپ رسيده 
 . است 

 : الف ـ آثار داستانى 
 ، وقتى که نى ها گل ميکنند، مجموعه داستان ،چاپ انجمن نويسندگان افغانستان  . ١
 چاپ انجمن نويسندگان افغانستان ، کابل ) مجموعه داستان ( درز ديوار ،-٢
 چاپ انجمن نويسندگان افغانستان،کابل ) مجموعه داستان( مردها را قول اس ، -٣
  ). تاريخی رمان(  کوچه ما - ٤
  ٢٠٠٣، دچاپ کلوب قلم سوئ) جموعه داستان م( خشکسالى -۵

 : ب ـ آثار پژوهشى 
 : وهش هاى علمى نيز داکتر اکرم عثمان ، آثار بکر و تازه يى دارد، ماننددر عرصه پژ

  ، اکادمى علوم افغانستان ١٣٦٨ شيوه توليد آسيائى و نظريه فرماسيونى تاريخ ، طبع -١
  ١٣٨٠ افغانستان و آسياى ميانه دستخوش بازيهاى بزرگ ، طبع ، پشاور ، - ٢
 ، و نيز مجله آريانا برون مرزى ، شماره دوم سوم و ١٣٧٥جله صرير ، چگونگى تحول تارخ در خاور زمين ، م- ٣

  ٢٠٠٠ تا ١٩٩٩چهارم ، 
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شمارى از داستانهاس داکتر اکرم عثمان به زبانهاى آلمانى، روسى، سوئدى، بلغارى و الفاى کريلى در تاجکستان به نشر 
عه داستانهاى داکر عثمان برزبان انگليسى با مجمو. رسيده و از برخى داستانهاى وى فيلم هاى سينمايى ساخته شده
. او چند سال پيش عضو نويسندگان آسيا و افريقا بود. ترجمه آرلى لوين کانادايى و اهتمام اکسفورد در دست نشر است

داکتر اکرم عثمان اکنون در سوئد زندگى ميکند ، صاحب دوپسر و يک دختر است که پسربزرگش ميوندعثمان نيز در 
نيز با ترجمه » آرزوعثمان«ق تحصيالتش را به پايان برده و گاه گاهى دست به نوشته مى برد و دخترش رشته حقو

 اميد عثمان سومين فرزندش مصروف درس در رشته تجارت است، و هنوز ٠هايى ميخواهد در راه پدر گام بگذارد
مهربان و پاکيزه چون مليحه عثمان ، خانم اين سه فرزند نازنين در دامن مادرى . ذوقش را درعرصه نويسندگى نيازموده

 . داکتر اکرم عثمان تربت شده اند، موفقيت هاى بيشتر اين سه جوان را در پناه سالمتى والدين گرامى شان آرزو ميکنيم 
 ين در پايان پاس او را با ا. را دارد» فردا«افغانهاى مقيم سوئد و مجله » کلوب قلم«داکتر اکرم عثمان اکنون مسئوليت 

 : ابيات برخاسته از دلم گرامى ميدارم 
 زه خصال است خدايارش بادـيــ مـرد پاک     شخص با دانش و فضل است خدا يارش باد

 ـم از آزار گـريزان ، خدا يارش بادـــ ه     م زکينه است برى هم ز حسد هم ز ُبخلــــه
 دا يارش بادــضال است خـــهمـرديـف ف       م اديب است و هم فاضل و هم اهل قـلم ـــه

 در عالى جناب است خدا يارش بادـــ چـق     معرفت استسخت پرطاقت و پرحوصله پر
  نظرخوب قلم است صـاحب دور انـديش        نيک عمل است نيک پندار و نيکو سخن
 ارب او را زبد حادثه ها ايمن دارـــي

  !او که مجموعه خوبيست خدا يارش باد 
 

  ٢٠٠٠ دسامبر ٢٠رگ ، سوئد ،گوتنب
  
 

 پيوست دوم
 اتو بيو گرافى

 ١٩٣٨: کانديداى اکادميسين محمداعظم سيستانى 
  

 : در اين بيو گرافى مطالب ذيل را ميخوانيد
 - خاطراتى از دوران کودکى- خصوصيات فردى و خصلتهاى اجتماعى -مدخل 

 موانع تا راهى پراز-دو خاطره تلخ - دوران ماموريت -از مدرسه تا دانشگاه 
 - عضويت درشوراى انقالبى - در حلقه دانشمندان اکادمى علوم -انجمن تاريخ 

  فهرست آثارچاپ- فهرست آثارقلمى تباه شده -فهرست آثار چاپ شده مستقل 
   اشتراک فعال در سيمنار هاى ملى و بين المللى ،چگونه-شده غيرمستقل 

  مجبوربه هجرت شدم؟
  

 : مدخل 
توسط خود مؤلفين و مصنفين بطورعموم درمشرق زمين و خاصه در کشور ما در دوره هاى پيشين زندگى نامه نويسى 

 واز همين جاست ٠آنرا نوعى خودستائى و بدعت ميشمردند و بنابر اين از آن احتراز مى جستند" معمول نبوده و ظاهرا
چنانکه مؤلف کتاب . ف نظر کرده اندکه برخى از مؤلفان حتى از نوشتن نام خود برروى کتاب و تأليف خويش نيز صر

حدودالعالم من « و همچنان مؤلف اثر جغرافيايى کم نظير ) هجرى٧٢٥ تا ٤٤٥تأليف در(پر ارزش تاريخ سيستان 
تا امروز ناشناخته مانده اند، زيرا در هيچيک از نسخه هاى بدست آمده آن دو کتاب، نام هاى » المشرق الى المغرب 
حاالنکه شناخت نام و نشان شخصيت هاى که در زندگى خويش براى جامعه ارزش . ذکر نشده استمؤلف يا مؤلفين آنها 

 . هاى معنوى و فرهنگى آفريده و رفته اند، داراى اهميت خاصى است
در سيمنار هاو سمپوزيم هاى ملى و بين المللى که بمناسبت تجليل از شخصيت هاى فرهنگى، اجتماعى و سياسى کشور 

 قرن بيستم ميالدى در کابل تدوير مى يافت و من در بيشتر آنها اشتراک ورزيده ام، بارها شاهد ٨٠و٧٠طى دهه هاى 
بگو مگو هاى دانشمندان بوده ام که اغلب صحبت هاى شان برتاريخ تولد يا محل تولد يا محيط رشد ونموى آن شخصيت 

ر خويش چنان پا فشارى و لجاجت بخرچ علمى و فرهنگى کشور اوج ميگرفت وهر يک از سخنگويان در اثبات نظ
و در فرجام هم معلوم نميشد که باالخره کدام روز و کدام . ميدادند که گاهى سخن بجدال لفظى و شکر رنجى مى انجاميد

ماه و سال را تاريخ تولد و محل تولد و يا تاريخ فوت آن شخصيت فرهنگى قبول کنيم ؟ اين ابهامات، دليل ديگرى است 
امه نويسى ، بقلم خود مؤلفين در کشور ما معمول نبو ده وتا اين اواخر نيزشاعران، نويسندگان ، مورخان ، و که زندگين

رجال علمى و فرهنگى با وجود نوشتن صد ها صفحه مقاله ، شعر ، داستان و خاطره ، در مورد خود ننوشته اند و يا 
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 نيست و هر کس دفترچه خاطراتى دارد که در آن تمام  در حالى که در کشور هاى پيشر فته جهان چنين.نمى نويسند
 حال اگر شاعر باشديا نباش، نويسنده باشديا نباشد و يا محقق و .رخدادهاى روزمره زندگى خود را درآن درج ميکنند

تعميم بنابراين اگر در ميان جوانان و تحصيل يافته گان و قلم بدستان ما نيز چنين روشى رايج و ٠پژوهشگر باشديانباشد
بدون ترديد برخى و . گردد ، کار مفيدى خواهد بود و روزى بدرد خود او و يا باز ماندگان و عالقمندان او خواهد خورد

شايد اکثريت اين زندگينامه ها درسهاى سودمندى باشند براى جوانان ما ، تا با درک و هضم آن درسها ، شخصيت خود 
 . با همين ذهنيت اينک درمورد خودمينويسم.ام نهندرا تکامل بخشند و بمدارج عالى ترزندگى گ

  :خصوصيات فردى و خصلتهاى اجتماعى 
 .براى جستجوگر زندگينامه من مفيد نباشد، ضررى هم نخواهد داشت  که نوشتن اين اتو بيو گرافى اگر با خود مى انديشم

داى خود را حاضر و ناظردانسته، سعى نوشته ام ، فقط وجدان و خ) زندگينامه ( پس آنچه را من در اين بيوگرافى 
ورزيده ام تا سر موى هم گزافه نگويم و هرچه مى نويسم ، گوشه هاى از واقعيت هاى زندگى معمولى من همراه با فرود 

و اما از ديدگاه خودشناختى ، قبل از هر چيز ديگر ميخواهم بگويم که از لحاظ اقتصادى من . بسيار وفراز اندک است
 تراز متوسط الحال را پشت سر گذاشته ام ، اما هر گز تن به پستى و تملق و کرنش نه داده ام ، دوستان زندگى پائين

 .انگشت شمارى از اهل قلم و دانش بر گزيده بودم که ديدارو صحبت آنان دل و دماغ خسته ام را نيرو وطاقت مى بخشيد
دالشکور رشاد وکانديداکادميسين انورنوميالى و داکتر کانديداى اکادميسين دکتوراکرم عثمان و اکادميسين عب: چون 
من صداقت در . جوانمردى را مى ستايم و از دروغ و ترفند و کژى و نادرستى بيزارم. مهربان و چند تن ديگرهللا عبدا

م و تا خطاى از دوستى نديده ا. رفاقت را دوست دارم و هرگز از خط راستى و صداقت در برابر دوستان عدول نکرده ام
 برسفره ايکه نان خورده ام، پاس آن نان و نمک را داشته ام و سعى کرده ام تا نان کسى را .، دل از دوستى او برنکنده ام

 در ابراز .هرگز براى کسى بيش از آنچه بوده ام، خود را نشان نداده ام. که خورده ام به اونان خودم را نيز بخورانم
 دفاع از شرف ملى و فاميلى را برخود فرض دانسته . را کوچک تر نشمرده اممردانگى و همت افغانى از هيچکسى خود

شنيدن حرف . و هرگز بداشته ديگران چشم تنگى نداشته ام و بخل نورزيده ام. حس بخالت کمتر مرا توانسته اذيت کند.ام
اره موضوعى باز داشته زشت و تلخ و برخورد نا مناسب ، مرا نا راحت ميساخته و ساعت ها مرا از تفکر سالم در ب

آدمى هستم وسواسى و از ارتکاب خطاى مادى و يا معنوى ساعت ها وحتى شب ها با خود در جنگم و راه تالفى . است
 اين وسواس در نوشته ها يم بيشتر بسراغم مى آيد وتا صحت وسقم هر جمله و هر پراگراف را .آن را جستجو مى کنم 

 متاهل هستم و صاحب دو پسر و چهار دختر تحصيل کرده ميبا .نم آرام نمى گيرماز لحاظ شکل ومحتواسبک وسنگين نک
 .وطنم را دوست دارم و هيچ جاى ديگرى را بر آن ترجيح نمى دهم.  به بچه هاو زن و فرزندانم سخت محبت دارم.شم

 را سعادتمند مى از بدبختى مردم خود رنج مى برم وبا سعادت آنها، خودم. براى عمران و سرسبزى آن آرزومندم
اى کاش فقر و گرسنگى و . عقب ماندگى جامعه و کشور مرا رنج مى دهد ولى تقدير را نمى توان تغيير داد. شمارم

و صلح فضاى هر خانواده و هر دهکده و هر شهر وطن ما را پر سازد . جنگ برادر کشى براى ابد ازديارم رخت بربندد
من بخاطر استقالل فکرى و آزادى بيان وعقيده ام ، . ن را لبريز نمايدو خنده شادمانى دلهاى کوچک فرزندان وط

عضويت هيچ حزب سياسى را آرزو نکرده ام، اما بدون ترديد از دموکراسى و عدالت اجتماعى و از آزادى بيان و قلم و 
عضويت هيچ حزب  پس تا کنون .عقيده و احترام به حقوق ديگران و از تساوى حقوق زن ومرد درجامعه حمايت ميکنم

 در دهه دموکراسى در کشور که احزاب چپ افراطى و راست .يا گروه سياسى چپ و يا راست را نداشته و ندارم
افراطى قدم بميدان نهادند، از اينکه هريک از اين احزاب وابسته بيک کشور خارجى پنداشته ميشدند ونيز رهبران آن 

و گذ شت زمان نيز نشان داد که وابسته گى به بيگانه ، .  ها دورى جسته اماحزاب بر خاسته از ته اجتماع نبودند، از آن
تالش هاى هم که . و از اين جهت نبايد دنبال ايدئولوژى هاى بيگانه چپ يا راست افراطى رفت..به سود منافع ملى نيست

