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 مؤلف مقدمه بجای 

 فغانستانجایگاه شاه امان هللا درتاریخ معاصرا

 

 
 

 افغان زمین را بداد         بیاراست

 از آن روزکاین تاج برسرنهاد
 )نامه آزادی شرق(

 

وطن  ضدیت با استعمار، خواهی، نام شاه امان هللا، با استقالل وازادی

پرستی، تجدد طلبی، قانون مداری)عدالت خواهی(، تساوی حقوقی احاد 

تمام اتباع کشور وحمایت  جامعه، وتعمیم معارف وتعلیم مجانی برای

 ازحقوق  زنان گره خورده است.
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در روند گراميداشت از استرداد استقالل کشور، نامى که با استقالل پيوند 

غازى است. هيچ افغان آزادى خواه و حريت هللا ناگسستنی دارد، نام شاه امان 

پسند و وطنپرستى پيدا نخواهد شدکه از استقالل کشور احساس مسرت ننمايد 

خان ، محصل استقالل و هللا مايد و همزمان با آن، به ياد اعليحضرت امان ن

 رهبر وطنخواه و سر بکف افغان نيفتد و ياد آن مرحوم را گرامى نشمارد. 

«  مشروطه خواهان دوم»يا « جوانان افغان »غازى با نام هللا نام شاه امان 

افغانستان را پيوند ناگسستنى دارد و هرکسى که بخواهد تاريخ مبارزات مردم 

در سه دهه اول قرن بيستم مورد پژوهش و بر رسى قرار بدهد ، ناگزير است 

« جوانان افغان »تا از جنبش مشروطه خواهان اول و دوم و در رأس جمعيت 

، شخصيت ترقيخواه ، مهين دوست و محصل استقالل کشور هللا از شاه امان 

  .ياد آورى نمايد

برضد استعمار  پادشاهی درافغانستان بود که نخستين شاه امان هللا،بنابرين 

 (.1919استقالل افغانستان را از کام استعمار انگليس حاصل نمود)قيام کرد و

رهبری درافغانستان بود که برای تساوی حقوق زنان با نخستين  شاه امان هللا،

مردان وتساوی حقوق احاد افراد اين کشورعمالً دست بکار شد و برسرعملی 

 برنامه ها، تاج وتخت خود را از دست داد.کردن اين 

،نخستين شاهی است که با  تدوين وتصويب نخستين قانون  شاه امان هللا خان

اساسی درتاريخ کشورتساوی حقوقی احاد افراد جامعه  را تضمين واصول 

 بردگی وغالمی را درکشورملغی اعالم نمود.

بود، در فصل حقوق ماده تنظيم و تصويب شده  73قانون اساسى که دراين 

عمومى: اصول برابرى و آزادى شخصى و لغو اسارت و بردگى ، آزادى 

مطبوعات و شغل و پيشه و تدريس و حق ملکيت شخصى و مصئونيت مسکن 

و منع مصادره دارائى و لغو بيگار و شکنجه و مجازات غيرقانونى و غيره 

( افزون 24، 22 ،10و  9نکات برجسته و اساسى بازتاب يافته بود. ) مواد: 

تمام اتباع افغانستان برطبق  »برين مزايا، در ماده شانزدهم درج شده بودکه: 

 «.شریعت و قوانین دولت از حقوق و وجایب مساوى برخوردارند

در افغانستان اصول اسارت و بردگى » قانون اساسى حکم ميکرد:  11ماده  

صد تن غالم و کنيز بنابر حکم اين ماده، درحدود هفت« بالکل موقوف است.

 هزاره در شهرکابل از منازل اربابان خود برآمدند. 
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عشق بيکرانى به تعليم و ،نخستين شاهی درافغانستان است که امان هللا شاه 

و تعميم سواد در مملکت داشت. در يکى از بيانيه هاى وطن  حصيل اوالدت

وده ام من هرقدر در باب ترقى و بهبودى شما ملت تفکر نم» خودگفت : 

چون چنین  ...بدون علم دیگر راهى نیافته ام و پایه اول علم ، مکتب است 

است نیک بدانیدکه بخیر شما بوده و شما را براه مستقیم مایل ساخته، 

میخواهم با کمال سویه از عالم باخبر شوید و ترقى کنید، تاکى دراین مغاک 

.«جهل بوده از عالم بى خبر واز علم محروم باشید
 
، 17افغان، شماره  مان)ا

 (ش130۴عقرب 

با چنين ديدگاه ونظری بود که شاه امان هللا با تاسيس مکاتب وتدريس علوم 

عصری از مرکز تا واليات ، چراغ علم ومعرفت را در سرتاسرکشور 

در دوسال اول سلطنت خودتعداد مکاتب را از دو مکتب و روشن ساخت،

و زمينه  .تب دروالبات توسعه دادمک 322به  درپايتخت، )حبيبيه، وحربيه(

 اوالد کشوررفتن به مکتب و بهره ورشدن ازعلم ودانش برای همه 

 ميسرگرديد. 

تن شاگرد غرض  300ش تصميم گرفت تا1300در اوايل سال  شاه امان هللا،

تحصيالت عالی به خارج فرستاده شوند. از جمله صد نفر به اروپا و دوصد 

يز صد نفر براى تحصيالت عالى اروپا در هند آماده نفر به هند که از آنجمله ن

در روز حرکت شاگردان بخارج شخص شاه برای وداع شاگردان در .ميشدند

برای خدا شرف :» وخطاب به آنها گفتقصرستوروزارت خارجه حاضر شد

افغانستان را برباد و عزت و نام ملت افغان را پایمال نکنید؛ شما نمونۀافغان 

اعت تانرا بغیر از درس خواندن بدیگر چیز صرف نکنید هستید؛ هیچ یک س

که چشم امید وطن بطرف شما است. همه شما را بخداوند کریم می سپارم و 

از خدای خود شما را با علم و کمال و باعزت و شرف واپس بوطن 

میخواهم. اگر قسمت بود که آمدید و من زنده بودم، خوب و اگر مرده بودم 

و کمال های که حاصل کرده اید، یک یک را باالی قبرم بر سر قبر من آمده 

«بگوئید که این کمال را حاصل کرده ایم، بعد ازآن در قبر آرام خواهم کرد. 
1
  

                                                 
1
 379ـ 378، بخش اول، صص  "سلطنت امان هللا شاه " :پوپلزائی وکیلی   - 



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   14   

تفتيش مکاتب می پرداخت واز خود به  ، نخستين شاهی است کهشاه امان هللا

پيشرفت تعليم وتدريس معلمان وشاگردان خود را آگاه مينمود. برای 

تدريس کالن ساالن پرداخت و روش خاصی شدن کالن ساالن خود به باسواد

 روز  وضع نمود. 10را برای سواد آموزی کالن ساالن درمدت 

بمنظور تأمين حقوق زنان به تعليم نخستين شاهی بود که شاه امان هللا ، 

« مستورات هشفاخان»و« مستوراتمکتب »درکابل وتحصيل آنها توجه نمود و

ودراخير  زنان را برای فراگيری علم ودانش تشويق نمود را تاسيس کرد و

تعدادی از دختران را برای آموزش نرس قابلگی وطبابت به ترکيه اعزام 

 نمود وبرسراين کارسلطنت خود را از دست داد.

نخستين شاهی است که برای کمک به مادران افغان، با استخدام  شاه امان هللا

سه وجرمنی،شفاخانه مستورات را درکابل  داکتران ونرس قابله ها از فران

 تاسيس کرد .

نخستين شاهی بودکه برای تنوير زنان افغان جريدۀ شاه امان هللا ،

 را بمديريت اسمارسميه )مادرملکه ثريا( انتشارداد. « ارشادالنسوان»

در پغمان؛ آزادی 1928شاهی است که در لويۀ جرگۀ  نخستين ،شاه امان هللا

از روی ملکه برداشتن چادری )اين نماد تحقير ونابرابری( زن افغان را با 

اعالم نمود ويک گام انقالبی ديگر بر گام های اصالحی دولت خود به ثريا 

جلو گذاشت ودرهمان لويه جرگه ملکه ثريا وخواهرشاه  زينب جان با روی 

 برهنه در جرگه ظاهرشدند.

ر طول دورۀ زعامتش ، نخستين شاهی درافغانستان بود که د شاه امان هللا،

هيچ فردی از آزادی طلبان و منتقدين خود را به زندان نسپرد و جان کسی از 

 آزادی خواهان را نگرفت.

درمدت ده سال زعامت  که  بودنخستين پادشاهی درافغانستان  شاه امان هللا،

 خود،از هيچ کشور خارجی کمک پولی نگرفت  ومستقالنه حکومت کرد.

خستين شاهی درافغانستان بود که عدالت را از خانواده ن شاه امان هللا،

سلطنتی آغاز کرد ومعاش وامتيازات نسبی ونان راتبه و پخته ازمطبخ ارگ 

 کرد.منسوبان سلطنتی قطع  را به 
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پيرها و ومعاشات مستمری ، نخستين شاهی بود که امتيازات  شاه امان هللا

مال قطع نمود وکارکردن را روحانيون وخوانين وملکان متنفذ را از بيت ال

 شرط گرفتن اين امتيازات  دانست.

ين  بار، در نماز اولشاهی درافغانستان بود که برای نخستين  شاه امان هللا،

های جمعه، محراب و منبررا از اختيار مال  بدست خود گرفت وخطبه  ونماز 

بران را خود قرائت ميکرد و پيش از او وبعد از او هيچ يک از شاهان و ره

افغانستان جرئت گرفتن منبر ومحراب نماز را از ماليان وخطيبان مساجد 

 نداشتند.

، اولين شاه افغانستان بود که بدون بادی گارد به ميان ملت شاه امان هللا

ميرفت و با مردم ملحق ميشد وخود را از غم ودرد مردم با خبرميساخت و 

 حتی الوسع در رفع اين غم ودرد ميکوشيد.

اولين شاهی بود که مهندسان جرمنی وفرانسوی را دعوت کرد مان هللا،شاه ا

تا برای کشيدن خط ريل ازچمن تا کوشک )تورغندی( هرات وکابل مطالعاتی 

انجام دهند وبا اينکاراوميخواست کشور درشاهراه ترقی قرارگيرد.  اوخط 

 ريل را ازداراالمان تا شاه دوشمشيره کابل کشيد .

 طرح بنياد زندگی شهری ومدرنيزم را با خستين شاهی بودکه ، نشاه امان هللا

و گذاشت بيک  درتپۀ تاجقصرداراالمان بحيث پايتخت جديد کشور 

در باالباغ را ساختمان مدرن برای دواير دولتی  20قصرداراالمان وحدود 

 پغمان بحيث مرکز تابستانی کابل اعمارنمود .

ظور رشد هنر های موسيقی ، نقاشی نخستين شاهی بودکه به من شاه امان هللا

را به وجود  مکتب صنایع مستظرفه، مجسمه سازی  و هنر های زيبای ديگر 

 آورد . 

حفظ ميراثهای فرهنگی وتاريخی ای نخستين شاهی بودکه برشاه امان هللا ،

را در ارگ شاهی ايجاد کرد و آثارمکشوفه از حفريات  موزیم ملیکشور 

  ا در آن جابه نمايش گذاشت.باستان شناسان فرانسوی ر

نخستين شاهی درافغانستان بود که به اهميت  هنرتياتر وسينما   شاه امان هللا،

 وايجاد کتابخانه های عامه  برای رشد استعداد های هنری در عرصه هنر

 تجسمی توجه نمود .
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حصول استقالل  بانخستين شاه انقالبی درافغانستان بود که  شاه امان هللا ،

صدای ازادی خواهی را در مستعمرات انگليس رساتر ی افغانستان، سياس

ساخت وپس از استقالل افغانستان بودکه مردم هندوستان مبارزات خود را 

تحت رهبری گاندی تشديد بخشيدو انگليس را مجبورساختند تا هندوستان را 

 (.1947ترک گويد و مردم هند آزادی خود را بدست آورند)اگست

،نخستين شاهی بودکه مبارزه با بی عدالتی را از خانواده شاهی  شاه امان هللا

ونان پخته از با قطع نمودن معاش مستمری سرداران محمدزائی ،آغاز کرد و 

خوانين و روسای قبايل مطبخ سلطان به سرداران محمدزائی ،وقطع امتيازات 

 نيز بجان خريد.  دشمنی آنها رامخالفت وو روحانيون بزرگ ، 

مولوى  راتحت رياستفقهاى متجدد ،نخستين شاهی بودکه هللا ان شاه ام

قانون مستقل و  در پرتوفقه اسالمی موظف ساخت تاعبدالواسع قندهارى 

را « تعزير»اختيارات وسيع قاضى را محدود و  تدوين کنند که  مدون جزائى

کتاب مولوی عبدالواسع در مشورت با فقهای ديگر  .دمايمبدل ن« تقدير»به 

مجازات هر جرمى در مواد آن که کرد تدوين را « القضات امانيه تمسک»

وقاضی نميتوانست متهمی را بطوردلخواه مجازات  تصريح و معين شده بود

 .نمايد

خان وضع ادارى هللا امان »محقق امریکائی، ریه تالی ستیوارت میگوید:

داد، ارتباط تلفونى کابل باجالل آباد و پغمان  کشور راسرو صورت

خان از آن کار میگرفت. وى هیئت وزراء را هللا شده بودکه امان برقرار

با آنها کارکرد، عبدالقدوس خان صدراعظم  تعیین نمود و مدت مختصرى

وزیر خارجه بود.نادرخان را قوماندان قواى  تعیین شده بود ومحمود طرزی 

مسلح تعیین کرده بود، طرزى نظریه داد که حکومت باید در انحصار 

، بلکه مردم باید در آن شرکت نمایند، تنها یکى از اقرباى امان سلطنت نباشد

خان برخورد میکرد هللا خان در کابینه عضویت داشت که همیشه با امان هللا 

و آن على احمد خان بود و باالخره وى را از وزارت داخله سبکدوش 

وبجاى وى شیراحمد خان را تعیین نمود. شیراحمدخان براى برتانیه 

فامیل شاهى  خان مخفیانه فعالیت مینمود.هللا برانداختن امان  کارمیکرد و در

خان مخالف بودند، زیرا وى حقوق مستمرى شان هللا باطرز حکومت امان 

را قطع کرده بود، فرستادن غذا را از کارخانه دولتى به سردارها قطع کرد 
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و کاکاى خود )سردار محمدعمرخان( رامجبور ساخت تا در وزارت داخله 

امان هللا پولی را که هندوها بنام جزیه می پرداختند منع کرد  کار نماید.

وپوشیدن لنگی زرد را ممنوع قرار داد، تنها قشقه هندوها را به همان حال 

سابق خودباقی ماند، زیرا خاص برای شناخت بود که معلوم شوند هندوهستند 

ر وضرر نبینند. امان هللا خان به تکیه خانه های اهل تشیع می رفت ود

"درمسال هندوها" درمراسم مذهبی شان شرکت می نمود. امان هللا خان، پول 

مستمری مالها را قطع کرد وازمفت خوری آنها را بازداشت وآنها را 

1 «مجبور ساخت که کارکنند.
   

این پروگرام که قلب قدرت روحانیت را در افغانستان » به قول استا اولسن

ری )نقاب( زنان ، منع مریدی در اردو، شامل ، رفع چاد« نشانه گرفته بود

ممانعت تحصیل مالیان در مدرسه دیوبند هند برتانوی، گرفتن امتحان از 

مالنمایان، توزیع تذکره نفوس به مردم افغانستان، جلب جوانان بخدمت 

سربازی ، تحصیل مشترک پسران و دختران در مکاتب ابتدائی و اعزام 

ج و منع نکاح صغیره و تعیین سن جوانان افغان برای تحصیل به خار

سال(وغیره مسایل 22سال( و برای پسران)18ازدواج برای دختران)

حقوقی واجتماعی  میشد.
2
  

، سفيرفرانسه درافغانستان درعهد امانی، در باره امان هللا خان موریس فوشه

در امور سیاسی شعور عجیب  این جوان درمقایسه با عمر خودمی نويسد:"

ارد.با شجاعت اهداف مشخص خود را به پیش می برد. وحیرت آوری د

هنگامی که من او را مالقات کردم،لباس جنرالی بتن داشت .جلد سفید، 

چشمان سیاه ودرشت دارد. درچشمان او اقتدار وحزم واعتدال معلوم می 

درخشید. امان هللا خان از اثر ذکاوت سرشار، شهامت وبافهم مسایل سیاسی 

خود قرار میداد.امان هللا خان این کفایت را دارد که هرکس را تحت تاثیر

مسایل پیچیده  به ارتباط همسایگان )روس وانگلیس( را با اطمینان کامل 

مطرح کند ونظر وفیصله خود رانسبت به آنهاصادرنماید. او صاحب عزم 

وارادۀ قوی است. تاهنوز صیقل زمانه را ندیده وکامیابی های زیادی را 

                                                 
1
31-30ریه تالی استوارت،آتش درافغانستان، ص  - 

 
 

2
  1۴1استا اولسن، اسالم وسیاست در افغانستان ، ص - 
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بطور مثال در مدت اندک افغانستان را به تمام جهان معرفی نصیب شده است.

کرده است.کلمات نمیتواند بزرگی وعظمت شخصیت او را بیان کند."
 1

  

هنگام وداع هللا نويسنده امريکائی خانم ريه تالی استوارت، ميگويد شاه امان 

درقصرستور وزارت خارجه به کارمندان دولت و منسوبين معارف افغانستان 

سفرم بخارج خاص براى منفعت شماست و بس، اگرنیامدم به » فت:چنين گ

یاد داشته باشید که از وطن تان دفاع کنید و یک ملت واحد باشید. تحت 

سلطۀ حکمران یا پادشاه مستبدى بسر نبرید. به هدایات من گوش دهید و به 

خرافات عقیده نداشته باشید، زیرا بعضى مالهاى بى خرد، دین را یک 

براى تان ساخته و چیزهاى غلط براى تان مى گویند و شما را فریب زنجیر 

میدهند. مطابق اوامرخدا وپیغمبر)ص( رفتارنمائید. به چیز هایى که مالها 

میگویند باورنکنید. درمقابل زنان از مدارا و ترحم کار بگیرید. شما همه از 

رند و یک کشور هستید و با هم برادرمى باشید، زنان مانند شما حق دا

انسانند، بیشتر از یک زن نگیرید و اطفال تان رابه مکتب بفرستید و ثروت 

« تان را در راه تعلیم و تربیه اوالد تان به مصرف برسانید.
2
  

امان هللا خان به وطن ومردم آن عشق وعالقه مفرط داشت ودر راه رفاه 

 مردم وترقی وانکشاف وطن وخدمت به ملت دریکی از عقب مانده ترین

کشورهای آسیائی دست به اصالحات زد ومیخواست جامعه را از خواب 

قرون بیدار ودراه ترقی سوق دهد، اما جامعه بیسواد بجزسخن مال 

وپیرومرشد، به حرف های او گوش نمیکردند وسرانجام ازسلطنت کردن  

برمردم بیسواد وجاهل دست کشید واز کشورخارج  ودرایتالیا پناهنده شد  

 درغربت چشم از جهان بست.1960ودرسال 

که استقالل  ، نام امان هللا خان به عنوان کسی 201۴در ماه اگست سال 

لیست صد تن  کشور خود را از استعمار انگلیس بدست آورده بود،در 

 201۴تااګست ( 1918سیاست مدار برجسته دنیا بعد از جنگ جهانی اول )

 [201۴ست والستريت جورنال، اول اگ].ثبت شد میالدی نیز 

 2022اکتوبر21پایان/ سویدن 

 
                                                 

1
 تیمورشاه یوسفزی، ملی تاریخ، سایت بینوا  - 

2
  52،51،ص 2000ریا تالى ستیوارت، آتش در افغانستان، چاپ پشاور - 
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 فصل اول

 

 بررسی اوضاع اقتصادی،اجتماعی وسیاسی 

 1919-1901افغانستان طی سالهای 

 

 

 

 مدخل:

بررسی اوضاع اجتماعی واقتصادی یک کشور دریک مقطعه معین تاریخی 

در درواقع جوهراقتصاد سیاسی است ونتایجی که ازچنین بررسی بدست می 

د، خواهی نخواهی با منافع طبقات اجتماعی برخورد میکند.زیرا این نتایج  آی

ً آن دسته یا  بطورعینی بسود طبقه معین وبه زیان طبقۀ دیگر است وطبعا

طبقاتی اجتماعی که نتایج یک چنین بررسی را بزیان خود تشخیص میدهند، 

بقاتی که اصوالً با آن مخالفت میکنند ونتایج آنرا نمی پذیرند وبرعکس ط
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نتایج بررسی را بسودخود می بینند با تمام نیرو درجهت پذیرش وگسترش 

 1آن میکوشند. 

با درنظرداشت اصل فوق وبا توجه به منابع پراکنده وقلیلی که دراین دوره 

دردست است، میتوان به این حقیقت دست یافت که تسلط روابط ارباب 

د همه جانبه نیروهای تولیدی رعیتی یا فیودالی بدلیل میسرنبودن زمینه رش

وحفظ  آن درچارچوب رابطه ها وضابطه های خشن قرون وسطائی همچون 

)بزرگران،پیشه وران محلی  مستقیم پاشنۀ آهنین برپوست واستخوان، مولدین

وشهری(می چرخید واعمال میگردید. وبا موجودیت ادوات وابزارکار بسیار 

ار وزحمت دهقان را بر روی کهمه وابتدائی میتوان سطح نازل محصول ک

 زمین های تحت کشت درعصرامیر حبیب هللا خان  سنجید. 

اجتماعی کشورموضوع را -برای تسهیل مطالعه وبازتاب تصویراقتصادی

زیرعناوین:وضع اقتصادی،اجتماعی واوضاع سیاسی وشرایط بین المللی 

 نبرداستقالل به بررسی میگیریم.

 

 اجتماعی:-وضع اقتصادی

میالدی، مصادف است  1919تا1901رد مطالعه ما یعنی سالهای دوران مو

 باعهدحکومت امیرحبیب هللا خان.

(پسرش امیرحبیب هللا خان 1901پس از مرگ امیرعبدالرحمن خان)اکتوبر

 براورنگ امارت افغانستان قرارگرفت.

در دورۀ حکمروائی این امیر، افغانستان درجمله کشورهای نیمه مستعمره 

ر داشت.بدین معنی که در امور داخلی مستقل ودرمناسبات با ووابسته قرا

 کشورهای خارجی وابسته به حکومت هند برتانوی بود.

از لحاظ اقتصادی وسیاسی)افغانستان در آغازین سالهای قرن بیستم( به عقب 

مانده گی وحشت آورخویش ادامه داد.عامل عمدۀ این عقب ماندگی از جهتی 

واقتصادی ماقبل سرمایه داری واز جانب دیگر  حاکمیت مناسبات اجتماعی

2 بود. سیاست استعماری بریتانیا درارتباط به این کشور
  

                                                 
1
   6-3،ص1358م.ن.جوانشیر، اقتصادی سیاسی، ازنشرات حزب توده ایران،- 

2
دکتورکبیررنجبر، رشد سرمایه داری وترکیب اجتماعی اهالی شهردرافغانستان قبل از انقالب، مجله  - 

   1،شمارۀ اول ص 1365آریانا،سال 
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به سخن دیگر افغانستان در دو دهه اول قرن بیستم کشوری بود دارای 

اقتصاد فیودالی که برمحور کشاورزی ومالداری وصنایع دستی می 

بود واضافه گی هم چرخید.درسالهای خوب برای همه مردم غذا میسر 

میکرد، درسالهای نامساعد قلت غله وگاهی هم گرسنگی ناشی از شیوۀ تولید 

قرون وسطائی مردم را رنج می داد. معهذا اقتصاد زراعتی وروستائی بقدر 

کافی محصوالت کشاورزی وصنایع دستی را تولید وعرضه میکرد که اکثراً 

ز قبیل :چای،شکروپارچه های حتی تالفی مقدار مناسب اقالم عمده وارداتی ا

نخی را مینمود.مهاجرت مردمان ده بشهر ها بسیار ناچیز وجزئی بود. 

ترانسپورت وحمل ونقل چندان تعریفی نداشت.اسپ وشتروقاطرحیثیت موتر 

یک تعداد 1909بین شهر وده را داشت. برای نخستین بر درسال 

 موترهاخریداری شده ودرکابل شروع به فعالیت نمودند.

سافرت از والیات بمرکز واز مرکز به والیات چندین شبانه روز وشاید م

جالل آباد  –چندین هفته را در برمیگرفت.صرف سرکهای قدیمه کابل 

جبل السراج وکابل وغزنی وکابل ولوگرترمیم  -وجالل آباد ولغمان وکابل 

شد.دراین دوره بانکی درکشوروجودنداشت وروپیۀ هندی پول رایج مملکت 

ه میشد. وسکۀ کابلی کمتر درمعامالت تجارتی به نسبت روپیه هندی شمرد

 1 چلش داشت.

بود، از امتیازاتی که  بورواژی تجارتی کشورکه طالب توسعه وانبساط خود

دولت برای تجار وصراف ودالل خارجی)هندوستانی( داده بود شکایت 

غای داشت واز تعدد گمرکات وباجگیری داخلی ومحلی ناراضی وخواهان ال

گمرکات محلی وراندن تجارهندی وتدارک یک فضای آزاد برای نشو ونمای 

2 تجارتی خویش بود.
  

اعلیحضرت امان هللا پول افغانی را جانشین روپیه هندی ساخت.  1925در

 سکتورمدرن صنعتی آن دوره را چند دستگاه صنایع کوچک تشکیل میداد.

عمده تجارت خارجی کشور  بعداً قالین وگلیم اقالم پوست قره قل و پشم و

                                                 
1
  32ص  ،1ج ،1978رانکشاف اقتصادی آن ،نشریۀ بانک جهانی، یوس افغانستان - 

2
  ببعد 705غبار، افغانستان درمسیرتاریخ،ص  - 
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وابستگان دربار وبرخی  ، که آنهم از طرف نمایندگان امیر و1بشمار میرفت

 مامورین عالیرتبه مالکین تاجر پیش برده میشد.

دکتورعلوم کبیر رنجبر، دراتباط به وضع تجارت وتشکیل قشرجدید سرمایه 

هللا خان  با آنکه امیر حبیب» داری تجاری درعهدامیرحبیب هللا مینویسد:

سیاست پدرش را درحمایه تاجران ملی بدرستی تعقیب نکرد وتحت فشار 

انگلیس مجبورگردید تا انحصارات را براکثراقالم صادراتی لغو نماید، ولی 

با آنهم امیر جدید به حیث بزرگترین تاجر افغانستان باقی ماند وتجارت 

ار خود وزنان قره قل..... وبرخی دکانهای عمده فروشی را درانحص پوست

2 «ودرباریان خود نگهداشت.
  

درنتیجه منافع طبقاتی عده یی از درباریان ومامورین »رنجبرعالوه میکند:

عالی رتبه با منافع تاجران حرفوی ومالکینی که درکنار زمینداری به 

تجارت نیز اشتغال میورزیدند، در آمیخت واز همین جا پروسۀ تشکل 

یز آغاز گردید که از زمینداران تاجر ویا قشرجدیدی درمیان فیوداالن ن

تاجران زمیندار متشکل بود... عالوه برپای تخت، درشهرهای دیگر 

 20افغانستان نیز تعداد تاجران ملی روبه ازدیاد بود. بطورمثال:درآغاز قرن 

درتجارت ناحیه هرات نه تنها مالکین بزرگ ومامورین عالی رتبه، بلکه 

ً درتجارت اشتراک مالکین ومامورین متوسط و کوچک وافسران نیز وسیعا

3 «می ورزیدند.
  

بدینگونه اقتصاد فیودالی کشور روبه انکشاف نهاد وآهسته آهسته زمینه 

ظهور سرمایه داری تجارتی را بسویۀ ملی که از زمان امیر شیرعلی خان 

بشکل پراکنده درگوشه وکنار کشورجوانه زده بود مساعد ساخته رفت. 

وری انکشاف نسبی نمود وارتباط زمینداران ومالکان بزرگ  تجارت وپیشه

 بابازار رشد یافت.