ى و پس از آن از طرف برخى از شخصيت هاى اجتماعى کشور براى ايجاد احزاب سالم و ملى در دهه دموکراس
صورت گرفت ، متأسفانه هيچيک راه بجايى نبرد و قادر نشد تا در سطح کشور مورد قبول واقع گردد و مثمر ثمرى 

مداخالت کشورهاى .  زيرا رهبران آنها ، در سطح ملى از وجاهت و محبوبيت وسيع برخوردار نبودند و يا نشدند.گردد
 براى .ده کشور محکوم ميکنم و دستان مداخله گران را قطع کردن ميخواهمهمجوار و ذينفع را در اوضاع بغرنج و پيچي

خدمت گاران صادق وطن و آنانى که بخاطر نجات آن از لوث بيگانه قدم در راه جهاد گذاشته و سينه را شجاعانه سپر 
يکنامى ابدى آرزو مى ساخته اند و سر انجام دشمنان وطن را سرافگنده از مرز و بوم وطن جاروب کرده اند، سعادت و ن

و به آنها سالم و درود ميفرستم و . و تا آنجائى که براى من مقدور باشد ، از کار نامه هاى آنان بنيکى ياد حواهم کرد. کنم
  .  با ذکر نکات باال اکنون مى پردازم به شرح بخش هاى از زندگى ام.بنام آنان افتخار ميکنم

  :خاطراتى از دوران کودکى 
در واليت نيمروز ، در دهکده کوچکى موسوم به )  ميالدى١٩٣٨مارس ( خورشيدى مطابق ١٣١٧ول حمل در تاريخ ا

قريه محمد يوسف خان بارکزائى ، واقع در زاويه دو نهر منشعب از رودخانه هيرمند، معروف به نهر سيخسر و شيله 
معمول در شب سوم يا ششم والدت مرا به اسم ابراهيم آباد، در يک خانواده زراعت پيشه به دنيا آمده ام و بنابر سنت 

 پدرم شير احمد ناميده ميشد وپدر بزرگم محمديوسف بن .محمداعظم ناميدند و ممکن است شيرينى هم تقسيم کرده باشند
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از قريه نوده فراه بود که در عهدسلطنت امير عبدالرحمن خان ، در اواخر قرن نزدهم " فيض محمدخان بارکزائى اصال
 به نيمروز غرض اجراى وظيفه مرزدارى آمده بود و بعدها زمين خريده و قريه اى بنياد کرده بود که باسم از فراه
 خانوده دهقان درآن ٣٥ يا ٣٠دهکده ما کوچک بود، زيرا بيش از . شهرت داشت) قريه محمديوسف خان ( خودش 

 و آفتابش درخشان و هوايش گرم و گوارا زندگى نمى کرد، اما فضاى دهکده بسى خوشايند بود، آسمانش بسيار بزرگ
ترکيب اجتماعى دهکده ما طورى بود که نيمى از باشندگان آن را مردم بلوچ تشکيل ميداد و از بقيه نيم آن مردم . بود

 اين دهکده با اين تر کيب اجتماعى خود، فضاى مملو از صفا و .فارسيوان اثنى عشرى مذهب و بقيه پشتون بودند
آنان در کنار هم . و هرگز بخاطرم نمى آيد که ميان مردان دهکده ما جنگ وجدلى به وقوع پيوسته باشدصميميت داشت 

برادر وار زندگى ميکردند، زمين دهکده را شخم مى زدند و با اشتراک مساعى بکار هاى جمع آورى محصوال ت 
اده همگى خوشحال و درغم يکى همه در خوشى يک خانو. کشاورزى و پاکسازى نهر هاى آب و کانال ها مى پرداختند

هر يکى از خانواده ها ، صاحب يک گاوشيرى و دو يا سه بزيا گوسفند هرساله زا و چندتا مرغ تخمى و . غمگين بودند
خوراک مردم دهکده را نان گندم يا جو و . مرکب بارکش بود که در داخل دهکده و يا اطراف آن نگهدارى ميشد"بعضا

گاو شيرى نداشتند، "  و آنانى که مثال. شير يا ماست و اندکى گوشت و تخم مرغ تشکل ميدادذرت و عدس با مقدارى
 روزها ما براى جمع آورى هيزم در . پسران اهل دهکده با صفا وصميميت بودند.همسايه ها آنان را مساعدت ميکردند

 چوب هاى جنگل هاى وحشى نزديک بيرون از دهکده ميرفتيم و ساعتى بعد هريکى با پشتاره اى در حدتوان خود از
گز هاى . مى پرداختيم) ترنجبين(» تيرمى «  هنگام جمع آورى هيزم، ما هريک به پيدا کردن.دهکده بخانه برمى گشتيم

وحشى و همچنان خارهاى شترى نزديک دهکده ما از خود مواد قندى سفيد رنگى افراز ميکردند که ما آنرا مى چيديم و 
برديم و گاهى پسران بزرگتر با قطع شتر خارها و توده کردن آن در يک محل و ميده کردن آن ، ميخورديم و لذت مى 

زنان ودختران دهکده نيز در جمع آورى و . يا کمتر ، بدست مى آوردند) حدودصدکيلوگرام (مقدارى زيادمواد قندى 
هى آن را در ديگ ريخته جوش مى دادند ذخيره نمودن اين مواد قندى با پسران وبرادران خود سهم مى گرفتند وگاه گا

 چنان معلوم ميشد که اين نعمت ٠وبا مخلوط نمودن مقدارى آرد از آن حلوا درست ميکردند و ميخوردندويا ميفروختند
شب ها در صحن دهکده . طبيعى انرژى زياد در بدن توليد ميکرد و مانع گرسنگى انسان براى پنج ، شش ساعت ميشد

گزشعله ور ميشد و مردان دهکده ما بدور آن حلقه ميز دند و يکى از مردان دهکده که صاحب آتش بزرگى از چوب 
سواد و کتاب داستانى شاهنامه فردوسى بود، در جاى مشخص ترى قرار ميگرفت وبه بيان داستانى از داستان هاى 

ز بر ميخواند و با تغيير آواز و حرکات  آن مرد ابيات شاهنامه را به آواز بلند و لهجه متين ا.حماسى شاهنامه مى پرداخت
دست صحنه هاى جنگ و نبرد رستم وافراسياب، رستم و اسفنديارروئين تن ، رستم و ديو سپيد، رستم و کک کهزاد 
وغيره و غيره را چنان ترسيم ميکرد که گوئى خود در صحنه هاى نبرد حاضر بوده و آنچه ميگويد، چشم ديدهاى 

ه اهل دهکده ، مرد و زن و پير و جوان و طفل براى شنيدن اين گونه داستانها، شبانه گرد مى  هم.خودش را بيان ميکند
آمدند و تا نيمه هاى شب گوش جان و دل و دماغ خود را با اين زمزمه ها و ترانه هاى مردانگى و دالورى و شجاعت و 

منکه . به خانه هاى خويش بر مى گشتندپايمردى، تر و تازه ميکردند و با سرى پر از غروروطن پرستى و مردانگى 
هفت ، هشت سال بيش نداشتم با برادر و پدرم هميشه پاى صحبت دهقان شاهنامه خوان مى نشستم و با آنکه درک 

دهکده ما از ساير دهکده ها اين . درستى ندشتم ، براى شنيدن آن سرا پا گوش ميشدم وتا اخير داستان از جا نمى جنبيدم
قرار داشت ، ما کودکان دهکده در ايام تابستان ، همه روزه »هيرمند « اشت که بفاصله اندکى از رودخانه امتياز را هم د

يکى دو ساعت را در آبهاى رودخانه آب بازى ميکرديم و بر بستر نرم ريگ هاى سيار ساحل رودخانه آفتاب ميگرفتيم 
ديم و قهقه ميزديم و فرياد شادمانى سر ميداديم وبا غم و باز دوباره در آب مى رفتيم و برسر وروى همديگر آب مى پاشي

. زيرا به آنچه داشتيم و ميسر بود، قانع بوديم و خوشحال. هاى دنيا بيگانه بوديم و حسرت هيچ چيزى را هم نميخورديم
وشيدنى اى کاش آن روز گاران دوباره ميسر ميشدو دل ودماغ ما هم خالى از انديشه داشتن اين وآن چيز خوردنى و پ

 . وتماشائى و غيره و غيره 
 : بدينسان 

 لب هيرمند وشيروماست گاوىهواى پاک و
 ـال ده و مـن مـيسر بـودــ اطفـًهـــبراى کاف

 م به ده و دل ما تو گفتى راه نـداشتـــو غ
 زخوشى که تن وجان از آن لبالب بـودـــبج

   :)دانشگاه(پوهنتونازمکتب تا 
صرف در مکتب سواد . ازدوران مکتب چندان خاطره خوشى ندارم.مکتب شاملم ساختندحدود ده سال داشتم که به 

آموختم و باپسران بزرگتر و خوردتر و هم سن و سال بيشترى محشور شدم و از اينکه ميديدم برخى از آن هالباس هاى 
زير ران خود قرار داده نو و رنگارنگ و گران قيمت بتن داشتند، و هنگام رخصتى شاگردان از مکتب ، اسپ و مرکب 

 بسوى خانه هاى شان سرشارميتاختند، اندک اندک بدل غمين ميشدم که چرا من از داشتن آنها محرومم ؟ 
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آنچه بخاطر آوردن آن هنوز مرا رنج ميدهد، راه دور دهکده ما از مکتب بود که حدود پانزده کيلومتر فاصله داشت و من 
 بخصوص که پا پوش درستى هم نداشيم و .روزه اين راه دراز را دوبار طى کنيمو چند تا پسر ديگر مجبور بوديم همه 

براى اينکه با "  چرا ميدويديم؟ اوال.در ايام زمستان ، اين فاصله رابا چندين مرتبه دويدن و نفس کشيدن طى ميکرديم 
" اندک رمقى مى يافت و ثانيادويدن گرم مى شديم و پاهاى ما که درسردى توان فرسا ى هوا کرخت وبى حس شده بود ، 

مى بايستى سروقت شروع مکتب به صنف خود حاضر مى بوديم ، در غير اين صورت از طرف موظفين مکتب کتک 
، با دويدن وقت کمائى ميکرديم وبا اين کمائى، فرصت دست ميداد تا مقدارى خار وخاشاک از کنار "ثالثا. کارى ميشديم

 اما اين گرمى زود گذر ، بجان ما آتش مى زد و .ه دست ها وپاهاى خودرا گرم نمائيم جاده جمع کرده آتش بزنيم و آنگا
دوباره بدويدن آغاز مينموديم تا هم " درد و سوزش عجيبى در پنجه هاى پاها ودستان خود احساس ميکرديم و اجبارا

 بايسکل و موتر و برق و راديو و  در آن روزگار از.وقت ضايع شده را تالفى کنيم و هم سروقت به مدرسه رسيده باشيم
در شرايطى . ضبط صوت وغيره خبرى نبود و وسيله عمده رفت و آمد ميان ده و شهر ، خر و اسپ و شتر بود و بس

بمراتب دشوار تر از آنچه گفته آمدم، دوره مکتب را به پايان رساندم و بعد از ميان ده ها شاگرد فارغ صنف ششم دونفر 
سه سال را در متوسطه ) ش١٣٣٥اواخر ( اعزام شويم ) کابل ( براى ادامه تحصيل به پايتخت کشور ما شانس آورديم تا 

مصارف اعاشه . ابن سينا و سپس سه سال را هم در دارالمعمين که نصيبه فرزندان اطراف بود، بدرس خود ادامه داديم 
المعلمين مژده رسيد که حکومت از هر واليت در پايان سال فراغت از دار. و اباته ما از جانب دولت پرداخته مى شد

نمرات من از ساير همقطاران واليتى " اتفاقا. را ميدهد)دانشگاه( صرف به يکنفر شانس تحصيالت عالى تر در پوهنتون 
پس من براى دوام تحصيل در پوهنتون انتخاب گرديدم و در فاکولته ادبيات و علوم بشرى شامل گرديدم . من بلندتر بود

 ، استاد تاريخ قرون مير حسين شاهدر اينجا بود که با استادان دانشمندى برخوردم و از جمله با استاد فاضل ). ش١٣٤١(
 بيادم مى آيد که روزى از ايشان در مورد سيستان سوال کردم و اوبا مهربانى حدود نيم .وسطاى افعانستان آشنا شدم

ميتوانم بگويم که فقط از همان روز ببعد من . سطى صحبت کردساعت در باره شادابى و شگوفائى سيستان در قرون و
شيفته درس تاريخ شدم و به ويژه مطالعاتم را پيرامون مضمون تاريخ و جغرافياى تاريخى سيستان ، زادگاه سام و زال و 