با رشد تجارت با روسیه وهندوستان، کشت پخته وکنجد وزغر ونیشکر 

 وپروش گوسفندقره قل درصفحات شمال کشور روبه انکشاف نهاد.

                                                 
1

  1،ج32افغانستان وسیرانکشاف اقتصادی آن، نشرشده بانک جهانی،، ص-
2
  6 -5کبیررنجبر، همان مقاله، همان مجله صفحه  - 

3
   6 -5کبیررنجبر، همان مقاله، همان مجله صفحه  - 
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از آنجایی که به جز چند موسسۀ دولتی کارخانه جات صنعتی وجود نداشت 

نعتی مورد نیاز از خارج واردمیگردید وبدینگونه تجارت خارجی مواد ص

 نقش عمده دراقتصاد کشور داشت.

در دورۀ مورد مطالعه ما اگرچه افغانستان از طریق تجارت خارجی تحت 

تاثیر بازارسرمایه داری قرار داشت ولی به ساحه صدورسرمایه مبدل نشده 

نیامده وشرکت های صاحب بود.چه هنوزدر بند قرضه های امپریالیستی در

1 امتیاز خارجی وجود نداشت.
  

بطورکلی درعهدامیر حبیب هللا خان کار درجهت تحوالت وتغییرات مهم 

اجتماعی واقتصادی با بطائت جریان داشت.دربعضی مناطق کشور شبکه 

حفر نهر سراج دروادی هیلمند  1907های آبیاری توسعه یافت. درسال 

 اب غزنی،وفابریکۀ برق جبل السراج آغاز شد. ونهرسراج جالل آبادو بند

 فابریکۀ پشمینه بافی کابل  1914کارخانۀ چرمگری ودرسال  1909درسال 

به تولیدات آغاز نمودند که قسماً مقداری از تولیدات خود را به بازار عرضه 

2 میکردند.
  

واما اکثریت مردم، یعنی دهقانان، مالداران وپیشه وران کماکان در زیر 

اشنۀ سنگین مالیات های گوناگون واجحاف تحصیالداران حواله جات دولت پ

وفیودالها ومالکین ومستاجرین قرار داشت. این طبقه به عالوۀ تغذیه طبقۀ 

حاکمه)فیودال ومستاجر( خدمات رایگان)بیگار( را به نفع دولت ومالک 

وجاده  فیودالی ومستاجر ومقاطعه کار نیز بعهده داشت. دولت اعمار راه ها

ها وپل ها وامثال آنرا بدون مزد واجرت، بطور اجبار ورایگان)بیگار(انجام 

« خواله»میداد.مامورین وکارمندان بزرگ ملکی تمام مایحتاج خود را بنام 

با نرخ کمتر از نرخ روز، ازایشان میگرفتند.ارباب ومستاجر « برات»و

 ً دهقان وزارع  مالیات وماموروصول مالیات، دست در دست هم داده متفقا

 سهمیه کار را استثمارمیکردند.

دولت بنابر خصلت طبقاتی اش، مدافع منافع مالک فیودال بود درحالی که 

دفاع از میهن واستقالل کشور بردوش دهقانان قرار داشت. دهقان بود که 

درحالت صلح وارامش، به دولت عسکرمی داد ودرحالت جنگ شخصاً زیر 
                                                 

1
  2-1ل تا انقالبثور( طبع مطبعه دولتی ، ص تاریخ معاصر افغانستان)از استرداداستقال - 

2
 6،60، ص1346، افغانستان در پنجاه سال اخیر، طبع موسسه بهیقی 703غبار،همان اثر،ص   - 
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دست میگرفت. معهذا مالکان فیودال بیشتر از بار سالح میرفت واسلحه ب

دیگران مورد اعتماد دولت بودند وگاهی مالیات ده پانزده ساله منطقۀ وسیعی 

را از دولت به اجاره میگرفتندوآنگاه چون ُگرگی  که برای چوپانی رمه  ای 

گماشته شده باشد، بخود حق میدادند هرطورخواسته باشند با دهقانان 

قلمرو خود معامله کنند. بدون شک مالک مقاطعه کار ومالداران تحت 

ومستاجر به بهانه های مختلف وعناوین گونه گون عالوه برگرفتن مالیات 

مقرر اراضی،مواشی، محصوالت زراعتی، محصوالت حیوانی، جمع آوری 

سورسیات)عوارض( ومصارف مهمانی حاکم ووالی وشحنه ومامور مالیه، 

، گوشت، مرغ، تخم، پشم،گوسفند وبره وغیره از گندم وجو گرفته تا روغن

خدمات رایگان چون: ترمیم جاده های عمومی، الی روبی جویها ونهرها 

متعلقۀ فیودال، تهیه آذوقۀ زمستان وتعمیر ویا ترمیم قلعه ودیوار باغ ارباب 

 وغیره، شیرۀ جان دهقان کم زمین وبی زمین تحت اجارۀ خود را میگرفت.

ر مستاجرین مالیه وفیوداالن باالی مردم بحدی رسید که بگفته غبار،شدت فشا

از والیات شمال وغربی کشورصدها خانواردهقان ورشکست شده 

بکشورهای مجاور فرارکردند. اراضی سرسبز جمشیدی های هرات که 

1 مطمح نظر مالک مقتدر آنجا بود، طی یک سازش خاینانه استمالک گردید.
  

چهارم خود شرحی از فرار دسته جمعی سال  11سراج االخبار درشمارۀ 

ششصدخانوار هزاره بجانب ایران نوشت که فراریان بواسطۀ عسکر مسلح 

از سرحد بازکشتانده واجباراً به موطن شان)دایزنگی( ساکن ساخته شدند. 

سراج االخبارادامه میدهد که وقتی از آنها علت این فرار پرسیده شد:ایشان 

2 لت را پیش کشیدند.ظلم ورشوه خواری ماموران دو
  

درهمین سال مرحوم غبار،درخان اباد یک نفرمستاجر گمرکات قطغن 

وبدخشان را بنام جمشیدخان کمریوال سراغ میدهد ک هشتاد نفرخدمتگار 

شخصی داشت وسرای او شکل سرایهای افسانوی بغداد را بخودگرفته 

شته بود که بود.درحالی که در بدخشان قحط غله مردم ناتوان آنجا را وادا

دراین »دختران خود را در بدل ده سیرگندم بفروشند.غبار درادامه مینویسد: 

                                                 
1
  708- 707اثر، صص  غبار، همان - 
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آوان در نورستان مردم برای خوردن حتی ارزن هم نمی یافتند ودر پکتیا 

 1 «غله را میگذاشتند که تلخ شود تا کمتر بخورند.

عوارض ومالیات دولت در چنین شرایطی گوناگون بود که بزور شالق 

ه ازمردم گرفته میشد. از قبیل خس بری، سردرختی)از اشجار وشکنج

مثمر(زکات، ومالیات مواشی از مالدار، سرخانه از بی زمین،اقسام حواله 

 جات خریداری وغیره.

دولت مالیه نقدی را باالی مالیه دهندگان تحویل خزانه ها ومالیات جنسی را 

ز از محل مالیه تحویل گدام ها ورباطها که درفاصلۀ چندین شبانه رو

دهندگان دورقرار داشت مینمود. خزانه دارها وگدام دارها مقدار معین نقد 

وجنس بیشتر از مالیات معینه برای خود میگرفتند. چون پای مالک فیودال 

وارباب محل بین مالیه دهنده ومالیه گیرنده )دولت( درمیان بود، باقیات 

بود، توسط تحصیالداران وصول مالیات که تادیۀ آن از توان دهقانان خارج 

 میشد. دفاتر تحصیالداری در پایتخت ووالیت برجان ومال مردم مسلط بود.

درقطغن سه نوع تحصیالدارمالیه وجود داشت که هریک دارای اردوی 

گرسنگان بودند که آنان را بجان مردم می انداختند.تحصیلدار باقیات چهارده 

ل گذشته( وتحصیلدار روزاز سال سال گذشته، تحصیلدارات جدید)از دوسا

جاری. این تنها نبود انواع خریداری های دولتی وشخصی وبیگار کمر مردم 

 را خم میکرد.

ماموران بزرگ دولت غله وعلوفۀ کار آمد خود را به قیمت بسیار نازل 

درعوض معاش خود باالی مالیه دهنده گان دور دست حواله میگرفتندویا 

میکردند ودر عوض حوالۀ وبرات حاصل مینمودند. قیمت آنرا تحویل خزانه 

آنگاه توسط محصالن مسلح اشیای حواله شده گی را از محل تا خانۀ خود 

میرساندند ویا قیمت آنرا چندین برابر بیشتر از قیمت واقعی نقداً میگرفتند. 

روپیه قیمت ده خروار کاه را تحویل خزانه  20چنانکه کارمندی در خاناباد 

لۀ کاه را به اسم مالیه دهندهگان اندراب، که هشت منزل اسپ کرده وحوا

دور تر بود میگرفت ودفتر اندراب مالیه دهندگان را مجبور می ساخت که 

هریک مقدار حواله شدگی ذمه خود را در خان ابادرسانده رسید بگیرند. 
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 چون اینگونه تکالیف تحمل ناپذیر بود بناچارمالیه دهنده گان کاه رانقد وطبق

نظرحواله دار)ولوصدبرابر بیشتر می بود، می پدراختند واما حواله جات 

دولتی این نفر را هم بحال خودش نمیگذاشت ومالیه دهنده مجبور به تحویل 

جنس درجای معینه بود ولو جان او درسراین تکلیف از بین میرفت. مایحتاج 

. برنج خانوادۀ شاهی هم عوض معاش شان در والیت کشور حواله میگردید

درکنر ولغمان، روغن درهزاه جات،گوسفند در قطغن وغیره. اما تعیین نرخ 

1 اشیاء بمراتب کمتر از نرخ بازار ونرخ روز بود.
  

از مطالعۀ منابع و آثار پراکنده این دوره  برمی اید که درهنگام جمع آوری 

 مالیه مامور تحصیلی به همدستی فیودال محل با جبر وشکنجه چندین برابر

اصل مالیه معینه را از دهقانان ومالیه دهندگان میگرفت وبساکه دهقانان از 

ترس لت وکوب بی چون وچرای مامور تحصیلی، خود را در پناه سنگالخ 

ها، یا الی بته های انبوه ونیزارها یا بین نهرهای بی اب وکاریزهای خشک 

 وغیره پناه گاه ها وپرتگاه هاپنهان میکردند.

مالیه دراین دوره از روش اخذمالیه درعهداستیالی روش جمع آوری 

مغول)با آنکه از دورۀ امیر شیرعلی خان یک مقدار لوایح درموضوع به 

جمع آوری واندازه ونحوۀتحصیل مالیات وضع شده بود( چندان تفاوتی 

نداشت.جنس ونقدی که مامور وصول مالیات، در پایان ماموریتش برای خود 

ً خان وارباب کمائی کرده بود، کمتر  ازنقد وجنس سهمیه دولت نبود وطبعا

کل دراین میان نفع اش کمتر از بهرۀ دولت ومامور تحصیلی نبود. 

ً جمع آوری مالیه بشکل مقاطعه)اجاره داری( که درپای فیودال  مخصوصا

های محل معموالن در دفاترمالیاتی دولت قید میشد،بهترین شکل اخذ 

ناتوان را کم از کم در طول یک سال وتحصیل مالیه بود که دهقانان 

چهارپنج بار به عناوین گونه گون میدوشیدند وخون را در بدن مالیه دهندگان 

خشک میکردند ومالیه را سه برابروچهار برابر اصل مقاطعه)اجاره( از 

2 آنان دریافت میداشتند.
معهذا هرگز براعمال غیرمشروع شان نظارت بعمل  

ن مقاطعه واجاره مالیات ناحیه ای، رشوه های نمی آمد، زیراهنگام گرفت
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کالن به مامورین مالی ومستوفیان می پرداختند تا بتوانند هنگام جمع آوری 

 مالیات مطابق میل خود با رعایا رفتار نمایند.

این خودکامگی واخاذی واستبداد، هزاران دهقان کم زمین میانه حال را 

دولت وکارگزاران بی انصاف خاکسترنشین میکرد. وآنها را از دستگاه 

وطماع آن روزتا روز بیشتردور کرده میرفت و بنابرین میلیونها دهقان 

وپیشه وران تهی دست شهری وروستائی را برضد استثمار داخلی وتجاوز 

 خارجی آمادۀ قیام میکرد.

 

 اوضاع سیاسی:

  با انگلیس ومسافرت به هند در 1905امیرحبیب هللا خان بعد ازعقد معاهده 

بین روسیه تزار وانگلیس از نظرامنیت  1907وعقد قردارد 1907سال 

1 خارجی خود را مصئون حس نمود وبه تنظیم امورداخلی کشورتوجه نکرد.
  

امیر حبیب هللا خان درکشور بحیث آفریننده قانون ونگهبان تاج وتخت 

شناخته میشد وحدود صالحیت ها ووظایفش را حد ومرزی نبود وهیچ 

الحیت مطلقۀ او را مهار نمی ساخت.مصارف در بار باشکوه قانونی ص

وپرتجمل، بخش عمدۀ عواید دولت را می بلعید.حقوق ووظایف مردم معین 

نبود واصالً قانونی وجود نداشت که مطابق آن عمل میشد. مردم بدون حکم 

محکمه شدیداً مجازات میگردیدند. درعین زمان امیرحبیب هللا خان، یک 

ات داخلی از قبیل منع خرید وفروش غالم وکنیز را اعالم سلسله اصالح

کرد.درمورد محبوسین زن ومرد که تحت بازرسی قرارداشتند مجازات از 

قبیل کورکردن، گوش بریدن، دست بریدن، منع ودرعوض آن جبس تعیین 

 شدکه همۀ این اقدامات موقتی بود ومدت درازی ادامه نیافت.

المللی روزتا روز شرایطی را برای نشأت اوضاع داخلی وحوادث مهم بین 

افکارمترقی ومشروطه خواهی مساعد مینمود. عناصرترقیخواه جامعه دیگر 

نمیتوانستند در برابر مطلق العنانیت سلطنت ، بی قانونی وعقب ماندگی 

کشور بی تفاوت بمانند. قشرقلیل روشنفکران برای تحدید قدرت بی 
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وجود آوردن قانون اساسی به فعالیت  سرحدشاه، تحصیل استقالل کشور وبه

 آغاز کردند.