  . برگزيدم» سيستانى « رستم متمرکز ساختم و تخلصم را 
 تاريخى سيستان، ممکن است ناشى از ترسب داستانهاى رزمى شاهنامه در مرحله اول عالقمندى من بتاريخ و جغرافياى

در باره خاندان سام وزال بوده باشد که من در کودکى آنها را از زبان دهقان دانشوردهکده خود شنيده بودم؛ وعلت ديگر 
 باروهاى شهرهاى تمايل من به جغرافياى تاريخى سيستان، مشاهده خرابه هاى فراوان، قلعه ها، کاخ ها، برجها، و

مخروبه يى بود که کمى دور تر از دهکده ما آثار آنها بچشم ميخورد و مايه تعجب وحيرت من وساير بينندگان و 
بهر حال صحبت گيراى آن روزه استاد ميرحسين شاه در باره سيستان، داعيه اى را مبنى بر . باشندگان آنجا ميشد

ن بيشتر ين وقت خود را صرف مطالعه پيرامون اوضاع تاريخى ، اجتماعى، سيستان شناختى درمن بيدار کرد و بعد از آ
سياسى وفرهنگى آن منطقه مينمودم و گاه گاهى ياداشت هاى خودم را از نظر آن استاد فاضل و مهربان گذارش ميدادم 

امون نامهاى تاريخى به همين سبب اولين مقالت تحقيقى خودرا که پير. ووى با محبت مرا در اين زمينه رهنمائى ميکرد
سيستان نوشته بودم ، در مجله ژوندون به نشرسپردم و آنرا به نام استاد مير حسين شاه اهدا نمودم تا مراتب حق شناسى 

با نشر اين مقالت ، روش کارم مورد توجه دانشمندنامى ديگر افغان ، مرحوم پوهاندعبد الحى . خود را ادا کرده باشم
انشى مرد نيز مرا مورد نوازش و محبت فراوان خويش قرارداد وتشويقم نمود تا گاه گاهى در حبيبى قرار گرفت واين د

انجمن تاريخ افغانستان سرى به او بزنم و من چنان کردم و ازآن ببعد نوشته هاى تحقيقى ام در زمينه سيستان شناختى ، 
در انجمن تاريخ افغانستان آشنائى حاصل کردم ودر بدين سان با دانشمندان عرصه تاريخ . در مجله آريانا اقبال نشر يافت

کار هايم بکمک "  بودم، اما عمال١٣٤٥-١٣٤١حالى که مصروف تحصيل در فاکولته ادبيات وعلوم بشرى در سال هاى 
دانشمندان عرصه تاريخ درباره تاريخ افغانستان بصورت عام و در باب سيستان بطور خاص گسترش و تعميق مى يافت 

 . وره فاکولته ختم شدتا آنکه د
 در اين دوره ديگر آن آزادى توأم با .دوران ماموريت غير از دوران تحصيل و دوره کودکى است:دوران ماموريت 

 ومن هميشه حسرت دوران پر از شادمانى دوران تحصيلم .سرور و شادمانى دوران تحصيل هرگز بسراغ انسان نمى آيد
پس از . رات تلخ و جانکاهى دارم که يکى دو تاى آن را در زير تذکر ميدهم از دوره ماموريت، من خاط.را ميخورم

اما مکلفيت . آرزومند بودم تا به انجمن تاريخ افغانستان شامل کار شوم" ، من جدا١٣٤٥فراغت از تحصيل در سال 
ل خدمت بجاى يک سا. جبرى عسکرى مانع شموليتم در آن انجمن شدو مجبور گرديدم به شغل معلمى روى آورم
 پس از دو سال معلمى در .عسکرى شش ساله معلمى را قبول و در يکى از ليسه هاى شهرکابل به معلمى گمارده شدم

بعد بحيث . مرکز، بحيث مدير ليسه ابوداود سجستانى در نيمروز تبديل شدم و سه سال درآن ليسه اجراى وظيفه نمودم
بصفت معاون مديريت تعليم و تربيه واليت هلمند تبديل شدم و سه " اقبامعاون مديريت تعليم و تربيه واليت نيمروز و متع

از دوران ماموريتم در اين واليت دوخاطره خيلى تلخ بياد دارم که سالها مايه رنج . سال در آن جا مصروف خدمت بودم
م در واليت هيلمند، دزدى اولين خاطره تلخ ماموريت: و يکى از آن دو را اينجا مى آورم .و سرگردانى و پريشانى من شد 

شدن نسخه قلمى يکى از کتاب هايم بود توسط رئيس ادارى رياست عمومى وادى هيلمندکه متأسفانه نامش اکنون در 
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»  م١٩٧٣ تا ١٧٤٧سرگذشت سيستان و رودهيرمند از «نامبرده روزى از من خواهش کرد تا تاليفم راکه . خاطرم نيست
بگذارم، کتاب را در اختيار او گذاشتم و چند روز بعد او اصل تاليفم را با يک نسخه نام داشت، براى مطالعه بدسترسش 

 مدتى زياد نگذشته بود که اطالع يافتم نسخه اول تايپى تاليفم دردسترس انجنير مير محمد اکبر ٠تايپى بمن مسترد نمود
ه ، رياست کمسيون مذاکره برمسئله تقسيم رضا، رئيس عمومى وادى هيلمندقرار گرفته و او با ارايه آن به مقامات صالح

نميداستم چه کنم و بکدام مقام و مرجع شکايت ببرم ؟ سرانجام . آب هيلمند، ميان ايران و افغانستان را کمائى کرده است
به روزنامه کاروان که نشريه خواندنى کابل » مسئله آب هيرمند « بمشوره دوستان فشرده موضوع کتاب را زير عنوان 

  .ر ميرفت، فرستادم و مقدمه اى برآن نوشتمبشما
روز نامه کاروان بمديريت صباح الدين کشککى، مضمون را بدون مقدمه نگارنده بچاپ رسانيدکه مورد عالقمندى 

بهرحال من اندکى متسلى . بسيارى از چيز فهمان وسياستمداران کشورواقع شد ولى از هدف نويسنده هيچکسى بوئى نبرد
اه مرکز واليت هيلمندمراجعت کردم و تا در آن شهر بودم ، ديگر روى آن دو رئيس را نديدم وباخود شدم و به لشکرگ

ش توفيق دست داد تا همان اثر را در ١٣٦٧در سال . عهد بستم که ديگرتاليف چاپ نشده ام را به هيچکسى اعتبار نکنم
  .مطبعه دولتى کابل بچاپ برسانم

   : راه پر از موانع تا انجمن تاريخ
خورشيدى دوره شش ساله معلمى ام عوض دوره مکلفيت عسکرى تکميل شده بود ومن مى ١٣٥٢ در اواخر سال 

ولى متأسفانه که کار يابى در موسسه مورد عالقه من .توانستم که به موسسه دلخواه خود رجوع کرده شامل کار شوم 
ار بوزارت اطالعات و کلتور مراجعه کردم و در زمستان همان سال دو ياسه ب. امرى دشوار و غير ممکن شده بود

درخواست ماموريت در انجمن تاريخ افغانستان و ديگر شعبات مماثل آن دادم ولى هر بار به بهانه اى از پذيرش من 
 زيرا بار اخير که از طرف وزارت .انکار بعمل مى آمدو بارى نزديک بود دراين راه جان خود را از دست بدهم

واب رد شنيدم ، راهى لشکر گاه شدم و موتر حامل من و چندتاى دگر در نزديکى زابل در گودالى پر اطالعات وکلتورج
از برف سقوط کرد ولى خوشبحتانه هيچيک از ما تلف نشديم ومنهم ديگر از وزارت اطالعات وکلتور منصرف شدم و 

چار سال در ). ١٣٥٣(ادارى مقررشدم به وزارت زراعت و آبيارى رجوع نمودم و در رياست حفاظه نباتات بحيث مدير
، وقتى کودتاى ثور از جانب حزب دموکراتيک خلق به پيروزى رسيد، تمام مقامات ١٣٥٧اين شغل باقى ماندم ودر سال 

من هم که . دولتى ازطرف اعضاى آن حزب اشغال گرديد و افراد غير حزبى از مقام ورتبه خود محروم ساخته ميشدند
ه هاى اول کوتاى ثور از وظيفه سبکدوش گرديدم و عوض من يک پسرتازه کار رتبه دهم شخص حزبى نبودم درما

 باز به وزارت اطالعات وکلتور مراجعه کردم ولى خواهش من مورد قبول واقع نشد وبنا چار به وزارت .مقررشد
الى مرا پذيرفت وبحيث  او با خوشح.مراجعه کردم) امينهللا اسدا( صحت عامه نزد، يکى از شاگردان بدوران رسيده خود

بى ثباتى اوضاع سياسى درکشور، هر يک از اشخاص غير حزبى . مدير ادارى در رياست طب معالجوى مقررم نمود
 يک بار ١٣٥٨درنيمه سال . را وادار ميساخت تا بسايقه حب ذات بکنجى پناه بگيردو به ماموريت رتبه صفر قناعت کند

 وزيرجديد به .ن وزير پيشين بود ونه انجمن تاريخ بدو متعلق ، مراجعه کردمديگر بوزارت اطالعات و کلتورکه نه آ
 من بوظيفه جديدم بحيث مديرتياترشروع .موافقت کرد)کابل نندارى( تقررم دربست رتبه پنجم ، آنهم در رياست تياتر 

مسلکى در رشته تياتر نبودم و و جود من براى هنر مندان کابل تياتر در آغاز تعجب آور بود ، زيرا من فرد . بکار کردم
 مشکل عمده در تياتر کابل، نبودن .از همکارى دريغ ميورزيدند" آنانيکه در اين رشته تجربه و يا تحصيل داشتند، عمدا

نمايشنامه هاى خواست روز بود که دولت براى تبليغ سياست خود ضرورت داشت، ودر عين حال رياست کابل تياتر به 
ج داشت که مردم بيشترى را به تماشا بکشاندتا هم پول حق الزحمه ها و معاش کارکنان کابل تياتر را نمايشنامه هاى احتيا

اکنون که من عهده دار تياترکابل شده بودم ، ميبايستى به اين مشکل رسيدگى . در آورد و هم سياست دولت را تبليغ نمايد
ظرف يک شب، نمايشناهه اى تحت .  عرصه آزمايش کردمبارى خودم دست به قلم بردم و استعدادم را در اين. ميکردم
 رژيسوران عقيده داشتندکه براى نوشتن يک نمايشنامه الاقل دوسه ماه وقت ال زم است، .نوشتم» ضربه سوم « عنوان 

اين چگونه ممکن است که آدم در يک شب نمايشنامه اى بنويسد؟ درهرحال اين نمايشنامه درارتباط به فرمان شماره 
وقتى آنرا رژيسوران .م شوراى انقالبى افغانستان مبنى بر توزيع زمين به دهقانان بى زمين تنظيم ونوشته شده بودهشت

کابل تياترمنجمله داکتر نعيم فرحان و استاد بيسد، پسنديدند و استاد بيسدحاضر شد آنرا روى سن پياده کند، من اندکى 
اين نمايشنامه رژى و . ه اصطالح جل خودرا از آب بکشمبخود اميدوار شدم که در صورت ضرورت ميتوانم ب

يک ماه آن نمايشنامه "  تقريبا.همه آنانى که آن را ديده بودند، تمجيد ميکردند" اتفاقا. کارگردانى شد وبروى سن آمد
امه من زير مدتى بعد دومين نمايشن. تماشاچى داشت و هزاران کس از شهريان کابل و کار مندان دولتى از آن ديدن کردند

 اين نما يشنامه نيزمورد توجه و دلچسپى تماشاچيان قرار گرفت وبراى مدتى در .به نمايش گذاشته شد» رسوائى« عنوان 
بياد دارم مکتوبى را که رياست کابل تياتر بمن نشان دادکه از طرف سفارت . نمايش داده شد) تياتر(کابل نندارى 

اين . انستان و از آن طريق بوزارت اطالعات وکلتور مواصلت ورزيده بودانگلستان در کابل به وزارت خارجه افغ
مکتوب بيانگر اين مطلب بود که يک گروه سينمائى از لندن عنقريب وارد افغانستان خواهدشد و چون يکى از دست اندر 

"  پس رياست کابل تياتر لطفاکاران اين عرصه اين نمايشنامه را ديده است ، او ميخواهد از اين نمايشنامه فيلمى تهيه کند،
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. رئيس کابل تياتر آقاى غمى شيندندى موضوع را بامن در ميان گذاشت ونظر مرا جويا شد. موافقت خودرا ابراز دارد
او هم نظر . ابرا ز داشتم و خواهش نمودم تا اين موضوع را به وقت ديگرى موکول کند" من عدم موافقت خود را جدا
« سومين نمايشنامه را تحت عنوان . جددو فيلم بردارى از آن به مراجع مربوطه جواب نوشتمراپذيرفت و از نمايش م

مدت چهل روز . اين نمايشنامه را داکتر فرحان کارکردانى کرد وروى سن کشيد. نوشتم وبه نمايش گذاشتم» پشيمان 
موظفين .  و تماشاچيان فراوانى داشت اين نمايشنامه، نمايش داده شد١٣٥٨يعنى تمام ماه قوس وده روز هم از ماه جدى 

در تمام مدت نمايش ، همه روزه تکت روز بعدى نمايش " تکت فروشى بمن اظهار داشتند که يکى از تماشاچيان تقريبا
وبارى يکى . شب هاى پنجشنبه و جمعه شب ها تکت اين نمايشنامه بازار سياه پيدا ميکرد. را براى خود ريزرو ميکرد

نگامى که نمايش ختم شده بود ، و من و هنر مندان کابل تياتر در بس جابجا ميشديم تا بخانه هاى خود از تمشاچيان ، ه
من هشت بار اين نمايشنامه را ديده ام و دوبار هم براى خشو و خسرو فاميل « : برويم، به دروازه بس آمده اظهار داشت

 ٠آورده ام تا از آن پند بگيرند و در زندگى من مداخله نکنندآن ها تکت خريده ام و آن هارا براى تماشاى اين نمايشنامه 
خداوند کسى که اين نمايشنامه را نوشته و هم تمام کسانى را که در آن کار ميکنند، خير بدهدکه از دل من خبر داشته و 

عد ها به نشر اين نمايشنامه برطبق آمارى که از طرف رياست کابل تياتر ب. ٠درد زندگى مرا به نمايش گذاشته است
دوسه سال بعد اين نمايشنامه بازهم کار گردانى وبه نمايش .  داشته است١٣٥٨رسيد، بلندترين تماشاچى را در سال 

 در تاالر خانه علم وفرهنگ اتحاد شوروى ١٣٦٣در سال » زمين « چهارمين نمايشنامه از من زير عنوان . گذاشته شد
ختمانها در کابل بود، به نمايش گذاشته شدو فلم تلويزيونى هم از آن گرفته شده سابق درکابل که يکى از پر شکوه ترين سا

سهراب کابلى « و » آذرک نيمروزى « نمايشنامه زمين بنام هاى مستعار . ودو بار هم در تلويزيون کابل نمايش داده شد
ار مورد پسند و تائيد بينندگان واقع در تلويزيون نمايش داده شد و ديدن آن سخت ترين قلبها را به رقت مى آورد و بسي»

اين نمايشنامه را من به تقاضاى استاد بيسد و هارون يوسفى ، رئيس هنر و ادبيات راديو تلويزيون کابل نوشتم . شده بود
آن را مطابق ايده ونظر من استاد بيسد نوشته و خود کارگردانى نموده بود و براستى که از عهده » فلشبيک«و ديالوگ 

 . خود استاد بيسدبود که نقش مرکزى را به عهده داشت» سهراب کابلى «در اينجا . بدرستى بدر آمده بودکارش 
  ٭ ٭ ٭

امين و هللا  خورشيدى ، روز اشغال افغانستان توسط قشون سرخ شوروى و روز اعالم مرگ حفيظ ا١٣٥٨ جدى ٦روز 
 ديگر مسابقه اشغال مقامات دولتى توسط اعضاى از اين روز ببعد يکبار. روز بقدرت رسيدن ببرک کارمل درکابل است

امين شده بود و اينک در پناه توپ وتانک و هللا يکبار ديگر ، يک جناح حزب که مقهور خشونت حفيظ ا. حزب آغازشد
سرنيزه قشون سرخ دوباره بقدرت رسيده بود، چوکى ها ومقام هاى دولتى جناح ديگر حزب را بتصرف خود 

مورد حمله يکى از جوانان حزبى که ) خودم رتبه چهار بودم (مديريت ابتدائى رتبه پنج بود چوکى ومقام من که ٠آورد
يک هفته بعد مامور تنظيم برق کابل تياتر بجاى من مقررشد . تاآن وقت منکر عضويت خود در حزب بود ، واقع شد

عضويت هيچ حزب و جناحى را منکه . ومن بصفت کاتب محاسبه در بست رتبه هفتم رياست کابل تياتر عقب زده شدم
ابتدا بوزارت . نداشتم ، دانستم که کابل تياترومحاسبه آن جاى من نيست ، پس در صدد پيدا کردن جاى امن ترى بر آمدم

تحصيالت عالى که وزير آن همصنفى دوران دارالمعلمين من بود مراجعه کردم ، ولى اورا مال قات کرده نتوانستم ، 
بل غرض استخدام در جريده پامير مراجعه کردم ، مگربه علت نداشتن کمبود از پذيرفتن من عذر بناچار به شاروالى کا

در آن وزارت در بست کمبود مامورفنى فرستنده دستگاه تلويزيون . باالخره بوزارت مخابرات رجوع کردم٠خواستند
ه در آنجا نامه هاى مراجعين را مدت شش ما. لشکرگاه مقررشدم و طور خدمتى در اداره پست خيرخانه موظف گرديدم

 در اينجا بود که توسط يکى از دوستان مطلع شدم که در اکادمى علوم افغانستان اگر مراجعه کنم ، ٠راجستر ميکردم
آن دوست سالم و نشانى خود را بيکى از اعضاى اکادمى علوم افغانستان . ممکن است بنابر سوابق فرهنگى پذيرفته شوم

معاون اکادمى علوم، پوهاند بلبل . ى آن شخص عريضه اى برياست عمومى اکادمى علوم تقديم داشتمبه رهنمائ. فرستاد
رئيس آن مرکز داکتر عبدالحکيم هاللى، عريضه مرا . شاه جالل، مرا برياست مرکزتحقيقات علوم اجتاعى، راجع ساخت

چون دو نفراز . يخ واتنو گرافى احاله نمودبا کراهت گرفت و بعد در زير آن چيزى نوشت و عريضه را به انستيتوت تار
آندو دانشمند، يکى پوهاندضمير . آن انستيتوت را براى گرفتن امتحان از من موظف کرده بود، به آنجا مراجعه نمودم

صافى و ديگرش رضامايل هروى بودند که هردو با نوشته ها و مقاالت من آشنائى داشتند، پس در مورد پذيرش من در 
 خورشيدى در اکادمى ١٣٥٩نظر مثبت خود را نوشتند و من از ماه عقرب ) انجمن تاريخ(تاريخ و اتنو گرافى انستيتوت 

 .  تحقيقياتى است شامل شدم -علوم افغانستان که يک موسسه علمى 
 : درحلقه دانشمندان اکادمى علوم 

 تجاربى داشتم ، در اکادمى علوم من که درکارپژوهش هاى سيستان شناختى و اقتصاد روستائى آن سامان ازگذشته
 . افغانستان، توجه ام را به مسئله کشاورزى و مناسبات ارضى در کشور معطوف ساختم

  چطور توجه من به اين موضوع جلب شد و آن را چگونه در يافتم ؟
ق اين ، رژيم برسرقدرت در تقالى اصالحات ارضى در کشور برآمد و فرمانى براى تحق١٣٥٧ پس از کودتاى ثور 
اما در اين فرمان بجز يک عبارت تب آلود و سردرگم چيزى مهم و بدرد ). فرمان شماره هشتم (مسئله صادر نمود
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. راهنماى عمل اين فرمان، زبان زور و سرنيزه و زندان از جانب حزبيان بدوران رسيده بود. بخورى به نظر نمى رسيد
خواستند از راه زور و زندان حل کنند و يک اکثريت عظيم، در نتيجه يک موضوع بسيار ريشه دار اجتماعى را مي

دهقانان بى زمين را با دادن يک يا دو هکتار زمين بى آب و بى دانه و بدون پشتوانه امنيتى، به حمايت از رژيم نوخاسته 
ين بر روى يک بالنتيجه با شتاب زدگى زمين از مالکان اصلى با زور و عنف منتزع شد وبه دهقانان بى زم. بسيج کنند

اما بزودى هم صاحبان زمين و هم دهقانانى که به نفع آنان اصالحات ارضى تحقق مييافت، در برابر رژيم . سند داده شد
قرار گرفتند، ودر حالى که برنامه اصالحات ارضى ناکام گرديد، اما تا سقوط رژيم دست ازمقاومت و ستيزه جوئى 

ز نزديک شاهد فقر و بدبختى دهقان وظلم و استبداد استخوان سوز ارباب و خان من که يک روستا زاده ام و ا. نگرفتند
بوده ام ، برايم دلچسپ بود تا بدانم چرا اصالحات ارضى درکشور ما ناکام گرديد؟ آيا اصالحات ارضى در ذات خود 

در کشور ما »  فيوداليزم «يک طرح غلط و نادرست بود يا بر خورد با اين طرح از نقطه نادرستى آغاز شد؟ اصًال چرا 
 سياسى اش بزانو -اينقدر از خود جان سختى نشان ميدهد که حتى يک ابر قدرت چون شوروى را با تمام تجارب نظامى 

در آورد و او را در تحقق بر نامه هايش ناکام و در انظار جهانيان خوار و سر افگنده ساخت ؟ چرا زندگى در چار چوب 
 يک شيوه پسنديده براى اکثريت جامعه ماست ؟ » عشيرتى« و » خان خانى «مناسبات 

 در صد از مردم ما در ٨٠تا هنوز . واقعيت اين است که جامعه ما ، تا هنوز يک جامعه روستائى و عقب مانده است 
ى روستا ها زندگى ميکنند که در آنجا نه از برق خبرى است و نه از يخچال و تلويزيون و موتر و غيره و سايل عصر

و نيم ديگر .  درصد مردم شهرى ، نيم آنان تحت تاثير عاليق قومى وعشيرتى ، ريشه در روستا دارند٢٠ از ٠اثرى
تا به بورژوازى ) ونبودند(جامعه شهرى ما باوجود عالقمندى و قسمًا اشتغال به بورژوازى تجارى ، حاضر نيستند 

ما اينک تا آغازقرن بيست ويکم در فقر و بى سوادى، مرض و متأسفانه بايد گفت که اکثريت جامعه . صنعتى روى آورند
پس بايد تأمل کرد و ديد که ما درکجاى . و از درک مزاياى علم و تخنيک معاصربى خبرند. جهل مطلق بسر مى برند

بود آب تاريخ قرار داريم؟ يکى از ويژه گى هاى جامعه ما آنست که تشکل و تکامل اين جامعه شديدًا تحت تاثير عامل کم
 کوه هاى سر بفلک کشيده ، دشت هاى سوزان و بى آب ، دره .و وضع طبيعى و جغرافيائى کشور قرار داشته و دارد

هاى تنگ وبى علف وتپه ها و پشته هاى نا سرسبز و تکه تکه ، وادى هاى تشنه لب ، عامل عمده جدائى اقوام و قبايل 
 جداگانه و فرهنگ جداگانه و حقوق فردى و اجتماعى جداگانه  اقوام مختلف هريک از خود زبان.مختلف کشور است

وحتى طرزلباس و آرايش سر و صورت جداگانه دارند و سخت به سنن و آداب و رسوم قومى و محلى خود پاى بند اند و 
بهترين  در نظر آنان .ترک اين رسوم و سنن را به معنى از دست دادن دين و ايمان و معتقدات مذهبى خود تلقى ميکنند

سبک و شيوه زندگى همانست که از پدر و پدرکالن ها به آنها بميراث مانده است و مى بايست آن شيوه زندگى را ادامه 
پس حاضر نيستند هيچ گونه تغيير و تحولى را با زور و از باال بر خود بپذيرند و در برابر . داد و از آن پاسدارى نمود

 موفق گرديدم رساله ١٩٨٢پس از آنکه در سال هاى . خود عکس العمل نشان ميدهندهر پديده نو فرهنگى و يا سياسى از 
را از طريق کميته دولتى طبع و نشر، بچاپ برسانم و مورد » نظام بهره بردارى از زمين در افغانستان قرون وسطى« 

مالکيت « ود را زير نام اسقبال گرم هموطنان چيزفهم و اهل مطالعه قرار گرفت ، در همين راستا اثرتحقيقى ديگرخ
ازطرف اکادمى علوم افغانستان چاپ و بدسترس عالقمندان تاريخ » ارضى وجنبشهاى دهقانى درخراسان قرون وسطى

اين کتاب بزودى مورد توجه اهل دانش و مطالعه، بشمول کدرهاى حزب . واقتصاد روستائى افغانستان قراردادم
نجاکه برخى ازفصول و مطالب آنرا تکثير وبه اعضاى خود در واليات برسراقتدار و رهبران آن واقع گرديد تا آ

کشورگسيل کردند تابا آگاهى از اشکال مالکيت زمين و شيوه هاى بهره بردارى ازآن، دربرخورد بامسئله زمين وآب 
ريک گفتن بياد دارم که پوهاند ُزهما ضمن تب. ومالکيت آن ، درموضوع اصالحات ارضى در کشور از آن استفاده شود