معارف جدید وتاسیس ورشد مطبعه شرایط مساعدی را برای انتشار افکار 

مترقی مهیا ساخت. دراین میان نقش مسلمانان هندی که به نهضت ملی 

آزادیخواهی کشورخویش ارتباط داشتند ودرافغانستان به حیث استاد ایفای 

هفتگی"حبل المتین" که درکلکته از طرف ایراینان  وظیفه میکردند وجریدۀ

میرسید بسا زیاد بود. در عین زمان  وبه افغانستانفراری بزبان فارسی نشر

باید اهمیت انتشار افکار وایده های جدید از طریق آسیای میانه، ترکیه 

( نیز در نظرگرفت. حتی 1907 -1905وایران را در سالهای بیداری آسیا)

فغانستان از بیم انتشار اخبار وحوادث انقالب ایران به داخل قدرت حاکمۀ ا

افغانستان اقداماتی را در موردمنع انتقال روزنامه های ایرانی رویدست 

گرفت. معهذا باوجود این محدودیت ها اخبار حوادث ایران از سرحدات 

 غربی به کشورمیرسید که بدون شک بروضع داخلی تاثیر وارد میکرد.

 

 یت درافانستان:ظهور مشروط

نام « جمعيت سری ملی»غبار ازمشروطه خواهان نام نمی برد وبجای آن از

افغانستان  ،درمورد نخستين حرکت مشروطيت درحبيبی پوهاند.اما ميگيرد

جمعی از روشنفکران ودانشمندان مملکت مربوط مدرسۀ شاهی »مينويسد : 

ق افتتاح شده 1903/1321ودارالعلوم حبيبيه )ليسۀ کنونی حبيبيه که در سنه 

بود(بدربار اميرحبيب هللا خان پيشنهاد نمودند که انجمنی از دانشمندان افغانی، 

بوجود آيد تا يک جريدۀ پانزده روزه را بنام سراج االخبار افغانستان درکابل 

رئيس انجمن مولوی امير با تاسيس اين انجمن موافقت کرد. نشرنمايند.

"خاکی" سرمدرس مدرسۀ شاهی ومالی عبدالرؤوف قندهاری متخلص به 

"واصف" قندهاری پسرمولوی احمدجان  حضور بود ومولوی محمدسرور

الکوزائی متخلص به "تاجر" سمت محرر )منشی( اين انجمن را داشت 

وهدف  اين روشنفکران همانا بيدارساختن مردم وآشنائی آنها با مدنيت جديد 

«ووقايع تازه دنيا بود.
 1
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قط يک نسخه از سراج االخبار را نشرکرد و دولت  اما اين انجمن ف

پس از نشرشمارۀ اول آنرا سانسور کرد واجازه نداد تا ديگر به نشرات خود 

حبيبی موجود بود مرحوم عالمه ادامه دهد.ازاين جريده يک شمارۀ آن درنزد 

که در کتاب جنبش مشروطيت به چاپ رسيده است ويک نسخه ديگرهم در 

تانيا نگهداری ميشودکه پوهاند سيد سعدالدين هاشمی آنرا ارشيف موزيم بري

درموزيم  لندن مالحظه نموده ودرمقالتی در مجلۀ اريانا بيرون مرزی از آن 

 نام برده است.

تبدیل حکومت مطلق العنانی به شاهی مشروطه،تحصیل  مرام این جمعیت:

ی تالش استقالل افغانستان،ونشرتمدن وفرهنگ جدید درافغانستان بود وحت

میشد تا امیر حبیب هللا خان را درنشر فرهنگ تشویق نموده از اعضای 

حزب )مشروطه خواهان( درنشروتمدن وفرهنگ جدید استفاده نماید. 

امیرحبیب هللا خان همینکه از فعالیت این جمعیت توسط مستوفی الممالک 

 ی آنان پرداخت ودرماهمیرزامحمدحسین خان اطالع حاصل نمود،به دستگیر

از  و را دستگیر تن[ 70تن آنان]بروایت کاتب  25میالدی 1909مارچ 

1 جمله هفت تن آنان را اعدام نمود.
  

 

 دیدگاه اکرم عثمان:از  مشروطه خواهی
آخرين اثرتاريخی وسياسی نويسنده  « تاريخ افغانستان درصدسال اخير»

مسايل سياسی کشور اکرم عثمان است که برجستۀ ومحقق وتحليلگر 

صفحه( با قطع و صحافت 3۵0) بخش 74، درکشور سويدن در2022هاردرب

 زيبا از چاپ برآمده است.

وتجزيه مسايل نهضت های  ليتحلبه لحاظ کتاب  نيکه ااظهار کنم  توانميم

روشنفکری وبخصوص نهضت مشروطه خواهی وساير سازمانهای سياسی 

ملت والدين تا به اصطالح مترقی وغير مترقی ازعهد اميرحبيب هللا سراج ال

ه های شياندوسيرتفکرو تطور سقوط دولت جمهوری داودخان درکشور، بر

آزادی خواهی وعدالت محور درافغانستان با دقت وسواس عالمانه  بحث رانده 

سيرتکامل انديشه های سياسی و ضد استبدادی وضد استعماری را دروجود و
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واسالمی  مختلف اعم از مشروطه خواهی وکمونستی یاسيس یتشکل ها

 .دهديبدست مدرعهد پادشاهی  محمد ظاهرشاه بطوردقيقی 

نهضت مشروطه خواهی، مطلع دوران جدید درتاریخ »عنوان نويسنده زير

برسيرتطورانديشه سياسی  ومفهوم ترقی وتجدد روشنی انداخته « افغانستان

 یداريدر ب یافغان نيدجمالديوقف نقش س، هشتمتا  سومهای بخش واست.شده 

 شده است. یداخل و استبداد یمبارزه با استعمار خارج یبراانان مسلم

معتقداند که  یبرخ: »سدينويعثمان در بخش چهارم کتابش م اکرم        

 نيجمال الد ديبا نام س یدر اکثرممالک اسالم ینهضت مشروطه خواه

از مبارزه به ضد استبداد  یکه ذکر ستيگره خورده است وممکن ن یافغان

 هيبه عنوان آغاز گر وپا «ديس»برود نام یاسالم یدرکشورها واستعمار

مشروطه  یکه بُعد از بُعدها ستين یدي. ترددياين انيگذار آن نهضت ها به م

بود که با جعل  یخودکامه ا یوامرا نيسالط ۀمطلق تيبا حاکم کاريپ یخواه

دانستند  یم نيزم یدر رو امبريخداوند ونائب پ فهيخود را خل تيواقع

. «رفتنديپذ یرگز نظارت مردم را براعمالشان نموه
 1

  
 

 درباره مشروطه خواهان اول مينويسد: اکرم عثمان در بخش نهم کتابش

که تاريخ افغانستان را نه بربنياد  منطق حاکم برگفتارما اقتضا ميکند»

تغييرات فوقانی وشکلی به بررسی بگيريم بلکه بربنيان تحول ژرفی درانديشه 

نام گرفت ومحمل های خروج « مشروطه خواهی»يم که به حق ها پی بگير

را نويد داد.شايان ذکراست که در دورنمای ديدما به « بن بست»جامعه از 

که تاسيس وترويج وکاربست « مدرنيته»عنوان استراتيژيک، رسيدن به 

انديشۀ دوران جديد است، قراردارد که يکی از الزاماتش تطبيق ارزشهای 

ياجدائی دين از دولت است وبايستی ضمن حرمت گذاری « سکوالر»جامعه 

به معنويات وآئين مسلط برجامعه ما، آزادی های سياسی ومدنی قاطبۀ مردم 

ما اعم از طيف های چپ وراست وميانه ملت ما را تضمين کند.چنان 

همزيستی،تحمل وتساهلی، انسانی ترين راه حلی است که به همگان مجال 

شان را تضمين می کند.درغير آن  ميدهد ومشروعيت برآمد درحيات سياسی

تمام ايديولوژيهای تماميت خواه اعم از چپ وراست که دريکی از مقاطع 
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برخوردشان با مسايل جامعه به انحصارقدرت می انجامند، نه تنها با نورم 

های جوامع باز همخوانی ندارند بلکه زوال بعد از چندسال يا چند دهه اجتناب 

 باشند واين درسی که رويدادهای قرن بيستم به ما آموخته است. ناپذير می

همچنين بايسته است که تغييرات کمی در اذهان وعقول را که باعث پيشرفت 

وپس رفت ويا رکود امر مبارزه درنهضت مشروطه خواهی شده اند نيز از 

نظردور نداريم چه هرسه مرحلۀ آن پيکار که شامل مشروطه خواهی اول، 

وم ميشوند درقياس يک ديگر، مرتبت ودرجۀ شعور سياسی اليه های دوم وس

روشنفکری را نشان خواهد داد.درغير آن شاخص هايی نظير پادشاه 

ويا انتقال شکلی ومکانيکی قدرت از پدر به پسر در سلطنت  گردشيها،

 راه به ژرفا وعلت العلل قضايا نخواهندبرد.  موروثی،

عيت هيچ سنخيت ومناسبتی با دموکراسی پروسۀ منسوخ گرفتن بيعت از ر 

 سياسی ندارد وکاری جزبازی با ظواهر نمی باشد.

بديهی است که نقش نهادسلطنت وديگرشرکای قدرت در امرکاهش وافزايش 

وکندی ويا پويائی دگرگونی های سياسی واجتماعی تاثيرمعين خودش را دارد 

امل برشمرد نه اينکه که بايد آن را در رديف ده ها عامل ديگر، يکی از عو

تاريخ را با آن قالب يا زمان بندی کنيم. بنابرآن در بررسی تاريخ معاصر 

افغانستان دوره بندی ما، دوره بندی افکار خواهد بود نه تغييرات فوقانی 

روساختی.
 
 

باال می پردازيم به چگونگی پيدايی، قشربندی وخاستگاه  بعد از توضيحات

ه از نظر اصالت مردمی شفافيت پندار، فکری مشروطه خواهان اول ک

طهارت رفتار،استقالل عمل ونا وابستگی شان به قدرت های بيگانه وتعلق 

«وپيوندشان به طيف های فراگير تازمان ما بی نظيرو بی رقيب می باشند.
 1

 

 انیقبل از ب:»دیگویمشروطه خواهان م آرمانخواستگاه و ۀدربار مولف

که خاستگاه مشروطه خواهان ما  شودیبادرمپرسش در ذهن مت نیا یهرمطلب

 یزیومشروط کردن چه چ دیمق یبود؟ در پ ییچه آرمان ها رندهیدر برگ

که  حیتوض نیپاسخ پرسش اول درمتن پرسش نهفته است.با ا گمانیبودند؟ ب

وناملتزم به  شایما افته،فعالی تیخیتار خته،یقاهر،نامحدود، لجام گس یقدرت
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 یکه دروجود سلطنت خواندیجنبش رابه چالش م آن شگامانیپ ،یشرط چیه

 بود. افتهیمطلقه تبلور 

ما، نظام  ۀدرمنطق میدرست بگو ایدرکشورما، یاسیس تیحاکم سیبدو تاس از

 گشت: یقاعده م نیحاکم،حول ا

 .یبه شرط استقرارحکومت استبداد تیامن نیتام-1

کومت ونظم ونسق امور به شرط برانداختن آن ح تیبرهم خودرن امن-2

 .یاستبداد

 .یآن حکومت استبداد یایبه شرط اح تیمجدد امن نیتام -3

که هم  دهدیم لیمختصرتشک ثیحرف وحد نیما را هم خیتار دورباطل
 شهیما ر یعیطب یوهم دراعتقادات ماورا یهم در روابط معاش ا،یدرجغراف

 ... .داشت
مختلف  یدهادر واح نسویاز چندهزار سال بد یمردم ساکن درافغانستان کنون

داشته و  یستیماوراء النهر همز ها،وباشندگانیرانیها،ایباهند ییایجغراف

ملل واقوام در آن بود وباش داشته اند، همواره تحت  نیکه ا ینیسرزم

 ۀغلب یبه اقتضا یاسیتحول بوده و قدرت س ،دستخوشیخیتار رحرکاتیتاث

به  یو از قوم یا رهیعش هب یا رهیاز عش ،یبدست یدست گرازید کیاقوام بر

 س،یعامل تاس نیبلکه مهمتر گانهیسبب نه  نیاست.ازهم دهیرس یقوم

ما عنصر تهاجم وغلبه  ییایجغراف ۀدرحوز یاسیس یحکومتها لیًوتشک

 بوده است. گریکدیبر ینظام

فراهم نشده تا عناصر  کیودموکرات یاراد یمجال چگاهیه گرید یسو از

دهند وکشاکش  لیشان  را تشک ییایفدلخواه جغرا یهمخون وهم تبار واحدها

جا ملل مغلوب  نینباشد.ازهم رشانیگ بانیگر یوفرهنگ یزبان ،یمذهب یها

ده یسلطه اقوام غالب را بدوش کش وغیاقوام شکست خورده با عنف وزور  ای

 شده اند. بیوبا آنها ترک

درمنطقه ما باز شد  هیوروس سیانگل یابرقدرت ها یپا ینزدهم وقت ۀدرسد

شدند وحدود وثغور  ایقضا لیبه تبع منافع آنها دخ یگرید رومندیل نعوام

بودند  یالملل نیحقوق ب نیقواره ونامنطبق بامواز یرا که از قبل ب یممالک

 یها ولتنفوذ، د یحوزه ها نییو تع یو بعد از چانه زدنها ردادندییتغ

 تیاکمح کی لی! برپا کردند که فقط ظواهر، شکل وشمایناتوریم ای! یپوشال
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گرد ونواح ما  یگذاشتند. بنابرآن غالب دولت ها یم شیخود مختار را به نما

 لیتشک گریکدیمورد منازعه  یحاکم برافغانستان از اجزا یوحکومت ها

اند،  دهیدور د را یوخارج یسرقدرت مند داخل یۀسا کهیهمن کیشده اند وهر

 انیوم یمرز یران هاکهنه ونو به جان هم افتاده اند وبح یبا آرائه قباله ها

  1 «را دامن زده اند. یقوم

 

 : تیمشروط یمعنا

 یابیچون موضوع ما رد» کندکهیعثمان دربخش نهم کتابش، اذعان م اکرم

است ،اول  تیومشروط یدموکراس ۀدرقالب مقول یاشکال مختلف تحول فکر

و بعد از آن بقدر وسع،حد و مرز  میرا معنا کن تیمشروط میکوش یم

 ....میمشروطه خواهان کشور را مشخص کن کیدموکرات یخواست ها

است  یشاه یها میمتنوع رژ لاشکا یریشاهد شکل گ یاسیحقوق س خیتار

 ،یانتخاب ،سلطنتیتوان از سلطنت مطلقه استبداد یکه از آن شمار م

را نام گرفت.  یپارلمان ۀسلطنت محدود،سلطنت مشروطه، سلطنت مشروط

که منظور نظرمشروطه  میپرداز یوطه متعداد به سلطنت مشر نیو ازا

 یاز قدرت دولت یبرآن بود تا بخش یبه موجبش سع وخواهان مابود 

 ارطبقاتیدراخت ایملت، یعموم ارمجمعیدراخت یپادشاه وقسمت اریدراخت

سبب آنرا  نی.از همردیدر دست مجالس مقننه قرار بگ ایممتاز ومتوسط 

 .کندیالتزام م زینکه حد وحصر را  نامندیم زین دیسلطنت مق

که حکومت  میدرمباحث گذشته  اشاره کرد:» دهدیعثمان ادامه م اکرم

ضوابط  دیکردن قدرت زمامدار اقتدارگرا با ق دیمق یمعن کیمشروطه به 

معاصر آن در فرهنگ  ریکه لفظ قانون به تعب میکرد زاشارهیقانون است، ون

 هنبوده است. چ یروشننداشته ومسبوق به سوابق  یچندان نهیما، زم یاسیس

ضمانت  چیه یکه در طول سده ها، ناظم امور بوده، اکثراً ب ینیقواعد وقوان

بوده است .واگر  نیوبد امراء وسالط کین ۀبراراد یبوده ومبتن  یاجرا جار

به خاطرمنش  شتریب م،یدار ادیبه  ییبالنسبه خوب از دوره ها یما نمونه ها

 یرضامندانه برخ وبد نکند  یکارها ردکیفرمانروا بود که اراده م یشخص
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. دیمحدود نما یوسنت ی، اخالق ینید نیخود را با مواز یتهایاز صالح

ما که  یاساس نیدرتمام نظام نامه ها وقوان میدار ادیکه به  ییآن تا جا ریدرغ

 ریاست پادشاه غ ربودهیقرن اخ کیمردم در یکارهایحاصل پ زیآنها ن

قاعده  چیاز ه تیقانون وجامعه قرار داشت و تبع فوق ار،یمسئول وتام االخت

 .کردیرا التزام نم یا

 حاکم مقتدر نکهیافتاد مگرا یبه خطرم ینظم عموم شهیهم گر،ید یسو از

 یاقتصاد اتیح یشاهرگ ها نیبود واز مهم تر یم ریبرسر  یوبا ضابطه ا

واگر  کردیوبزرگ راه ها محافظت م یمصنوع یاریچون نظام اب یواجتما

فراراز مرکز شدت  لیتما یاز جانب خورد،یبرهم م ینینظم آهن نیچن یبار

 یوبلوا ها کردیم دیمملکت را تهد ه،یخطر تجز گریگرفت، واز جانب دیم

تناقض  ای« پارادوکس» نی.وهمدادیحد ومرز جان ومال مردم را بر باد م یب

چون  ،ی( وانهدام نظم عمومتیمحدود مشروط ی)به معنیدموکراس نیب

 .....نمودیچهره م نحلیال یعضلم

استعمار  هیوچه عل ینو د درصد جنبش ها چه برضد استبداد داخل امدیپ» 

استخوان سوز بوده است که  دادیدرکشور ما، چنان هرج ومرج وب یخارج

دفع بال،چشم  یمحتاج شده وبرا میبه کفن کش قد الناسدر هر نوبت عوام 

او را از چنگ دزدان سرگردنه تازه نفس بوده تا  یانتظار قداره بند

باک را  یوب اریمع یبرهاند ووحد اقل،دراز دستان ب زیورهزنان سحرخ

حکومت تنظیمهای و دوران حاکمیت چپی ها]درست مثل  «پوزبند بزند.

  1[گرافغانستانید یاکابل وشهره جهادی در

 

 استبداد: غیرتیخواهان اول در ز روطهمش

محققان ومورخان  یتوجه به پژوهش ها عثمان در بخش نهم کتابش با اکرم

را برمال کرده   یمهم قینکات وحقا دربارۀ مشروطه خواهان، یافغان

 خیمبکند که تار یرا معرف یمردان آگاه وبا دانش واز جان گذشته ا یمای،س

 خود حفظ کرده است.  نهیرا درس ینامها نیبحود ببالد که چن دیبا
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وطن پرست و شجاع  محمدسرورخان  با دانش و یابر انسانها نیاز ا یکی

او را  زینظ هګمشروطه خواخان اول است  میزع  یقندهار«  واصف »

 .میتوانیمنطقه سراغ کرده نم یدرتارخ  خود وکشورها

افغانستان  خیتار کندکهیمنطق حاکم برگفتارما اقتضا م:»سدینویعثمان م اکرم

تحول  انیبلکه بربن میریبگ یبه بررس یوشکل یفوقان راتییتغ ادیرا نه بربن

نام گرفت  «یمشروطه خواه»که به حق  میریبگ یها پ شهیدراند یژرف

ذکراست که در  انیداد.شا دیرا نو« بن بست»خروج جامعه از  یومحمل ها

 سیکه تاس «تهیمدرن»به  دنیرس ک،یژیبه عنوان استرات دماید یدورنما

از الزاماتش  یکی است، قراردارد که دیدوران جد ۀشیوکاربست اند جیوترو

 یستیاز دولت است وبا نید یاجدائی« سکوالر»جامعه  یارزشها قیتطب

 یها یمسلط برجامعه ما، آزاد نیوآئ اتیبه معنو یضمن حرمت گذار

ملت ما  انهیچپ وراست وم یها فیمردم ما اعم از ط ۀقاطب یومدن یاسیس

است  یحل راه نیتر یانسان ،یوتساهل ،تحملیستیکند.چنان همز نیرا تضم

 نیرا تضم تشانیومشروع دهدیم یاسیس اتیکه به همگان مجال برآمد درح

خواه اعم از چپ وراست که  تیتمام یهایولوژیدیآن تمام ا ریکند.درغ یم

انجامند،  یجامعه به انحصارقدرت م لیاز مقاطع برخوردشان با مسا یکیدر

 ایل بعد از چندسال ندارند بلکه زوا یجوامع باز همخوان ینه تنها با نورم ها

به ما  ستمیقرن ب یدادهایکه رو یدرس نیباشند وا یم ریچند دهه اجتناب ناپذ

 آموخته است.

 شرفتیدر اذهان وعقول را که باعث پ یکم راتییاست که تغ ستهیبا نیهمچن

از  زیشده اند ن یرکود امر مبارزه درنهضت مشروطه خواه ایوپس رفت و

اول،  یکه شامل مشروطه خواه کاریآن پ ۀچه هرسه مرحل مینظردور ندار

 یها هیال یاسیشعور س ۀمرتبت ودرج گر،ید کی اسیدرق شوندیدوم وسوم م

پادشاه  رینظ ییآن شاخص ها ریرا نشان خواهد داد.درغ یروشنفکر

قدرت از پدر به پسر در سلطنت  یکیومکان یانتقال شکل ایها،ویگردش

 نخواهندبرد. ایراه به ژرفا وعلت العلل قضا ،یموروث

 یبا دموکراس یومناسبت تیسنخ چیه تیاز رع عتیمنسوخ گرفتن ب ۀپروس 

 باشد. یبا ظواهر نم یجزباز یندارد وکار یاسیس
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 شیقدرت در امرکاهش وافزا یگرشرکایاست که نقش نهادسلطنت ود یهیبد

خودش را  نیرمعیتاث یواجتماع یاسیس یها یدگرگون یائیپو ایو یوکند

از عوامل برشمرد نه  یکی گر،یده ها عامل د فیآن را در رد دیدارد که با

 خیتار ی. بنابرآن در بررسمیکن یزمان بند ایرا با آن قالب  خیتار نکهیا

 راتییافکار خواهد بود نه تغ یما، دوره بند یمعاصر افغانستان دوره بند

 ،ییدایپ یبه چگونگ میپرداز یباال م حاتیاز توض بعد.یروساخت یفوقان

 یمشروطه خواهان اول که از نظر اصالت مردم یوخاستگاه فکر یربندقش

 یشان به قدرت ها یپندار، طهارت رفتار، استقالل عمل ونا وابستگ تیشفاف

 بیرق یب روینظ یتازمان ما ب ریفراگ یها فیبه ط وندشانیوتعلق وپ گانهیب

1«…. باشند یم
   

 دیس اریاز قول پوهن اول،بعد از نقل مرامنامه مشروطه خواهان  عثمان اکرم

قاسم خان که از دانشمندان  دیمسعود واو از زبان پدرخود مرحوم س

که:  کندیدرافغانستان بودنقل م یومبارزان طراز اول عصر مشروطه خواه

به  یخواه هیاول نهضت مشروط میمحمدسرورخان واصف زع یمولو» 

همانخانه بزرگ باغ م یاز اطاق ها یکیدر 1909مطابق  یقمر1327سال 

جلسه داده عده  لیآنجا بود تشک بهیکابل که در آن وقت مکتب حب تیدر وال

جلسه داکتر  نیاز مشروطه خواهان در آن گرد آمده بودند، درا یادیز ی

به حضور  یی ضهیعر دیتسو شنهادیوبرادرانش سهم نداشتند،  پ یعبدالغن

 هللا خان شد که در آن نوشتند: بیحب ریام

 ندینما یا مردم به جبر وقوت قاهره حکومت را مجبور مکشوره یدربعض»

ملت ساخته شکل مشروطه  یرا تابع آرزوها وخواسته ها یتا نظام ادار

 تیممالک پادشاه روشنفکر به ابتکار خود وبا ن یبدهد ودر برخ یوقانون

.چون سراج سازدیرا در مملکت نافذ م تیواوصل مشروط نیقوان ر،یخ

 هیوحرب هیبیخواه است، چنانچه مکتب حب یالم وترقع نپادشاهیالدالملت و

وطبع کتب واحداث شوراع  یعصر ۀونشرسراج االخبار وآوردن مطبع

مشروطه  نیاز مظاهر لطف وتوجه شاهانه براساس قوان رهیوعمارات وغ

به  یریجلوگ یاستوارگردد، تا ازاحکام خود سرانه وخالف مقررات اسالم

                                                 
1
 70، سوئد، ص 2022اکرم عثمان، تاریخ افغانستان درصد سال اخیر،چاپ  - 
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 نیمرفه قر اتیبه ح تیانون ونظام مشروطق ۀتحت سلط درعمل آمده، مردم 

1 «گردد.
   

به جالل اباد برده شده  یمنگیتوسط غالم محمدخان رسام م ضهیعر نیا

اول مرام مشروطه  ۀ. هرچند آن پادشاه در وهلدیگرد میرتقدیبحضورام

ومرتجعان  یاز مفسدان دربار یامابعض د،یخواهان را چندان به نظر بد ند

مرام وطن خواهانه  ریجلوه دادند ،لذا ام زیغه آممتملق موضوع رامبال

ادارک ننموده،امرداد تا چهارتن از  یوطن دوست را بدرست یمل خاصاش

المجلس به ضرب  یدونفرشان ف ند،چنانچهیجوانان آن نهضت را اعدام نما

2.«دندیبه قتل رس انیتفنگچه توسط دربار
   

سرورواصف در  مولوى محمد» :سدینویم یبیعثمان از قول حب اکرم

در »اعدام خود بکمال خونسردى قلم خواست و به اخالف خود نوشت :  ۀلحظ

و مالئکته .... ايمان کامل داشتم ، به حکم امير کشته هللا حالى که به آمنت با

 شدم. 

 روزى که شود اذالسماء انفطـرت        وندر پى آن اذا النجـوم انکدرت

 گـویم :صـنما ! بـاى ذنب قتـلت ؟من دامن تو بگیرم اندر عرصات        

 

 :توصیه من به اخالف این است 

 در ره مشــروطه اول منزل است        ترک مال و ترک جان و ترک سر

قاسم خان : واصف ، استادى بود که مدرسه حبيبيه نظيرش را  سيدبقول مير

نديده بود. هم عالم بود، هم اديب و شاعر و هم روشنفکربارز و جسور. او 

مردى خيلى ظريف و خوش طبع بشمار مى رفت و از اشعار و قصايد 

....«استادان سلف زبان درى، هزاران بيت از حفظه داشت 
 3

 . 

  واصفى فرزندفرزندهمين مرد فداکار و از خود گذربود.هللا عزيز

محمدکاتب  ضیفروایت اکرم عثمان، گزارش قسمت از  نیایل مکت یبرا 

میکنم  که نشان اقتباس  را هللا خان بیحب ریدربار ام یهزاره مورخ رسم

                                                 
1
 70، سوئد، ص 2022اکرم عثمان، تاریخ افغانستان درصد سال اخیر،چاپ  - 

2
)بحوالۀ ضهور مشروطیت وقربانیان 71-70اکرم عثمان، تاریخ افغانستان درصد سال اخیر، ص  - 

 (50-49استبداد، تالیف سید مسعودپوهنیار، ص 
3
 ، 115ص  حبیبی، جنبش مشروطیت درافغانستان،- 



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   38   

تن ازمشروطه خواهان  70میدهد، توطئه دستگیری واعدام وشکنجه دادن 

خوش  یبراتوسط مستوفی الممالک  ]وزیرمالیه و رئیس استخبارات امیر( 

 وکسب اعتبار ومنزلت نزد امیر سازماندهی شده بود.  یخدمت

 

  :اول ه خواهانمشروطسرکوبی گزارش سراج التواریخ در بارۀ 
 

زيرعنوان در جلد چهارم، بخش سوم،سراج التواريخ،فيض محمد کاتب، 

می نگارد: « نقض عهد وحنث سوگند مالنجم الدین وعضیموی آهنگر»

ميرزا محمد حسين خان مستوفی از مجلس کنگاش و سعی و تالش داکتر »

شورای عبدالغنی خان پنجابی که به تحريک دولت انگليس در خفا محفل 

مشروطيت تأسيس کرده و قريب پنجصد نفر  از اعيان و اکابر شهر و ايل و 

احشام قبايل اطراف را باهم متعهد و متحلف ساخته بود و ميرزا محمد حسين 

خان آگاه گرديده و حکومت مشروطه را موجب زوال استقالل و استبداد خود 

و مال منهاج الدين  فهميده، با خامۀ حيلت و خديعت به حضور واال نگار داد

نام، معلم شهزاده محمد کبير خان را با استاد عظيم نام آهنگر کابلی ]مشهور 

خساست نهاد،  به برگد عظيمو ـ پدر کالن جنرال نبی عظيمی[ که  از....