افسوس که مريضى ام حوصله نوشتن را از من گرفته است، و اال تقريظى براين کتاب مينوشتم که « : بمن اظهار داشت
اين کتاب بدون ترديد حسادت برخى از داکتران رشته تاريخ را نسبت بتو تحريک خواهد . از سى صفحه کمتر نمى بود

 بود، من با چنين حسادت هاى ربرو شدم تا آنجا که از نوشتن جلددوم آن و براستى همان طور که استاد زهما گفته» .کرد
 بمن گوشزد شد که اگرخواسته باشم ميتوانم لست آثار مطبوع خود را ١٩٨٦در اواخر سال. کتاب صرف نظر کردم

و من . ارائه کنمبراى کانديدشدن درحلقه دانشمندان علوم اجتماعى کشور مانند ساير دانشمندان واستادان پوهنتون کابل 
 اثرچاپ شده ديگر خود، همراه با يک يک کاپى آنها بمقام اکادمى علوم ارائه کردم و در ٢٠همين کتاب را با لستى از 

ارتقا يافتم وسپس به دريافت درجه ) پوهاند= پروفسور(» سرمحقق«نتيجه از طرف کميته موظف ابتدا به رتبه علمى 
 ٣٢نيز نايل گرديدم و در صف ) رتبه ايست باالتر از پروفسور وپائينتر از اکادميسينکه (» کانديداى اکادميسين« علمى 

 من بحيث رئيس مرکز تحقيقات علوم ١٩٨٦البته بايد گفت که از اوايل سال .تن دانشمند ممتاز کشور قرار گرفتم
دراينجا . يداد، مقررشدم اجتماعى ، بجاى همان رئيسى که در پذيرش من به عضويت انستيتوت تاريخ کراهيت نشان م

 اما از ٠بايد ياد آورشوم که براى حفظ استقالل فکرى و قلمى خود من عضويت هيچ حزب وياگروه سياسى رانداشته ام
آزادى قلم و بيان و از دموکراسى واز صلح و ازعدالت اجتماعى و برابرى و برادرى واز تساوى حقوق زنان بامردان 

  .حمايت کرده وميکنم
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خاطراتى از يک مقام بلند دولتى را  تحقيقى ام در اکادمى علوم افغانستان بپردازم ، - اينکه به کار کرد هاى علمى قبل از
 : بيان ميکنم 

 

 :عضويت در شوراى انقالبى
 روی بود که ميخائيل گرباچف به عنوان منشی عمومی حزب کمونيست شوروی  ١٩٨٥اوايل = ١٣٦٤  دراواخر سال

اين مشی به حزب دموکراتيک خلق حالی نموده . ومشی خود را درارتباط به افغانستان مشخص ساختصحنه سياسی آمد 
به تاسی از اين سياست ببرک کارمل تيزس های ده . بود که به اشخاص غير حزبی نيزامکان مشارکت در دولت بدهد

زسها، حاکميت تک حزبی برای برطبق اين تي. گانه را به عنوان راهکار اينده حزب دموکراتيک خلق اعالن نمود
نخستين بار از خود انعطاف نشان داد وحاضرشد که در ترکيب حکومت وشورای انقالبی ف افراد غير حزبی وبيطرف 

  .راکه به گروه خاصی از احزاب دست راستی منسوب نبودند شرکت داشته باشند
اکادمی علوم تلفن کرد ومرا به صدرارت دريکی از روزهای ماه قوس بود که که سکرتر دفتر صدراعظم برای من در

به وقت معينه بصدارت رفتم و به زودی به دفتر صدراعظم کشتمند رهنمائی شدم، آقای کشتمند با خوش روئی . خواست
 که در وسط دفتر قرار داشت روبروی از من پذيرائی نمود واز پشت ميزکار خود برخاست و درعقب يک ميز بزرگ

که تازه از » مالکيت ارضی وجنبش های دهقانی درخراسان قرون وسطی«  پرسی از کتاب منمن نشست وبعد از احوال
گرچه من وقت پيدا نکرده ام تا کتاب شمارا بخوانم، ولی با مطالعه فهرست : چاپ بيرون آمده بود، تعريف کرد وگفت

خوشحال هستيم که دراکادمی ويک فصل آن دريافتم که شما زحمت زيادی رابرای نگارش آنبرخود هموار کرده ايد و
رهبری حزب ودولت درنظر دارند : از وی تشکر کردم وسپس عالوه کردند که . علوم اشخاصی چون شما را داريم

از شما به .همکاری تعدادی از شخصيت های غيرحزبی وبيطرف در شورای انقالبی و در ترکيب حکومت جلب شود
وقع داريم با ما در راه تامين صلح وقطع جنگ برادرکشی همکاری عننوانيک عنصر روشنفکر ومنور اکادمی علوم ت

گفتند پس . اگربدانم از دستم در راه تامين صلح درکشورکاری ساخته استف از انجام آن دريغ نميکنم: جواب دادم! کنيد
 بعد تصميمم را به دو روز به من مهلت بدهيد تا دراين باره فکر کنم،: شما به عضويت در شورای انقالبی موافقيد؟ گفتم

. با هم خدا حافظی کرديم ومن از دفتر شان خارج شدم وبه خانه رفتم. گفتند درست است، منتظر شما استم. شما ميگويم
قبًال به دوست فاضلم دکتور اکرم . در مدت اين دوروز با نزديکترين دوستانم دراين باره به مشورت ورًای زنی پرداختم

درآن دوهفت از طرف شب پيوسته .  يکی دوهفته اخير با آن روبرو شده بودمگفته بودمعثمان از مشکالتی که درآن
حيران بودم چه کاری بکنم . برخانه ما سنگ پرتاب ميشد وشيشه های پنجره های منزل ما درخيرخانه تکه تکه شده بود

  .تا از هراسوتشويش اوالدهای کوچکم که خواب خوش را برآنها حرام کرده بود، بکاهم
خالصه دچار نگرانی عميقی بودم،پوليس محل در برابر شکايت من بمن گفته بود که اگر سالح ميخواهی ما دراختيار 

ومنکه مرد سالح پيشه وجنگجوئی نبودم چگونه . دفاع کنيد، بيش از اين کاری کرده نميتوانيمشما قرار ميدهيم تا از خود
رفتن سالح از دولت به معنی قرارگرفتن درصف اعضای حزب ميتوانستم از نزد پوليس سالح بگيرم، از جانبی گ

با درنظر داشت اين مشکالت قبول عضويت . برسراقتدار بود که من نميخواستم به عضويت حزب برسراقتدار درآيم
پس به مشوره دوستان قرار برآن . شورای انقالبی ، صاف وساده زمينه ترور مرا از جانب مخالفين دولت فراهم ميکرد

با صدراعظم درميان بگذارم، اگر به رفع مشکل اين مشکل پرداختند منهم به عضويت خوددر  ا اين مشکل را شدت
روز موعود دوباره به صدارت . شورای انقالبی موافقت کنم واگر به رفع مشکل من نپرداختند، غذر خودم را ابرازکنم

ما برای تمام :  به سرعت مشکل را دريافتند وگفتندرفتم وموضوع را با آقای کشتمند بطور مختصردرميان گذاشتم، او
اعضای جديد شورای انقالبی وشورای وزيران در مکروريان ها اپارتمان درنظر کفته ايم وشما نيز ميتوانيداز اين 

پس جای بهانه برای من نماند ومنهم موفقتم را به عضويت درشورای انقالبی ابراز کردم واز . امکانات برخوردارشويد
 دراولين جلسه عمومی شورای انقالبی در قصر ١٩٨٦  دسامبردر روز های اخير ماه. ورصدراعظم مرخص شدمحض

دلکشا شرکت جستيم ودرآنجا، نام من درشمار هيئت رئيسًه شورای انقالبی همراه با آقای شهرستانی رئيس فاکولته 
 نفر هيئت رئيسه شش نفر ٢١خالصه درجمله . دادبيات وزبان وآقای عبدالرحيم هاتف رئيس جبه ملی پدروطن خوانده ش

آن افراد غير حزبی وبقيه آن اعضای ارشد حزب دموکراتيک خلق بودند وببرک کارمل رئيس شورای انقالبی ومنشی 
  .عمومی حزب بود

   شوراى انقالبى چگونه نهادى بود؟
 تصويب عاجل قوانين دولت در حاالت  بنابر درک من، شوراى انقالبى عبارت بود ازپارلمان موقت يا جرگه بررسى و

و با ايجاد و تدوير مجددپارالمان افغانستان در ماه قوس . غيرعادى، يعنى درحالت جنگ با مخالفين رژيم و فقدان پارلمان
 ازميان ١٩٨٥دراوايل سال . ، شوراى انقالبى از ميان رفت ، هرچندکه جنگ با مخالفان هنوز ادامه داشت١٩٨٦سال 

انتصاب من درآن شورا بنابر خواهش . اکادمى علوم افغانستان ، من به عضويت شوراى انقالبى انتصاب شدمدانشمندان 
قرار گرفته بودم، » خاد«وتقاضاى خودم صورت نگرفته بود و من در آن شرايط که از چند ماه قبل مورد پيگرد شديد 

اکميت حزب برسر اقتدار، در پاره اى از مسايل در آغاز مى انديشيدم که شايد دولت و ح. راهى جزقبول آن نداشتم
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مملکت ، نظر وديدگاه افراد غيرحزبى را بخواهد و تغيراتى در برخورد با مسايل و پروبلم هاى روز افزون کشور در 
 اما بزودى در يافتم که عضويت افراد غير حزبى در شوراى انقالبى، محض براى فريب .اجراآت خويش وارد نمايد

 است تا وانمود شود که حزب در اجراآت خويش، نظر و مشورت افراد غير حزبى را نيز مدار توجه قرار اذهان عامه
 تن افراد غيرحزبى اى که به ٤٦ازميان " اتفاقا. ميدهد و در حاکميت خويش افراد غيرحزبى را نيز شريک ساخته است

 کانديداکادميسين شاه على اکبر شهرستانى از عضويت در شوراى انقالبى منصوب شده بودند، آقاى عبدالرحيم هاتف و
سطح آگاهى بيشترى نسبت به ديگراعضاى غير حزبى شوراى انقالبى برخودار بودند و شايد به همين علت به عضويت 

 البته جناب هاتف در . نفر ميرسيد ، برگزيده شده بوديم ٢١در هيات رئيسه شوراى انقالبى که تعداد آن فکر ميکنم به 
که آدم پر معلومات وفهيم وبا تدبير ودور انديشى بود ونظرياتى " ل رئيس جبهه ملى پدر وطن نيز بود و انصافاعين حا

. که او ارائه مينمود، ازاستدالل قوى و منطقى پذيرفتنى برخوردار بود، مع الوصف آن نظريات نيز بکرسى نمى نشست
شوراى انقالبى ، کمترين صالحيت و آزادى عملى از خود زيرا نه هيات رئيسه و نه شوراى انقالبى و نه هم رئيس 
از جانب مشاورين شوروى نوشته، ترجمه، تايپ و براى " نداشتند و متن تمام فرامين ، فيصله ها و لوايح تقنينى ، قبال

عالوتّا ضبط صوتى . امضاء درجلسات هيات رئيسه و جلسات شوراى انقالبى پيش ميگرديد و امضاء گرفته ميشد
  .گوشه تاالر تعبيه بودکه تمام صحبتها را ثبت ميکرددر

 شوراى انقالبى که برخى تصور ميکردند متشکل از انقالبى ترين شخصيت هاى سياسى وحزبى کشوراند و مشى دولت 
را به جلو هدايت ميکنند، در حقيقت حکم سرپوشى را داشت که براى قانونى جلوه » انقالب ؟« را تعيين و ماشين جنگى 

وبا صدور پى درپى ) وبا رفتن شوروى ها ازکشور وظيفه آن ختم شد(دن جنايات شورويها در کشور به ميان آمده بود، دا
 براى شوروى ها نه شوراى انقالبى نام نهاد و نه هيات رئيسه آن ، .فرامين و قوانين برآن جنايات سرپوش ميگذاشت

سياستى که بايد افغانستان . حقق سياست شوروى در افغانستان بودو فقط چيزى که اهميت داشت، ت. پشيزى اهميت نداشتند
تخته خيزى براى عمليات بعدى شورويها ميگرديد و جنبش مقاومت سرکوب و فقط عناصرشوروى پرست در حزب 

 .دموکراتيک خلق براى خوش خدمتى به روسها ها باقى بماند و بس
سه آن بودم ، نه در جلسات هيات رئيسه و نه در جلسات  در مدتى که من عضو شوراى انقالبى و عضو هيات رئي

عمومى شوراى انقالبى، هرگز نديده ام که کسى از منسوبين حزب و يا افراد غير حزبى ، برپيشنهادات ، فيصله ها 
وفرامين و لوايح تقنينى، که اکثريت آن را مسأله جلب و احضار جبرى جوانان باالتر ازهژده سال و مردان و پدران 