درکارخانۀ دولتی به منصب کرنيلی رسيده بود، نزد خود خواسته و از آن دو 

و مژده و نويد انعام و عطيت، مکتوبی تن که شامل مجلس  بودند، به دساست 

مشعر بر بند و بست قتل  ذات شاهانه حاصل کرده، با عريضۀ خود در جالل 

آباد به حضور واال فرستاد و دو تن که نقض عهد و حنث سوگند کرده بر خدا 

عاصی شده بودند، طلب جالل آباد گشتند. وسردار عنايت هللا خان معين 

راست سوار،رهسپار جالل آباد ساخته، ايشان السلطنه هردو تن را به ح

چنانچه بيايد، دين به دنيا فروخته باعث قتل وحبس وضبط مال ومنال جمعی 

« از اهل مجلس شدند.
1
  

ازاين عبارت  استنباط ميشود که زندانی شدن داکتر عبدالغنی هندی وساير 

م ترور مشروطه خواهان براثر توطئه استخباراتی مستوفی الممالک  به اتها

امير حبيب هللا خان سازماندهی شده بود وبراثر توطئه های مستوفی الممالک 

يکجا با دستگيری داکتر عبدالغنی افراد واشخاص زيادی جانها وهستی خود 

                                                 
1
 376جلد چهارم، بخش سوم،صفحه سراج التواریخ،یض محمدکاتب،ف - 
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مشروطه  را از دست دادند وبسياری در کنج زندان افتادند. تا آنکه ستاره اقبال

سلطنت رسيد وهمه به  نشهزاده امان هللا خادرخشيد و خواهان زندانی

 زندانيان سياسی آزاد شدند.

در مورد افشا ودستگيری واعدام وزندانی شدن  سپس مال فيض محمدکاتب  

هجری 1327اعضای جنبش مشروطيت اول در شرح وقايع ماه صفرسال 

 ( چنين گزارش ميدهد: 1909مارچ )

گر روی روز پنجشنبه چهارم صفر  مال منهاج الدین و استاد عظیموی آهن»

به شیطان  نهاده به تعلیم میرزا محمد حسین خان مستوفی از تصمیم عزم 

جماعۀ مشروطه خواهان بر قتل حضرت واال هم به او و هم به تحریک او، 

عریضۀ به سردار عنایت هللا خان معین السلطنه داده و از عریضۀ هر دوتن 

میرزا و نگارش دیگر واقعات خفیه نگاران شهر کابل که به القای 

محمدحسین خان به عبارات مختلفه و مضامین واحده به حضور واال رسیده 

هردو تن محیل و مدسس طلب جالل آباد شده بودند، وارد آنجا شدند و 

حضرت واال از کمال عدالت از در  حصول صدق و کذب حقیقت امر قتل 

خویش، درشب هریک از دو تن را تنها به خلوت خواسته بپرسید و آن دو 

ن برطبق تعلیمات میرزا محمدحسین خان و عریضۀ خود که به اغوا و ت

القای او نگار داده بودند، بیان ماجرای افترا کرده وسوگند غالظ وشداد یاد 

نمودند وحضرت واال از سوگند یادکردن آن دو تن ظاهراً مسلمان متیقن 

د گردیده، درروز دوشنبه هشتم صفر سید جواهر شاه غوربندی و لعل محم

خان پسر جان محمدخان سابق خزانه دار و پادشاه میرخان پسر ملک رحمت 

شاه خان وزیری و نظام الدین خان ارغندیی از غالم بچه گان خاص و احمد 

قلی خان  قزلباش و غالم محمد خان رسام میمنگی و محمد اسلم خان 

 میرشکار، برادر محمد علی خان سیقانی را که از جمله اسامی متعهدین و

خدمه و عملۀ حضور بودند، در دربار عام احضار فرموده، همه را محبوس 

و از آن دوتن سياهه اعداد  سخت و امر عذاب وشکنجه و عقاب نمودند

مشترکه مجلس مشروطه را خواسته، ايشان  قرب هفتاد نفر را سياهه داده 

 حضرت واال سياهه ايشان را چون هنوز تيلفون جاری و موتر ساری نگرديده

بود، شباشب مصحوب ]بدست[ آدم خان پسر ملک پيردوست احمدزايی از 

غالم بچه گان خاص نزد سردار عنايت هللا خان معين السلطنه فرستاده، در  
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روز دوازدهم ماه صفر از روی سياهه مال منهاج الدين و استاد عظيمو 

هريک داکترعبدالغنی خان و مولوی نجف  علی خان و مولوی محمد چراغ 

ن برادران او و مولوی محمد حسين خان و مولوی مظفرخان معلمان خا

مدرسۀ  حبيبيه و سيداحمد خان قوم لودی  و ميرزمان الدين خان پسر شهزاده 

حسن  بدخشی و غيره جمعی را احضار فرموده، بند ستم برپا نهاده و چون 

اکثر درخانه و جای خود نبودند، محصل ها گماشته بعضی را در شب 

م صفر چون محمد اختر و محمد انور پسران ناظر محمدصفر خان و سيزده

سيدقاسم پسر  ميرغالم محمد چارباغی جالل آبادی و غيره را به دست 

آورده، گرفتار و ضبط کردن خانه های گرفتاران رعب و هراس عظيم 

درقلوب عموم شهريان افتاده ولوله و غلغله بزرگی در خواطر صغير و کبير 

و از جمله سعدهللا خان و محمد سرور خان پسران مولوی احمد  جای گير آمد

جان خان الکوزائی واضع قانون جديد ديوان افغانستان و عبدالقيوم خان 

خواهرزادۀ او که خود را پنهان کرده خواستند خود را در افشار  نانکچی نزد 

به  اعداد سواران نظام خاصۀ رکاب شاهی، همه اقوام درانی قندهاری رسانيده

جانبی راه فرار برگيرند و هرسه تن در گردنۀ ده افغانان به دست آمده، قريب 

غروب آفتاب روز شنبه سيزدهم صفر لقمۀ توپ سياست گرديده هالک و 

قطعه قطعه شدند. وپس ازآن ]مولوی[عبدالواسع و]مولوی[عبدالرب،  پسران 

قاضی ]مولوی[عبدالرؤف کاکری  و تاج محمد خان پسرمحمدعلی خان و 

عبدالحق و مالء محمد اکبر و ميرزا شيرعلی خان بارکزائی چخانسوری و 

سه تن پسران مستان شاه درويش کابلی و غيره تا روز سه شنبه شانزدهم 

صفر محبوس شدند و از جمله محرر اوراق ]فيض محمد کاتب[ که از راه به 

ول مطالعه سردار محمد يوسف خان پسر امير کبيرمرحوم  اجزای جلد ا

سراج  التواريخ را در قلعۀ منال به خانه او رفته بود، روز سه شنبه مذکور از 

آنجا در شهر آمده و هنگام عصر محبوس گرديده با ده تن ديگر تحت حفاظت 

عده ای ازنظاميان از جای معين السلطنه رهسپار محکمه کوتوالی گرديده با 

ل از عريضۀ استدعا غالم زوالنه های ثقيلۀ آهنين مقيد آمد و مقارن اين حا

بچه گان خاص، سيد جواهر شاه و لعل محمد در جالل آباد به دست غالم بچه 

گان داده شده در ريگزار سه کوهه هدف تير تفنگ آمدند و از جملۀ قتله، 

محمد  شريف خان پيشخدمت از احفاد وزير فتح خان مرحوم پس از قتل سيد 
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ه بود، با حربه در دهن او زده تا جواهر شاه که جان به قابض ارواح سپرد

بناگوشش ببريد و پس از آن محمد ايوب خان فوفلزائی و کرنيل محمد عثمان 

خان پسر محمد سرورخان پروانی از کابل گريخته و در سرحد قوم مهمند 

گرفتار آمده، در جالل آباد به توپ پريدند.وپس از چندی گرفتاران جالل آباد 

رگ شاهی محبوس گشتند و از جمله عبدالحسيب درکابل فرستاده شده در ا

]عبدالحبيب[ خان و  عبدالرحمن خان پسران سردار عبدالوهاب خان پسر 

سردارمحمد افضل خان مرحوم پس از تحقيقات و حصول معلومات زياد 

چون ميرزا محمد حسين خان مستوفی تهمت عزم قتل حضرت واال را  

رها گشته و پس از آن به تدريج يکی برهمگان بسته بود، از ديگران مقدم تر 

پی ديگری رهائی يافته و بيست و يک نفر ازمنسوبان سيد جواهر شاه از 

غوربند و پنج نفر پسران سرور خان پروانی از جبل السراج ،محبوس 

خواسته شده مال و ملک ايشان ضبط گرديد. داکتر غنی و هر دو برادرش با 

ن و پسران سرورخان و پادشاه  سيداحمد خان لودی  ومولوی محمد حسي

ميرخان و نظام الدين خان و غيره پس از حبس يازده سال در اول جلوس 

«اميرامان هللا خان غازی از زندان جور رها  گرديدند.
 1

  

درک ميکند که  وعدالت خواهباشعور از مطالعه اين گزارش هر انسان 

بی را بخاک سياه اين انسان سفاک ودسيسه باز چه خاندانهای بيگناه ونجي

 نشانده است.

همفکر اوشاد باد که پس ازجلوس  برتخت  ارانيوح شاه امان هللا و ر

واستخدام شان در دولت   یاسيس انيزنذان یکار او آزاد نيسلطنت،اول

مردم  اتيبه شکا یدگياقدام عادالنه شاه  رس نيمشروطه خواهان  بود. دوم

 نکابل وقبل از همه مشروطه خواهابود. مردم   یرجال مقتدر دولت قبل هيعل

 یبه تباه دادشانيالممالک  شکنجه شده ومال وجا یکه از دست مستوفاول 

 هيخود را عل اتيوشکا ضيکشانده  شده بود، دست استغاثه بلند نمودند و عرا

الممالک محکوم به  یمستوف جهيکردند. بالنت شيالممالک  به محکمه پ یمستوف

 شد. رانيو ظلمخانه  نساني.بدديادره گردمص  شيها یاعدام ودارائ

 

 نقش محمودطرزی در احیاء نهضت مشروطیت دوم:

                                                 
1
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محمدخان طرزی، ابن سردار  پسرسردار غالممحمودطرزی ،  

خان ابن سردار پاینده خان بارکزائی ، رحمدل

مطالعات وسیعی در ادبیات وحقوق صاحب 

و سیاست و اجتماعیات و مبادی علوم طبیعی 

بانهای ترکی، عربی،اردو، و برزبود 

فرانسوی، پشتو و دری دسترسی داشت، 

شاعرتوانا و نویسنده چیره  عالوه براینهاو

که با پدرخود در وی  . بود ی نیزدست

شده بود از کشور محکوم به تبعید 1881

 شام ابتدا به هند وبعد به ترکیه رفت ودر

فاده از فرمان با است،1901در اقامت اختیارکرد وپس از مرگ پدر ()دمشق

 سال در عفو امیر حبیب هللا خان مبنی برعودت افغانان تبعیدی به وطن،

شهرت  بیگ" به کابل آمد ونه ماه را درکابل سپری کرد وبه "محمود 1902

  بعد از دیدار با امیر حبیب هللا خان دعوت به بازگشت به وطن گردید. یافت.

وان رئیس دفتر نخست به عن (1905)طرزی پس ازبازگشت به کابل

ها از  شد و به ترجمۀ نظامنامه مقررم( 1919-1901هللا ) میر حبیبترجمۀ ا

زبان ترکی به فارسی پرداخت. در این زمان بود که دو دختر محمود طرزی 

-1888هللا ) هللا درآمدند و شهزاده عنایت به عقد نکاح دو پسر امیر حبیب

مادهای طرزی شدند. بدین م( دا19۶0-1892هللا ) م( و شهزاده امان1946

ترتیب وی جای پای محکمی در دربار یافت و با استفاده از چنین امکانی  

 االخبار را در کابل منتشر کرد. وی نشریۀ سراج

میزان  1۶در تاریخ  رااالخبار م جریدۀ سراج1911طرزی در 

وآن را تاشماره ششم ،م،  انتشار داد 1911ش برابر با هشتم اکتبر 1290

ش 1297قوس  27ق) 1337ربیع االول  15شتم مورخه سال ه

  .1مدیریت کرد( 1918دسمبر19)

پیروی از ترکان جوان و ناسیونالیسم مهم سراج االخبار:مضمون 

اسالمیسم و مبارزه با استعمار بود. اما عالوه بر آن ترویج  آمیخته با پان 

                                                 
1
 چاپ دوم،111ص حبیبی، جنبش مشروطیت درافغانستان،- 
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دۀ آن به شمار معارف، مجادله با خرافات و تعلیم زبان پشتو هم از اهداف عم

 رفت. می

طرزی شخصيت چند »داکتر کاظم در يکی از مقاالت ممتع خود مينگاردکه 

بُعدی تاريخ معاصر کشور، تنها روزنامه نگار نبود، بلکه او انديشمند، 

نويسنده، شاعر، مترجم، سياست گر، دولتمدار ومعرف ادبيات مدرن بود ؛ 

متجدد و تحول پسند بود. آثار  فراتر ازهمه او شخصيت مبارز، بيگانه ستيز،

قلمی او که زينت آرای صفحات پربارسراج االخبار بود، برای يک دهه 

تقريبا درشبه قاره هند و سرزمين های آسيای ميانه دربين عناصر وحلقه های 

آزادی خواهان ً و مبارزان دست بدست ميگشت و منبع الهام درمبارزات 

ه آزادی و عدالت اجتماعی محسوب سياسی واجتماعی آنها درجهت رسيدن ب

می شد. محمود طرزی که در واقع يک مکتب انديشه و تفکر بود، در طول 

دودهه پس ازبرگشت خود از ترکيه عثمانی به وطن، نفوذ زياد بر دربار 

وارد نمود. او نظريات خود را ضمن موضوعات مختلف دربارٔە آزادی ملی، 

نان، کسب دانش و نقش زن در حيات علوم، انکشاف تکنالوژی، اتحاد مسلما

 1918تا  1911فاميلی، اجتماعی و تعليم و تربيت درسراج االخبار از

انش بودند، درس و تعليم ميداد و او به دو شهزاده که داماد منعکس ساخت.

يکی ازآن شهزادگان ـ شاه امان هللا غازی وقتی به پادشاهی رسيد، راه استاد 

ول سلطنت خود داعيه استقالل کامل کشور را را در پيش گرفت و در روز ا

از تحت الحمايگی انگليس بلند کرد و به آن هدف بزرگ با آغاز يک مانور 

نظامی، اما از راه دشوار سياسی که درآن عالمه طرزی نقش مهم داشت ، 

«نايل آمد.
 1 

 

اگرچه در دورۀ چهل عبدالوهاب طرزی پسرعالمه طرزی میگویدکه ،

ی نادری، ذکرنام محمودطرزی درنشرات وطن منع واندسالۀ حکمران

قرارداده شده بود، مگرمحققین ونویسندگان خارجی راجع به اوضاع 

اجتماعی وسیاسی وتاریخی وزبان شناسی وارکیولوژی افغانستان یک سلسله 

تحقیقات وتتبعات بسیار ارزشمندی نموده انتشاردادند.ودربارۀ شخصیت 

برازندۀ وی درانکشاف مفکورۀ های علمی وسیاسی محمودطرزی ونقش 

                                                 
1
 (،افغان جرمن آنالین94به سقوط وعروج خانوادۀ سردار یحیی خان)بخش  مختصر داکترکاظم، نگاهی - 
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نهضت وترقی افغانستان وبیداری شعور ملی ومجادلۀ قلمی اش در راه 

حصول استقالل وطن، رسایل وکتب علیحده نوشته اند.از آنجمله مؤرخ 

 «افغانستان معاصر ظهور»یسور گریگوریان،مولف کتاب امریکائی، پروف

دبی وفکری محمودطرزی یک فصل را وقف )سراج االخبار( وفعالیتهای ا

 : در آغاز آن اظهار میکند نموده

درحالی که درغرب راجع به حرکات بیداری فکری ونهضت های ملل » 

شرق از طرف دانشمندان غرب تتبعات وتحقیقاتی صورت گرفته ، چطور 

شده است از نام محمود طرزی که اولین علم بردار نهضت بیداری وطنش 

"ش در این راه مانند مشعل فروزانی بوده ونشرات "سراج االخبار

راهنمایی میکرد، کمتربحثی بمیان آمده است؟ ولی سبب آن اینست که تا 

همین نزدیکی ها از تتبع ومطالعه در بارۀ مسلک ومفکوره های محمود 

      1« طرزی عمداً خود داری میشد.

عبدالوهاب طرزی، از رسالۀ مورخ دیگرامریکائی، پروفیسورلوئی دوپری 

یاد میکند که « محمودطرزی، وطن پرست فراموش شده»تحت عنوان 

کم وقت اتفاق می افتد که شخصی قبل از وقت و زمان خود » نوشته است:

به وجود آمده است وافکار او را زمان آینده درک کرده است. اینک 

سنت قبیلوی  محمودطرزی ، یکی از تعداد کمی افغانها بود که به ماورای

 2 «انداخت، خواب یک دولت ملی افغانی را میدید. زمان خود نظر

، در مورد مشهورامریکائی پروفیسرلودویک ادمکافغانستان شناس 

"محمود طرزی از جنبش های اسالمی واتحاد  محمود طرزی مینویسد:

وهمبستگی قاطبه مسلمانان بحیث یک منبع قدرت برای عالم اسالم 

ً با سید جمال الدی ن افغانی بزرگترین علم بردار طرفداری میکرد وشخصا

جنبش اتحاداسالمی وآشنا ساختن مسلمانان به حیات معاصر وبیداری، 

محمودطرزی ،یک شاعرظریف " شناسائی داشت." نویسنده می افزاید که

وخوش طبع ویک فیلسوف خردمند دارای بنیه ضعیف والغر بود. چنان 

وصالحات اجتماعی  پنداشته میشد که طرزی قبل از وقت ظهورکرده باشد. ا
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را به کمال صلح پسندی وارامش مطالبه میکرد. او از استبداد واستعماربد 

  1 ."انگلیس بود می برد وبصورت عموم از مخالفین سرسخت استعمار

طرزى عقیده داشت که:" کسى که وطن خود رادوست دارد، دین خود 

وست را دوست دارد و کسى که دین خود را دوست دارد وطن خود را د

ناسیونالیزم، اصالحات » دارد و وطن خود را گرامى میدارد. به نظر طرزى 

اسالمى، عصرى سازى، پان اسالمیزم و پان آسیائیزم و ضد امپریالیزم باید 

 2«در اصالحات قرارگیرد.

وطن شجراست، ملت ثمر، وطن و درجاى دیگرى طرزى میگوید : " 

صول، وطن خزینه است، چشم است، ملت نظر، وطن مزرعه است، ملت مح

ملت نقود آن. پس چنانجه شجربى ثمر، دیده بى نظر، کشتزار بى حاصل، 

خزینه بى معامل از نفع مبراست، کذالک وطن بى ملت و ملت بى وطن نیز 

  3 "از همه چیز معراست.

طرزى رساله یى نیز در مورد وطن و معنا و فلسفه وطن نگاشته و 

 1296سرطان  20شراتى سراج االخبار در آنرا به عنوان هدیه سال ششم ن

  4نشر و توزیع کرده است که بسیار آموزنده و سود مند است.

از مطالعه سراج االخبار واضح معلوم مى شود که طرزى تمام خرد و 

تجربه و دانش و اطالعات و آگاهى هاى خود را براى تجلى قدسیت وطن و 

است وطن و تحریک حب وطن و دانستن قدر و قیمت وطن و حفظ و حر

حس وطن پرستى و حصول استقالل در جوانان افغان بکار برده است و تا 

 میتوانست مى نوشت و میگفت : 

 چـو گشت حـب وطــن، جاى در دل ملت

 عــدو به لـرزه فتد، میشود هـالک وطن

 وطن به حب وطن قایمست وهم محفوظ

 کــه هست حب وطن تیر سهمناک وطن

 حظه یی مشو بیباکبحـفـظ  وحـب وطن ل

                                                 
 10،ص20ادمک،روابط خارجی افغانستان درنیمه اول قرن  لودویک،- 1

2
 203وهسارکابلى، چاپ پشاور، ص ک، آتش در افغانستان،ترجمه ریاتالى ستیوارت - 
3

 334، 282داکتر روان فرهادی،مقاالت محمود طرزى در سراج االخبار، ص  - 
4

 ، پشاور،فصل اول200۴سیستانی، عالمه محمودطرزی، شاه امان هللا وروحانیت متنفذ،چاپ اعظم  - 
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 حـب وطن ز تــاک وطــن ه یبـنـوش بـاد

 "محمود "زحق نیـــاز کـــند عـاشق وطــن

 کــــه دشمــنان وطــن باد زیرخاک وطـن

مرحوم پوهاند حبیبى سپاسمندانه خاطره وطن دوستى خود را اینطور یاد 

ى شمس 1301آورى میکند: پس از تأسیس اولین مدرسه در کندهار در سال 

که من در آن شامل و درس خواندم و باسواد شدم ، براى نخستین مرتبه 

را از نوشته هاى طرزى دریافتم و این احساس شریف « حب وطن»مفهوم 

ساله ام از آن هنگام در خاطرم باقى مانده که محمود گفته  75تا کنون که 

 بود : 

 اى خاک پاک و اى وطن خوش زمین من

 ل نشــین منمعشـوق من حبــیب من و د

 شبــها به یاد وصل تو، بى خواب مانده ام

 در روزهــا بفـکر تــــو در تـاب مانده ام

 پس عشــق تو چـسان زسـر من بدر شود

 1درون شد و با جان بدر شود ـــــبا شیر ان

حبیبى، در رابطه به نقش محمود طرزى در احیاء جنبش مشروطه خواهى 

که در » میمون ، جنبش مشروطه خواهى این حرکت » در کشور مینویسد: 

قمرى اختناق یافته بود، دوسال بعد با نشر مجدد سراج االخبار  132٧سنه 

و نفس مسیحائى یک افغان مخلص و وطن دوست دانشمند و نویسنده 

نیرومند محمود طرزى پس زنده و احیاء گردید و این مرد عاقل و مدبر، 

، حقا بجاى مولوى محمد سرور بدون ایجاد هیا هو و ترسانیدن دربار

بلکه  -واصف، رهبر مشروطه خواهان اول نشست و نخل مشروطه خواهى 

  2 .را به ثمر رسانید -آزادى خواهى 

مساعى صادقانه و وطن پرستانه محمودطرزى ، این مرد فاضل و خردمند 

بزودى منتج به احیاء  جنبش مشروطه خواهى در کشور گردید. جنبشى که 

مام اعضاى آن را بخون و زندان کشانید و قربانیان فراوانى ت 1909در 

درقبال داشت. هوشیارى و بیدارى محمود طرزى در احیاء جنبش 

                                                 
 116ص  چاپ کابل،حبیبى ،جنبش مشروطیت در افغانستان ، - 1

  101روطیت ، ص جنبش مشحبیبی، -60
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مشروطیت در این برجسته میگرددکه او توانست هسته این این جنبش را در 

درون خانواده سلطنتى ایجاد کند و حلقه اتصال آنرا از درون خانواده 

ن تحول طلب و سپس دامنه آنرا به بیرون از دربار سلطنتى به درباریا

 گسترش دهد. 

بدون تردید، انتشار پیگیر و هدفمند سراج االخبار انقالبى در 

مطبوعات و مسلک روزنامه نگارى ایجاد و شور استقالل طلبی را در 

اذهان و افکار جوانان و تحول طلبان و وطن پرستان زنده ساخت که نتیجه 

احیاء جبش مشروطیت و استقالل کامل سیاسى کشور و ماحصلش همان 

 است .  

محمودطرزى ، زندگى خود را وقف خدمات فرهنگى و بیدارى براستی که 

جوانان و مردم کشور کرده بود وتا آنجا که قلمش و زبانش کار میکرد ، در 

پرورش جوانان وطنخواه و فداکار و با عقیده و با ایمان و ضداستعمار تالش 

بکار برد و از ضدیت با استعمار انگلیس به عنوان دشمن دیرین  فراوان

  نوشت که:طرزی مردم افغانستان در یغ نورزید.

           تا قلم دارى بکف محمود طرزى در سخن

 آگهى ده قوم را از نکته هاى شرق و غرب

ً زندگى خود  را وقف بیدارى جوانان و مردم کشور  محمود طرزی،واقعًا

ا آنجا که قلمش و زبانش کار میکرد ، در پرورش جوانان کرده بود وت

وطنخواه و فداکار و با عقیده و با ایمان و ضد استعمار تالش فراوان بکار 

برد و از ضدیت با استعمار انگلیس به عنوان دشمن دیرین مردم افغانستان 

دریغ نورزید وبخاطرهمین روحیۀ ضد انگلیسی او بودکه در دروان سلطنت 

اه وظاهرشاه نام محمودطرزی از مطبوعات حذف شده بود وهیچکس نادرش

 از او نام نمی برد.

یکى از دالیل موفقیت مشروطیت دوم ، همانا وجود و همنوائى 

دوشاهزاده مشروطه طلب در حلقه مشروطه خواهان دوم بود که سرانجام 

به  منتج به از میان برداشتن مانع عمده در راه حصول آزادى کشور گردید و

 استرداد استقالل انجامید. 

بعد از  که :آمده است شرح زندگی محمودطرزی رسالۀ  در

پسرش ظاهرشاه تا عهد  ( وادامه آن در1933-1930استقراردورۀ نادری)
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ساله،تذکرحقایق تاریخی ونام بردن از شخصیت  43یعنی یک دورۀ  1972

ودطرزی امیرعبدالرحمن،محم های برجستۀ ملی،مانندشاه امان هللا،

ونویسندگان وطنخواه از پروگرام تدریسی عمداً حذف گردید، واین امر در 

مرور زمان یک خالیی دراذهان نسل جوان تولید نمود که منجر به بی 

اطالعی ازافتخارات تاریخی وشعور ملی وفراموشی صفحات درخشان 

تاریخ وطن گردید، وزمینه را برای جاگزین شد افکار ضدملی ومسموم 

  1 .ن افکاراوالدوطن آماده ساختساخت

افغانستان،  که جنبش مشروطیت دوم دریاد آورشدباید خالصه 

محصول فکر و اندیشه و تدبیر وخرد محمود طرزی بود و یکی از اهداف 

نخستین مشروطیت دوم، حصول استقالل افغانستان از انگلیسها بود که آنهم 

 پس از رویکارآمدن امان هللا خان تحقق یافت.

 

 :جنگ جهانی اول وموقف بیطرفی افغانستان 

با "دين" نماينده انگليس،  1905مارچ  21امير افغانستان با امضای معاهدۀ  

ديورند را تائيد نمود ومانندگذشته دروضع نيمه مستعمره  1993معاهدۀ 

 باقيماند. 

ميان روسيه وانگليس تذکر رفته بود که برتانيه  1907اگست  18درمعاهده

اسی افغانستان را تغييرنميدهد واين کشور تحت نفوذ آن باقی ميماند وضع سي

وحکومت روسيه از جانب خويش تعهد نمود که افغانستان را خارج ازدايرۀ 

ميشمارد ومناسبات سياسی خود را با افغانستنان از طريق حکومت خود نفوذ

 برتانيه کبير انجام ميدهد.