چپ و «" تمام فيصله ها در فضاى کامال. کمتر از چهل سال به خدمت عسکرى در برميگرفت ، اعتراض کرده باشد
زيرا مشاورين . با بلند کردن و پائين آوردن دست هاکه سنت رأى گيرى حزب برسراقتدار بود، صورت ميگرفت» چپتيا

 پس در چنين شرايطى، .اداره و کنترول مينمودندشوروى در پشت سر رئيس شوراى انقالبى نشسته بودند و جلسه را 
کار خطر ناک و با سر ) آماده شده " قبال( افراد غير حزبى همگى ميدانستند که مخالفت با مواد يا متن هاى پشنهادى

و بالنتيجه يکى ازعلل عمده فرار سيل آساى مردم پايتخت به خارج از کشور، همانا تشديد عمليه جلب . بازى کردن است
و احضار اجبارى مردم و فرزندان شان براى خدمت به حزبيان و دفاع از موجوديت قشون سرخ در کشور بود که 
متأسفانه اکثريت اين دستگير شدگان به خدمت عسکرى در مقابله با نيرو هاى مقاومت، قربانى قدرت طلبى هاى حزب 

 . ومشورت هاى غلط شوروى ها ميشدند
 افراد غير حزبى در هيات رئيسه شوراى انقالبى نه صالحيتى داشتند ونه هم موتر ومقام بنابراين ميخواهم بگويم که

اما ديگران تصور ميکردند که ما همه کاره شده ايم و بنابرين گاه گاهى مردم براى معافيت بستگان خويش از . ومعاشى
يم که ما هيچ کاره ايم و اجراى عسکرى و يا تبديلى شان از اطراف بمرکز بما رجوع ميکردند و ما عذر مى آورد

بايد بگويم که با اشخاص غير . تقاضاى شما از توان ما بيرون است ، مگر آنها باور نمى کردند و نا راضى بر مى گشتند
در هرماه "  مثال٠حزبى در شوراى انقالبى و هيات رئيسه آن برخورد توأم بابى اعتمادى و بى باورى صورت ميگرفت

از بند پا تا بن گوش ) پوليس مخفى ( » خاديست « د که قبل از ورود در جلسه از طرف يک پسرک دو جلسه داير ميش
اما افراد منسوب بحزب برسراقتدار ، سوار بر موتر . تالشى و باز جوئى مى شديم و بعد اجازه ورود در جلسه را داشتيم

معهذا من با عضويت در آن دستگاه ، . ساندندهاى لوکس و همراه با باديگارد، بدون تالشى به جلسات حضور بهم مير
هرچندکمى بعد باگرفتن يک نامه دوستانه .( اين امکان را يافتم که از پيگرد شديد جواسيس خاد اندکى راحت شوم" اوال

 از يک خانم دانشمند افغان بنام مليحه ظفراز امريکا، دوباره مورد پيگرد سازمان جاسوسى خاد قرارگرفتم و تا سقوط آن
در همان شوراى انقالبى بيشتر به ماهيت حاکميت حزب " و ثانيا.) رژيم همچنان در تيررس پيگرد قرارداشتم

در همان شوراى انقالبى و در يکى از جلسات هيات رئيسه آن بود که بارى سارنوال عمومى . دموکراتيک خلق پى بردم
اعضاى ارشد حزب ارائه کرد وعالوه نمودکه يکصد گزارش اختالس دوهزار مليون افغانى را از جانب )بازپرس کل( 

وبيست دوسيه ديگربا اختالس معادل همين مبلغ زيرکار است و مشکل عمده سارنوالى اينست که متهمين اين اختالسها به 
آسانى حاضر نميشوند به سواالت هيات هاى سارنوالى جواب بدهند؛ زيرا که در مقام هاى بلند حزبى و دولتى قرار 

 . ددارن
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چمى پى بردم ؛ زيرا منسوبين هردوجناح از همديگر که من به عمق اختالفات خلقى و پردرهمان شوراى انقالبى بود 
خود بشدت شکايت مى کردند و بار مسئوليت هاى ويرانى جنگ در کشور و حضور قشون سرخ را بدوش طرف مقابل 

 هردوجناح حزب ، گور همديگر خودرا مى کنند تا طرف درهمين شوراى انقالبى بود که من پى بردم. خود مى انداختند
ديگر را در آن دفن کنند و سرانجام ديدم هردو جناح در آن گور فرو افتادند و فقط تنى چند از آن ميان با خفت و خوارى 

وختند و ولى مردم بى دفاع کابل و ساير واليات نيز در آتش خيانت آنها س. خود را نجات دادند و از کشورفرار کردند
  !  پس نفرين ابدى باد برآنانى که وطن را به چنين خفت و خوارى انداختند .نابود شدند و هنوز هم ميسوزند

 چگونه از وطن مجبوربه هجرت شدم ؟ 
رئيس جمهور در دفتر سازمان ملل متحد، گروه هاى مختلف هللا پس از سقوط رژيم چپى در افغانستان و پناه بردن نجيب ا

مجددى هللا شام هفتم ثور، صبغت ا. اشغال کردند ) ١٩٩٢اپريل  ( ١٣٧١کابل را در روز پنجم ماه ثور مجاهدين، شهر 
 به عنوان نخستين رئيس دولت اسالمى افغانستان وارد کابل شد و فرداى آن يعنى هشتم ثورقدرت دولتى را از نمايندگان 

نوز بر کرسى قدرت تکيه نزده بود که جنگ هاى  اما ه٠پيوست دوم رژيم قبلى تسليم شد ) ٢٩٤(اتوبيوگرافى مولف 
قدرت طلبى ميان حزب اسالمى حکمتيار و جمعيت اسالمى از يکطرف شروع شد و ميان تنظيم اتحاداسالمى سياف و 
حزب وحدت اهل تشيع از جانب ديگر شعله ور گرديد و شهر کابل يک بار ديگر بخاک و خون کشيده شد و شهروندان 

 .  ديگر در سوگ عزيزان از دست رفته خويش نشستندبالکشيده آن يکبار
حضرت مجددى ، جنگ ها ، غارت ها و چپاول دارائى مردم توسط مجاهدين را محکوم کرد و بصراحت اعترا ف نمود 

اگر کمونيست هاکرده باشند يا هيچکس هللا  وا٠اگر روس ها اين کار هارا کرده باشندهللا چه کار ها که نشد ، وا« : که 
 » . عزتى را که خداوند به مجاهد داده بود ، بزمين زده شد٠ما خجالت مى کشيم که نام مجاهد را بگيريمهللا  وا٠ديگر

مجاهدين بعد از آنهم بانشان دادن سيماى خشونت بار از خود، بدترين و نا بخشودنى ترين حزبى هاى رژيم گذشته 
ميخواندند، بدترين هاى رژيم قبلى را برمجاهدين جنگ رابرائت دادند، و مردم و آنانى که براى سقوط رژيم گذشته دعا 

 زيرا ميديدند که مجاهدين جز کشتن و چپاول و غارت و راکت زدن و آتش ٠افروز و مرگ آفرين افغان ترجيع ميدادند
 . افروزى و ويران کردن شهر و همه دار و ندار وطن ، بفکر حکومت کردن و آرامى اوضاع و امنيت مردم نيستند

از مجاهدين انتظارات ديگرى داشتند و اميدوار بودند که با آمدن آنان و استقرارحکومت اسالمى، دامن جنگ و مردم 
 ديگرصداى وحشتناک راکت وخمپاره ، خواب آرام کودکان شان را ٠خون ريزى و برادرکشى يکباره برچيده مى شود

 برهم نميزند و از صداى هولناک توپ و راکت و بمباران اطفال 
زنان تازه عروس بزودى بيوه نمى . و مادران ديگربداغ فرزندان وجگر گوشه هاى خويش نمى سوزند٠ود نميلرزندبخ

ديگر فقر و گرسنگى و ماتمدارى از ديار مارخت بر مى بندد، وبجاى آن خنده . شوندوچادر سياه برسر نخواهند گذاشت
و بکار عمران و شادابى و باز سازى . نه خويش برميگردند رفته گان دو باره بخانه و کاشا٠شادمانى برلب ها مى شگفد

 اما متأسفانه که اين آرزوها به يأس و ٠مواد خوار بار، ارزان تر و فراوان تر از گذشته ميکردد. ميهن پرداخته مى شود
 . نا اميدى و درد بيکران مردم مبدل شد

انتقال قدرت به رهبران جنبش مقاومت ملى، يکى دوماه نگارنده نيز که جزو شهريان کابل بودم ، انتظار داشتم پس از 
بعد، امنيت و ثبات سياسى کشور را فرا مى گيرد و فضاى تنفس براى همه گان ميسر ميشود، ديگرنشانى از بى باز 

از مشاهده " طبعا٠خواستى و زور گوئى و حق تلفى و ناروائى و خود کامگى دردستگاه دولت به مشاهده نخواهد رسيد
وضع که هرگز و هرگزتصور چنين وحشت و دهشت رانمى کرديم و درهيچ کتاب تاريخ و جنايات بشر داستانى اين 

 . بدينگونه که ديدم و شنيدم ، نديده بودم ، سخت وحشت زده شده بودم
در جريان جنگ هاى قدرت نمائى، مطبعه دولتى سه بار حريق شدو ده ها عنوان کتاب چاپ شده با ماشين آالت آن 

قيام هاى مردم خراسان و « و » مردم شناسى سيستان «  دو عنوان کتاب طبع شده من نيز، بنامهاى ٠ريق گرديدح
 . قبل از خروج از مطبعه در آتش راکت بارى حزب اسالمى بر شهر کابل سوخت» سيستان در سه قرن اول هجرى 

ک پى در پى موشک و خمپاره مى انديشيدم ، براى من به همان اندازه که بخاطر مرگ نا به هنگام بچه هايم بر اثر شلي
داشته هاى فرهنگى جامعه خود که در معرض تباهى بيباکانه قدرت مندان و قدرت طلبان مسلح قرار گرفته بود، نيز 

چه ميديدم که هيچيک از رهبران تنظيم ها و قدرتمندان در فکر صيانت و حفاظت آنها از يغما . انديشه مند و مشوش بودم
 بر اثر اين بى مباالتى بسيارى از گنجينه هاى فرهنگى کشور يا طعمه حريق شد، و يا به يغمابرده ٠چپاول نيستندو 

مهمترين اين گنجينه هاى فرهنگى، يکى آرشيف ملى و ديگرش موزيم ملى در کابل بود که مورد دستبرد و تباهى . شدند
 . قرار گرفتند

ادى نميتوان باز يافته هاى فرهنگى را که مهمترين ثروت ملى يک جامعه است بدون ترديد با هيچ قدرت سياسى و اقتص
 . ، و محصول تفکر و تجارب و عمل صدها هزار انسان در طول تاريخ بشرى است، دوباره سازى کرد

دتر اين اوضاع ناگوار را تا هفت ماه بعد از تسلط مجاهدين برکابل شاهد و تحمل کردم و چون ديدم که وضع هر روز ب
 از ديروز شده ميرود، بنا چار ترک يار و ديار کردم و از 

 پيوست دوم  ) ٢٩٦(اتوبيوگرافى مولف 
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اما با دريغ که وضع . کابل به مزارشريف رفتم و چندى در مزار شريف منتظر اوضاع و ثبات حکومت در کابل ماندم
 سرانجام شهر مزار شريف را نيز ٠پر ننموددر پايتخت بازهم بدتر شده رفت و صلح و آرامش جاى جنگ و تباهى را 

( ابتدا به ازبکستان و بعد به مسکو وسپس به کشور سويدن که خواب آن را هم نديده بودم، هجرت کردم . ترک گفتم
 ). م١٩٩٥

وطن دوست از اين . اينجا کشورى است در کمال عمران و آبادى و ثروتمند، با مردمى بسيار مهربان و وطن دوست
مردم آن از سطح زندگى . در سراسر اين کشور يک وجب زمين هم بدون سرسبزى و عمران بچشم نميخوردجهت که 

 . بسيار باالى برخودار است و برخورد شان با مها جرين خيلى انسانى تر ازمردم ساير کشور هاى اروپائى وآسيائى است
 

 : آثار و تأليفات مؤلف 
 ميالدى آثارتحقيقى ذيل را بدست نشر ٢٠٠٤ پوهنتون کابل تاپايان سال  يعنى از دومين سال تحصلم در١٩٦٢ازسال 

  : سپرده ام 
 : آثار چاپ شده مستقل -الف 
 م ١٩٨٢=١٣٦١طبع کمته دولتى طبع ونشر، ) صفحه ١٠٠(  نظام بهره بردارى از زمين درافغانستان قرون وسطى - ١
چاپ اکادمى علوم افغانستان ، کابل ) صفحه ٧٠٠ ( مالکيت ارضى و جنبشهاى دهقانى درخراسان قرون وسطى -٢

مالکيت ارضى و شيوه هاى بهره «اين هردوجلد پس ازتجديد نظرو افزودن فصل جديدى زيرنام (م ١٩٨٣=١٣٦٢
 .نيز بچاپ رسيده است ٢٠٠٢درسوئد در سال » بردارى از زمين در خراسان قرون وسطى 

 م ١٩٨٥=١٣٦٤طبع اکادمى علوم افغانستان ،کابل ) صفحه ٦٠٠ اول جلد(  سيستان ، سرزمين ماسه هاو حماسه ها - ٣
جغرافياى طبيعى ، جغرافياى تاريخى و : شامل ) صفحه ٩٠٠جلددوم (  سيستان ، سرزمين ماسه ها وحماسه ها - ٤

  ١٩٨٨=١٣٦٧جغرافياى اقتصادى سيستان در قرون وسطى، طبع اکادمى علوم افغانستان،
اوضاع سياسى و اجتماعى سيستان تا تاسيس : شامل ) صفحه٤١٢جلدسوم (ه ها وحماسه ها  سيستان ، سرزمين ماس- ٥

 م ١٩٨٨ =١٣٦٧م، طبع اکادمى علوم افغانستان ،١٧٤٧دولت سدوزائى افغانستان در
 ١٧٤٧سرگذشت سيستان ورودهيرمنداز : شامل ) صفحه ٣٠٠جلدچهارم (  سيستان ، سرزمين ماسه ها وحماسه ها - ٦
قابل تذکر است که مواد ومطالب اين چهار جلد کتاب در  ( .م ١٩٨٩=١٣٦٨ ، طبع اکادمى علوم افغانستان ،  م١٩٧٣تا 

 ١٣٦٣ببعد مورد پژوهش قرارگرفته بود، ودر اکادمى علوم افغانستان براى چاپ در سال ١٣٤٤مورد سيستان ، از سال 
  .سپرده شده بود

اريخى مردم سيستان ، رسوم وعنعنات، باورهاو معتقدات ، ضرب المثل اتنوگرافى ت:  مردم شناسى سيستان ، شامل- ٧
طبع اکادمى علوم ) صفحه ٢٧٠(، افسانه هامردم سيستان ) گويش زابلى( ها، سرودهاى عاميانه ، لهجه بوميان سيستان 

 م ١٩٨٩=١٣٦٨افغانستان، 
با انضمام دو مقاله ديگر از )صفحه ٦٥ ، رساله( م ١٩١٩ تا ١٩٠١ بررسى اوضاع سياسى و اجتماعى افغانستان از - ٨

 م ١٩٨٩=١٣٦٨مهربان ، طبع وزارت اطالعات وکلتور هللا پوهاند هاشمى و داکتر عبدا
طبع وزارت اطالعات وکلتور، ) صفحه ١١٦(  قيام هاى مردم خراسان وسيستان در سه قرن اول هجرى - ٩

 ) اران مجاهدين سوخت اين اثر نيز قبل از خروج از مطبه در آتش بمب( م ١٩٩٠=١٣٧٠
 م ١٩٨٩ =١٣٦٨طبع وزارت اطالعات و کلتور، ) صفحه ٧٥(  قيام هاى مردم افغانستان بر ضد نادرشاه افشار- ١٠
 م ١٩٩٠ =١٣٦٩طبع اکادمى علوم افغانستان ، ) صفحه ٢١٤( سيماى رستم در شاهنامه - ١١
(  قرن بيستم ٨٠ و٧٠فغانستان سال هاى  مناسبات ارضى و شيوه هاى برخوردبه مسأله زمين وآب در ا- ١٢
 م ١٩٩١ =١٣٧٠طبع اکادمى علوم افغانستان ، ) صفحه ٢٠٠
 ، سوئد ١٩٩٦طبع )  صفحه٤٢٠( مقدمه يى بر کودتاى ثور وپيامدهاى آن در افغانستان ، - ١٣
اين اثر در سال ( ، سوئد١٩٩٨طبع )  صفحه٣٠٠( قيام هاى مردم افغانستان از قرن هشتم تا هژدهم ميالدى ، - ١٤

 ) . صفحه در سوئد تجديد چاپ شده است٤٠٠ در ٢٠٠٠
اين کتاب در (، سويدن ١٩٩٩طبع )  صفحه٤٠٠(م ، ١٩ نظامى افغانستان در نيمه اول قرن -دو نابغه سياسى - ١٥

 ) ٠ ش در پشاور پاکستان نيز تجديد طبع شده است١٣٧٩ ش درايران و در ماه حمل ١٣٧٨زمستان 
 م ٢٠٠٠طبع جون ) صفحه١٠٠رساله ( انتقادى برجلد اول ودوم افغانستان درمسيرتاريخ  يک نگاه- ١٦
، )ص٢٠٠٥٠( ميالدى ١٨خيزشهاى مردم قندهار، هرات و سيستان برضد صفويان ايران و بابريان هنددر قرن - ١٧

 در پشاور پاکستان نيز تجديدچاپ شده است ٢٠٠٢، سوئد، اين اثر درسال ٢٠٠٠
 ، سوئد ٢٠٠١چاپ ، ) صفحه٢٨٥( اوضاع اجتماعى افغانستان از طاهريان تا تيموريان ، نگاهى بر- ١٨
 ، سوئد ٢٠٠۴، چاپ نقش روحانيت متنفذ و شاه امان اهللا  عالمه محمودطرزى - ١٩
  ، سوئد ٢٠٠٢چاپ اکتبر )  صفحه٣٥٦( سى مقاله سيستانى ، - ٢٠
  ، سوئد ٢٠٠٤، جنورى ) ه  صفح١٨٥ ( ـ سيماى زن افغان درتاريخ افغانستان ،٢١
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  ٢٠٠٤حماسه قيامها يا دوقرن مبارزه بخاطر ازادی، سويد _ ٢٢
  ١٣٨٤=٢٠٠٥رستاخيزقندهار وفروپاشی دولت صفويه در ايران، چاپ مرکزنشراتی دانش پيشاور_٢٣
 :  آثار چاپ نشده اما تباه شده -ب 
ين ، محققين علوم عقلى و نقلى، شعراء ، و شرح حال محدث: شامل)صفحه ٤٠٠(  سهم سيستان در معارف اسالمى- ١

 متاسفانه اين اثرپس ازهجوم مجاهدين برکابل، درضمن ٠مشاهير سيستان از صدر اسالم تا پايان قرن هژدهم ميالدى
 . غارت اثاثيه منزل مولف تباه شده است 

اين مجموعه . صفحه٢٥٠حدود در ) زمين ، ضربه سوم ، رسوائى ، پشيمان، وکاسه صبر: شامل (  پنج نمايشنامه - ٢
 . نيز قبل از چاپ ، همراه با غارت منزل مولف تباه شده است 

 :  رساالت ومقاالت چاپ شده غيرمستقل-ج 
و اگر از پانزده صفحه باالتر تا پنجاه و » مقاله « در افغانستان معموال نوشته ايکه ازپانزده صفحه چاپى کمتر مى بود

در ميان اهل تحقيق شرط هر دو نوشته، کاربرد روش تحقيق و پژوهش در چنين . تندشصت صفحه ميبود، رساله ميگف
 . ومقاالت من ازين روالند.نوشته هابود

  ١٣٤٤ سال ٤و٣مجله آريانا، شمارهاى )رساله (  درياچه زره، - ١
 ش ١٣٤٤ سال ١٢و١١مجله آريانا، شماره هاى ) رساله( نيمروز به نيمنگاه، - ٢
  ١٣٤٥سال ١٢-١١مجله آريانا، شماره هاى ) مقاله( کرکويه،  سرود آتشکده- ٣
  ١٣٤٥ سال ٧،٨،٩،١٠مجله آريانا، شماره هاى ) رساله( دورنماى يک رودخانه بزرگ، - ٤
  ١٣٤٦ سال ٥،٦ ،٣،٤مجله آريانا، شماره هاى ) رساله( جغرافياى تاريخى زرنج ، - ٥
  ١٣٤٦ا،شماره اول سال مجله آريان) مقاله( جغرافياى طبيعى سيستان، - ٦
  ١٣٤٦مجله آريانا، شماره دوم سال ) مقاله( اوضاع اقتصادى سيستان درصدر اسالم ، - ٧
  ١٣٤٧ سال ٣و٢مجله آريانا، شماره هاى )رساله (  سيستان در ادبيات مزديسنا، - ٨
  ١٣٤٧مجله اريانا، شماره سوم سال ) مقاله (  فراه يا فرا؟ - ٩
  ١٣٤٥مجله آريانا ، شماره اول ، سال ) مقاله(ارطاق ؟  سار تار يا حص- ١٠
  ١٣٤٧، سال ٦ و٥مجله آريانا، شماره ) رساله( سيستان شرقى،- ١١
  ١٣٥٠ ، سال٤مجله آريانا ، شماره ) مقاله (  م،١٩ اوضاع سيستان وزوال خاندان کيانى در قرن - ١٢
  ١٣٦٣ل مجله آريانا، شماره اول، سا) مقاله( سيستان قديم، - ١٣
  ١٣٦٠، سال ٥و ٤مجله آريانا، شماره هاى ) رساله( حماسه سيستان، - ١٤
 ، سال اول ٣و ٢، ١، مجله خراسان ، شماره هاى )رساله( سيماى رستم در شاهنامه - ١٥
  ١٣٦٢مجله آريانا ، شماره هاى دوم وسوم سال) رساله( تذکرات مختصرجغرافيائى در موردسيستان و زابلستان، - ١٦
  ١٣٦٤آريانا، شماره سوم سال ) مقاله( مفهوم جغرافياى تاريخى وبرخى اصطالحات آن، - ١٧
  ١٣٦١مجله عرفان، شماره اول سال) رساله( بازتاب يکى دو واقعيت تاريخى سيستان در شاهنامه فردوسى، - ١٨
  ١٣٦١، سالنامه کابل) رساله( شيوه هاى بهره بردارى از زمين درافغانستان قرون وسطى، - ١٩
  ١٣٦٦مجاله آريانا، شماره اول، سال ) رساله (٧٠ مناسبات فئودالى در افغانستان دهه - ٢٠
  ١٣٦٦مجله آريانا، شماره دوم سال ) رساله( شيوه هاى بهره بردارى از زمين در نيمروز - ٢١
  ١٣٦٦ سال ٤و٣نا ، شمار ه هاى مجله آريا) رساله(قرن بيستم ٧٠ پايه هاى عمده اقتصاد فئودالى درافغانستان دهه - ٢٢
مجله آريانا، شماره اول سال ) رساله(  قرن بيستم ٨٠ و٧٠ ضرورت حل مسأله زمين و آب در افغانستان سالهاى - ٢٣

١٣٦٧  
  ١٣٦٧مجله آريانا، شماره دوم سال ) رساله (  نقش تاريخى آب و آبيارى مصنوعى در تشکل جامعه افغانى، - ٢٤
 ، هالند ٢٤، شماره ١٩٩٨مجله صرير، چاپ ) مقاله(حمدشاه درانى،  سياست ارضى ا- ٢٥
، سال ٢٣ و ٢٢مجله صرير، شماره هاى ) مقاله(  چرا امير دوست محمد خان خودش را به انگليس ها تسليم کرد ؟ - ٢٦

  ١٩٩٨ و جنورى ١٩٩٧
) مقاله( ، ١٩ه در نيمه اول قرن  تاثيرات سوء رقابت روس و انگليس بروضع سياسى افغانستان و کشور هاى منطق- ٢٧

  ١٩٩٧ ، سال ٢١مجله صرير، شماره 
مجله آرياناى برون مرزى،شماره اول سال ) مقاله( قيام مردم پروان و کاپيس، برهبرى مير مسجديخان کوهستانى، - ٢٨

 اول، چاپ استکهلم 
مجله ) رساله (ل افغانستان،  وطن پرستى عالمه محمودطرزى و نقش او در احياء جنبش مشروطيت و استقال- ٢٩

  ١٩٩٩آرياناى برون مرزى، شماره هاى دوم وسوم ، سال 
  ٢٠٠٠، سال ٤مجله آرياناى برونمرزى، شماره ) مقاله( اوستا، زرتشت و کيش زرتشتى- ٣٠
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هارم ، مجله مليت هاى برادر، شماره چ) مقاله (  قيام محمدخان بلوچ برضدنادر افشار در دهه چهارم قرن هژدهم،- ٣١
١٣٦٦  
  ١٩٩٧مجله صرير، شماره اگست سال ) مقاله(هللا  بزرگداشت از استقالل وشاه امان ا- ٣٢
مجله زرنگار،چاپ تورنتوى کانادا، ) نقد(  توضيحى بريک پراگراف بحث انگيز تاريخ غبار در باره احمدشاه بابا- ٣٣

  ١١١م ،، مجله دعوت چاپ ناروى، شماره ٢٠٠٠اول مى سال
 ٤٢١ و٤٢٠هفته نامه اميد، چاپ امريکا، شماره ) نقد(گاه انتقادى برجلد اول ودوم افغانستان در مسيرتاريخ  يک ن- ٣٣

  ١١٨ - ١١٧ و ١١٥م ، مجله دعوت، چاپ ناروى، شماره هاى ٢٠٠٠، سال 
 ، ٤٠٨هفته نامه اميد، شماره هاى ) نقد( فرهنگى کشور در جلددوم تاريخ غبار، - تخريب پنج شخصيت علمى - ٣٤

 م ، مجله دعوت ، چاپ ناروى ٢٠٠٠، سال ٤٠٩،٤١٠
 در مجله عرفان با نام ١٣٦٢ رگه هاى از موسيقى خراسان در فرايندادبيات سده هاى ميانه ، اين رساله در سال- ٣٥

 . به چاپ رسيده است » آذرک نيمروزى« مستعار 
  ١٣٦٩ر هفته کابل،اخبا) رساله( وزيرفتح خان، مردى از تبار ابومسلم خراسانى - ٣٦
 سال دوم ٢-١ وضع دهقانان و حيات روستائى در خراسان قرون وسطى، آريانا برونمرزى، شماره - ٣٧
پژوهش در فرهنگ باستان و اوستا، : اين مقاله در پنجمين همايش بين المللى) مقاله( اوستا، حماسه کشاورزى - ٣٨

و نيز در شماره سوم سال دوم آريانا بيرون . ائت شده است، قر)٢٠٠٠ سپتامبر٢٩- ٢٣از (منعقده گوتنبرگ سوئد 
 . مرزى بچاپ رسيده است 

  ٤زندگى شهرى و وضع اقشاراجتماعى در خراسان قرون وسطى ، آريانا برونمرزى ،سال دوم،شماره - ٣٩
  ٢٠٠٣در مجموعه سه مقاله از سى مقاله سيستانى ،چاپ ) رساله( قيام ملک محمود سيستانى، -٤٠
 ، شماره ؟ ١٣٥٠مجله آريانا سال ) مقاله( چند کلمه از زبان مردم بومى سيستان ، - ٤١
  ٢٠٠١ سال ٤٠-٣٩مجله آزادى شماره هاى )مقاله( مادر کجاى تاريخ قرار داريم ؟- ٤٢
 ،چاپ دنمارک ، ٤٣ -٤٢ يک پاسخ کلى به چند سوال تاريخى داکتر اکرم عثمان ، مجله آزادى، شماره هاى - ٤٣

٢٠٠١  
  ٨٠ -٧٩،ماهنامه کاروان، شماره هاى ) پاسخ يک انتقاد( ده کجا و درختها کجا؟ - ٤٤
 و ٣٣امريکا، شماره هاى مسلسل » درد دل افغان«، مجله )پاسخ يک نقد(» کساد بازار عقل« حاشيه يى برمقاله - ٤٥
  ٢٠٠١ سال ٣٤
ها درکشور،مجله آريانا برونمرزى، شماره دوم نقش روحانيت متفذ در ضديت با تحوالت اجتماعى و ايجاد اغتشاش- ٤٦

 سايت آريائى ) ٢٠٠١ اگست -جون (،سال سوم 
  ٢٠٠١ سال ٧ ظهور، عروج و زوال سامانيان، مجله آريانا برونمرزى ، شماره - ٤٧
ان، ،چاپ آلم٤ نقش جرگه هاو لويه جرگه هاى تاريخى درحيات سياسى افغانستان، مجله صلح و افغانستان، شماره - ٤٨

 ، چاپ امريکا ٣٩مجله درددل افغان، شماره 
 ، ٩ برخى نظريات پيرامون قانون اساسى آينده افغانستان ، مجله فردا و مجله صلح و افغانستان امروز، شماره - ٤٩
نظام فدرالى در اوضاع کنونى قبل از وقت و تحقق آن تالش درجهت تجزيه کشوراست، آئينه افغانستان ، شماره  . ٥٠
  ١٤٤-١٤٣ ،دعوت، شماره ٤٤مجله درد دل افغان، شماره ، ٩١
  ١١،صلح افغانستان امروز، شماره ٤٤ نظام فدرالى و واکنش هاى افغانان ، درد دل افغان ، شماره - ٥١
 ،سايت آريائى ٩٣حاشيه برمقاله فاشيزم مقدس، آئينه افغانستان ، شماره - ٥٢
 سايت آريائى . از عقب ماندگى نجات بدهدآيا اسالم سياسى ميتواند افغانستان را . ٥٣
  ٤٣ هنوز تا دموکراسى راه درازى در پيشرو است ،درد دل افغان ، شماره - ٥٤
  ٤١خان نقش داشت ؟ درددل افغان، شماره هللا  آيا محمدولى خان در سقوط امان ا- ٥٥
  ٤٨ تفنگ ساالران عامل عمده نقض حقوق بشر، درددل افغان ، شماره - ٥٦
  ٤٤ا نبرد عليه دهشت افگنى ، نبرد عليه بنيادگرائى است؟ درددل افغان، ش،  آي-٥٧
نهم ، .  بررسى اوضاع سياسى ـ امنيتى افغانتستان يک سال بعد از سقوط طالبان ، صلح و افغانستان امروز ، شمار-٥٨

  ٤٤درد دل افغان ، شماره 
 .  در استکهلم خوانده شده است٢٠٠٢درتبعيد دردسمبر تجليگاه فرهنگها، درسيمنار فرهنگ و هنر ، افغانستان - ٥٩
و نقدى برجلد اول زندگى اميردوست محمدخان، ) پشتانه د ژب پوهنى په رناکى ( مالحظاتى در باره دوکتاب ، - ٦٠

  ٢٣، و مجله فردا، شماره ٩٠تاليف موهن الل ، مجله آئينه افغانستان ، شماره 
، صلح و افغانستان امروز، درد دل افغان ، ٢١بار دانش و تواضع ،فردا، شماره  استاد عزيز نعيم ، مردى از ت- ٦١

  ٤٦شماره 
  ٢٧ آيا مردم افغانستان به قانون اساسى فاقد دموکراسى ضرورت دارند؟ مجله فردا، شماره  -٦٢
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  ان امروزشمه اى از استبداد مذهبى دولت صفوى در ايران و بخشهاى غربى افغانستان ، صلح و افغانست  -٦٣
 ، سايت آريائى ٤٥ سيماى زن افغان درتاريخ ، درددل افغان، شماره -٦٤ 

  ١٤٧ -١٤٦ وجدان طيب يک جالد خون ريز، مجله دعوت ، شماره - ٦٥
  محورهاى تناقض اسالم با حقوق بشر، سايت آريائى - ٦٦
  ٦ هيله ، شماره  نقش پاکستان در تشديد بحران افغانستان ، سايت آريائى ، ونيزمجله نوى- ٦٧
  ماللى جويا ، شيرزنى از تبار کاوه آهنگرو ازديار فريدون دادگستر، سايت آريائى و روزنامه کيوان ، چاپ امريکا - ٦٨
  ،٩٤ خط ديورند، سايت آريائى ، آئينه افغانستان ، شماره زخم ناسور پشتونستان و- ٦٩
  برسردوراهى انتخاب ، سايت آريائى و سايت فردا - ٧٠
  تروريسم، يا مواد مخدر؟ سايت آريايى:کداميک خطرناک تراست جهانی  براى افغانستان و جامعه - ٧١

  
 : اشتراک فعال درسيمنارها و سمپوزيم هاى ملى وبين المللى 

پس از عضويت در اکادمى علوم افغانستان ، در تمام سيمنار ها و سمپوزيم هاى ملى وبين المللى ايکه با علوم اجتماعى 
 بخصوص تاريخ ارتباط داشته است، فعاالنه اشتراک ورزيده ام وبا نگارش مقالتى و شرکت در بحث ها وتوضيحات و

  تحقيقاتى ذيل فعاالنه سهم گرفته ام -از آن جمله در سيمنار هاى علمى . علمى سهم عملى داشته ام
تاليف در » لم من المشرق الى المغربحدودالعا« سيمنار بين المللى بزرگداشت از هزارمين سال تاليف کتاب - ١

هجرى قمرى، که به عنوان منشى سيمنار، کار تدوير آن را بر عهده داشتم و مقالتى براى خوانش در آن سيمنار ٣٧١
 ) ١٣٦٢ (٠نوشتم و خواندم وبه سواالت دانشمندان اشتراک کننده پاسخ گفتم

مقالتى راجع به ٠شاعر ترکمن در قرن هژدهم ميالدى» مقلىمختو«  اشتراک در سيمنار تحقيقاتى بمناسبت تجليل از- ٢
  ٠اوضاع اجتماعى و سياسى عصر شاعرکه مصادف به ايام فرمافرمائى نادرشاه افشار بوده،نوشتم وخواندم

 اشتراک در سمپوزيم ملى تجليل از هزاره سرايش شاهنامه که مدت يک هفته در دانشگاه کابل، برگذارشده بود و من - ٣
نوشتم وآنراخواندم که مايه » بازتاب بر خى واقعيت هاى تاريخى سيستان در حماسه فردوسى« ى تحت عنوان مقالت

 . دلچسپى و جر وبحث مفصل دا نشمندان شامل در سمپوزيم شد
 ٠اشتراک در سمپوزيم بين المللى تاريخدانان شوروى وافغانستان که براى سه روز در هوتال آريانا برگذار شده بود- ٤

اعتراضات و انتقادات من بر شيوه کاروتر کيب کميسيون مشترک تاريخدانان افغانستان و شوروى، سبب شد تا بر 
ترکيب اين کمسيون تجديدنظر شودو سه نفر از اعضاى انستيتوت تاريخ و اتنوگرافى، بشمول خودم در آن عضويت 

 . بيابند
ان شوروى و افغانستان، پيرامون تاريخ و جامعه شناسى  اشتراک در سمپوزيم بين المللى تحقيقاتى تاريخدان- ٥

 ) ١٩٨٧( افغانستان، که در شهر دوشنبه تاجکستان 
 .  در کابل تدويريافته بود١٩٨٨ اشتراک فعال در سمپوزيم بين المللى تاريخدانان افغانستان و شوروى که در سال - ٦

 پيوست دوم  ) ٢٩٣(اتوبيوگرافى مولف 
که از طرف مرکز علوم اجتماى اکادمى علوم در هوتل » متودلوژى تاريخ «  بين المللى  اشتراک درسيمنار-٧

 .  بدوش من بود١٩٨٩مسؤليت تدويراين سيمنار در سال . آريانابراى دو روز برگذارشده بود
 علوم مسکو  اشتراک در مذاکرات روى پروبلم هاى قابل مطالعه در تاريخ افغانستان با دانشمندان شرقشناسى اکادمى- ٨

  ١٩٨٨درسال 
 تدوير سيمنار ملى پيرامون مشکالت ووضع تعليم و تر بيت در مکاتب افغانستان که با اشتراک وزارت تعليم و تربيه - ٩

 .  در هوتل آريانابراى سه روز برگذار شده بود١٩٨٩و استادان فاکوته تعليم وتربيه پوهنتون کابل، در سال 
که از جانب اکادمى ١٩٩٠ار بين المللى بزرگداشت از امير على شير نوائى، در سال  اشتراک فعال در درسيمن- ١٠

 . علوم برگذار شده بود
 . برگذار شد١٩٩٠مين سال تولد احمدشاه درانى که در ٢٧٠ اشتراک فعال درسيمنار ملى تجليل از -١١
هفتادمين سالگرد استرداد استقالل  سهم گيرى در کنفرانس هاى علمى تجليل از استقالل افغانستان ، بخصوص - ١٢

 . کشور
که از طرف انجمن نويسند گان افغانستان در هتل انتر کانتى » کابل درگذرگاه تاريخ «  اشتراک در سمپوزيم ملى - ١٣

  .ننتل برگذار شده بود
 ٢٩-٢٣(سوئد،پژوهش در زبان و فرهنگ باستان ايران ، منعقده شهر گوتنبرگ :  اشتراک در سيمنار بين الملى- ١٤

 ) ٢٠٠٠سپتامبر 
 ٢٠٠۴ مين سال استرداد استقالل کشور در الماندر سال ٨۵اشتراک درکنفرانس علمی -١۵
ان در                       -١۶ رويس خان هوتکی در آلم دهاربرهبری مي ان در قن  اشتراک در کنفرانس علمی سيصدمين سال خيزش هوتکي

٢٠٠۵  
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  ٢٠٠۶اپريدی در شهر کلن المان در اشتراک درکنفرانس علمی بزرگداشت از نهضت ايمل خان ١٧
  

  )پايان ( 
 

 ٢٠٠١ اگست ١٠شهرگوتنبرگ ، سوئد، 
 

 