بريتانيا وروس را دشمن اسالم  از شروع جنگ جهانی اول،سراج االخبار،

 1294جدى  16در شماره طرزی  ميخواند واز جرمنی طرفداری مينمود.

مقالتى شديد تنبيهى و ضد « حى على الفالح »سراج االخبار، تحت عنوان 

آمده درمقاله .ديکه بال وقفه از طرف دولت سانسور گرد شتاستعمارى نو

انيه! شرافت ملى، عظمت قومى اى ملت نجيبه افغ حى على الفالح! :»بودکه

خود را محافظت کنيد! استقالل وحاکميت دولتى خود راصيانت نمائيد! افغان 
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که به ديانت و ديندارى، به شجاعت و بهادرى، بغيرت و ناموس شعارى در 

تمام دنيا مشهور و معروف شده باشد، آيا اين را بر وجدان و ايمان و شرف و 

مى تواند که نام حمايت و تابعيت دولت اجنبى ناموس خود چسان گوارا کرده 

 غيردين و غير ملت براو باشد ؟ 

حاشا ! حاشا ! ُکالً ُکالً! افغان به بسيار آسانى و خوشگوارى مرگ را قبول 

ً کلمات متعفنه معده  کرده ميتواند، ولى هيچگاه، به هچ صورت قطعاً، قاطبا

واند، معنى صاف و بشور آورنده تابعيت و حمايت را هضم کرده نمى ت

بغير از » صريح تابعيت و حمايت اينست که، يک دولتى بديگر دولتى بگويد:

من، ديگرى را نشناس! بغير ازمن، باديگر دولتى حرف مزن ! بغير از من با 

ديگر دولتى عقد معاهدات يا رابطه مناسبات و معاهدات مکن ! بغير از من، 

قبول کن ! معنى صاف و صريح بديگر دولتى نه سفير بفرست و نه سفير 

استقالل تامه و آزادى کلمه نيز اينست که ، هردولت در همه چيزهايى که در 

تا به حال هرچه که بود، بود! هرچه ...باال مذکور گرديد، مستقل و آزاد باشد 

که شد، شد! ليکن بعد از اين افغان آن افغان نيست که از حقوق خود چشم 

....« پوشى بتواند 
1
  

زى با چنين صراحت لهجه و نوشته هاى تنبيهى ضد استعمارى خود، طر

امير را تکانه زد و امير متوجه تحريک احساسات استقالل طلبى روشنفکران 

بنابرين اين شماره سراج االخبار را فوراً سانسور و  .و مردم افغانستان گرديد

ر هزار روپيه جريمه محکوم نمود و اظها 26خودطرزى را به پرداخت 

«.مرغى که بى وقت آذان دهد، سرش از بریدن است  »داشت : 
 2

شهزاده  

 امان هللا دامادطرزی اين پول را بطورمحرمانه پول اين جريمه را پرداخت.

هیات سیاسی آلمان وترکیه با نامه های ویلهیم دوم  1915دراکتوبر

د امپراتورآلمان ومحمدرشدخامس سلطان ترک وارد افغانستان گردید واتحا

می  22پیشنهاد کرد. این هیئت تا به امیر نظامی باهمی را علیه انگلیسها 

قسمت بزرگ دربار ومامورین افغانستان  ،درافغانستان باقی ماند 1916

برهبری سردار نصرهللا خان نائب السلطنه طرفدار این اتحاد واعالن جنگ 

درحالی کرد  ماعالبیطرفی افغانستان را امیرافغانستان  اما با انگلیس بودند
                                                 

 378 – 377، صمقاالت محمودطرزی -1

 82حبیبى، جنبش مشروطیت ، ص  -2
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که درافغاسنتان وهیجان عمومی مردم احساس میشدومردم سرحدات آزاد 

امیرحبیب  .1 افغنستان درخزان همین سال برضد استعمار انگلیس قیام کردند

هللا خان از مبارزۀ مردم افغانستان در سرحدات آزاد جلوگیری مینمود وجهاد 

قلمداد میکرد وباین منظور  مردم را بدون اجازۀ وامر پادشاه اسالم ناجایز

رسالۀ اطاعت اولی االمر توسط مطبعه عنایت کابل چاپ ودرتمام مساجد 

  2 وقشله های نظامی افغانستان منتشرگردید.

غبارمینویسدکه امیرمیخواست مذاکرات با هیئت آلمان وترکیه را طول دهد تا 

ل این همه مقاصد خویش را باالی انگلیس از راه مفاهمه بقبوالند، درمقاب

مساعی امیر که به نفع انگلیس دریک مرحلۀ بحرانی تمام شد، دولت انگلیس 

به امیروعده داد که بعداز ختم جنگ،استقالل سیاسی افغانستان را برسمیت 

میلیون کلدار حق السکوت خواهدپرداخت وهم ساالنه تا  60 خواهد شناخت.

اهد داد،درحالی که دو میلیون وچهارصدهزارکلدار به دولت افغانستان خو

  3 «بعداز ختم جنگ دولت انگلیس هیچ یکی ازاین وعده ها را عملی نکرد.

عزیزالدین وکیلی پوپلزائی مبلغ وعده داده شده گی انگلیس رابه امیر کمتراز 

لک روپيه بطورتحفه به امير  15مبلغ :»  رقم متذکرۀ غباردانسته  میگوید

ازداخل شدن در جنگ دورنگهدارد.  حبيب هللا تقديم شد تا افغانستان را

( به پاسخ 1916جنوری 16ش) 1294جدی 26اميرحبيب هللا خان بتاريخ 

نامه پادشاه انگلستان ونايب السلطنه هندنوشت که :چنين پيشنهادها را برای 

«عزت وآبروی افغانستان تحقيرمی پندارد.
 4  

لیه انگلیس عدم قبول پیشنهاد هیئت آلمان وترک در مورد اتحاد نظامی ع

ازجانب امیر وادامه بیطرفی در بین مردم نفرت وانزجار عمیق بخصوص 

در بین روشنفکران وآزادیخواهان تولید نمود وجداً درصدد مخالفت برآمدند. 

مسایل زیادی  1918 -1917درنشرات جریدۀ سراج االخبار طی سالهای 

ات مربوط به در زمینه استقالل،آزادی، برابری ورشد ملی همراه با اطالع

 انقالب اکتوبر به چشم میخورد.

                                                 
1
 739،ص1غبار، افغانستان درمسیرتاریخ،ج  - 

2
 739ص غبار، افغانستان درمسیرتاریخ، - 

3
 739ص غبار، همان اثر، - 

4
  620کابل،ص 1397پوپلزائی،مختصرتاریخ مطابع وجراید افغانستان،چاپ - 
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استقالل دولت علیه مستقله »زیرعنوان  1917محمود طرزی، درسال 

افغانستان دولت با استقالل بوده :»در سراج االخبارچنین نوشت « افغانستان

 نیز18ودرشماره های بعدی بخصوص درشمارۀ  .1«وهست وخواهد بود.

 نوشت . اهمیت آنکشورودربارۀ استقالل تبصره های مهمی 

را که در آن استقالل  این جریده متن کامل معاهده صلح برست لیتوفسک 

سیاسی واقتصادی وتمامیت ارضی افغانستان وایران از جانب دول معظم 

دراین اروپا در آن زمان برسمیت شناخته شده بود)ماده هفتم(، به نشر رساند.

باید مستقل بوده وضمیمۀ هیچ دولت ایران وافغانستان »ماده ذکرشده بود:

دولت دیگری نگردند. ودول امضاء کننده گان صلح موظفند که استقالل 

 2 «سیاسی واقتصادی وتمامیت مملکتین ایران وافغانستان را محترم شمارند.

امیر حبیب هللا خان دراوایل سلطنت خود چندان طرف تنفرمردم          

ستبداد پدرش ناراض بودند وزمامداری افغانستان قرارنداشت، زیرا مردم ازا

او را مغتنم میشمردند. او مردی صاحب مطالعه وآگاه از اوضاع سیاسی 

واجتماعی افغانستان بود ودر ادبیات وبیدل شناسی وحفظ قصاید مطول 

شهرت داشت. اما دست درازی مامورین وحکام رشوه خوار او مردم را از 

مشروطه طلبان این تنفررا به کینه او متنفر ساخت. سرکوب وزندانی کردن 

کشورنیز از روش دولت وعیاشی  قشرروحانیوانتقام ازامیر مبدل نمود. 

ً منزجر بودندو « قدسیت آسمانی مقام شاهی»های بی بند وبار شاه عمیقا

دیگرارزش خود را درنظر آنان از دست داده بود.قسمتی از مالکان فیودال 

م منجمدقرون وسطائی بودند، بازهم کشور که مثل روحانیون دلبستۀ نظا

آماده بودند که در صورت مقابله با دولت درصف مردم افغانستان 

قرارگیرند.واما روشنفکران افغانستان که به حیث نمایندگان مردم قبالً با 

استبداد داخلی وامپریالیزم خارجی مبارزه کرده وبه سختی سرکوب شده 

درحالت ضدیت با دولت ونفوذ  بودند؛ اینک بقیة السیف آنان کماکان

استعمارخارجی باقی مانده بودند.روی همرفته درافغانستان شرایط سیاسی 

واقتصادی زمینه یک تحول اجتماعی را برضد استبداد داخلی ونفوذ 

درسال امپریالیزم خارجی آماده کرده میرفت. درچنین وضعیتی در روسیه 
                                                 

1
   وشماره های بعدی، 1296،دلو13سراج االخبار،سال هفتم شماره - 

2
 740، ص 1غبار،افغانستان درمسیرتاریخ،ج - 
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آن خواهی نخواهی به اخبار انقالب اکتوبربه پیروزی رسید. و 1917

 نهضت ملی ازادیخواهی وضد امپریالیستی را درافغانستان میرسید و 

رشد افکار آزادی خواهانه درافغانستان وايجاد ودر  افغانستان تشدید بخشید.

محافل سياسی جوانان که برای حصول استقالل وتامين تحوالت درافغانستان 

 بود.موثرمبارزه مينمودند، 

 گان ترکان جوان وحکومت موقت هند درکابل تحت رهبری موجوديت نمايند

باالی فعاليت جوانان افغان  1915مهندراپرتاب وموالنا برکت هللا درسال 

تاثيرعميق وارزنده داشت.اهداف نهضت جوانان افغان عبارت بود:از بين 

انع در راه آزادی های سياسی وحصول استقالل، رويکارآوردن وبردن م

نی ترتيب وتنفيذ قانون اساسی وتکشيل کابينه وشوری حکومت مشروطه)يع

 ملی( وانکشاف معارف ، علم وتخنيک.

درآستانه انقالب اکتوبر، کابل بسياری از انقالبيون هندی را که بعداً راه 

روسيۀ شوروی را در پيش گرفتند، نيز استقبال مينمود. باوجود اقدامات 

از فعاليت انقالبيون هندی   دستگاه امير حبيب هللا خان مبنی برجلوگيری

را تحت رياست « حکومت موقتی آزادی هند»انقالبيون هندی 1916درسال 

مهندراپرتاب ومعاون اومولوی برکت هللا اعالن نمودند.
 1

  

و  1918آنها بعد از ايجاد تماس با فدراسيون روسيه به ترتيب در اوايل سال  

ميالدى 1919ايان سال به جمهورى شوروى رفتند. و در پ 1919در آغاز 

عبدالرب. ب »نفر از اعضاى جمعيت انقالبى هند که تحت رهبرى  28

فعاليت مينمودند از طريق کابل به تاشکند رفتند. به همين سلسله دوتن « اچاريا

از  1920ديگر از انقالبيون هند بنام هاى محمدعلى و محمدشفيق در اپريل 

راه کشورما عازم تاشکندگرديدند.
 2

   

جوديت وعبورنمايندگان جمعيت انقالبى هند ازکابل به قلمروروسيه مو

بلشويکی، در پخش افکار و انديشه هاى انقالب اکتبر در ميان افغانها بى تاثير 

مسکو به نوعی به شاهراه  -تاشکند -با اين مسافرتها درواقع راه کابل نبود.

 انديشه های انقالبی مبدل ميگرديد.

                                                 
1
  93حبیبی،جنبش مشروطیت درافغانستان،ص  - 

2
ص ، ص1989،چاپ کابل1919تا  1911افغانستان از ، بررسى اوضاع سیاسى و اجتماعى سیستانی - 

20، 21- 22   
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 کان جوان وحکومت موقت هند درکابل تحت رهبری موجوديت نمايندگان تر

باالی فعاليت جوانان افغان  1915مهندراپرتاب وموالنا برکت هللا درسال 

تاثيرعميق وارزنده داشت.اهداف نهضت جوانان افغان عبارت بود:از بين 

بردن موانع در راه آزادی های سياسی وحصول استقالل، رويکارآوردن 

يب وتنفيذ قانون اساسی وتکشيل کابينه وشوری حکومت مشروطه)يعنی ترت

 ملی( وانکشاف معارف ، علم وتخنيک.

درآستانه انقالب اکتوبر، کابل بسياری از انقالبيون هندی را که بعداً راه 

روسيۀ شوروی را در پيش گرفتند، نيز استقبال مينمود. باوجود اقدامات 

اليت انقالبيون هندی  دستگاه امير حبيب هللا خان مبنی برجلوگيری از فع

را تحت رياست « حکومت موقتی آزادی هند»انقالبيون هندی 1916درسال 

مهندراپرتاب ومعاون اومولوی برکت هللا اعالن نمودند.
 1

  

و  1918آنها بعد از ايجاد تماس با فدراسيون روسيه به ترتيب در اوايل سال  

ميالدى 1919ال به جمهورى شوروى رفتند. و در پايان س 1919در آغاز 

عبدالرب. ب »نفر از اعضاى جمعيت انقالبى هند که تحت رهبرى  28

فعاليت مينمودند از طريق کابل به تاشکند رفتند. به همين سلسله دوتن « اچاريا

از  1920ديگر از انقالبيون هند بنام هاى محمدعلى و محمدشفيق در اپريل 

راه کشورما عازم تاشکندگرديدند.
 2

   

وعبورنمايندگان جمعيت انقالبى هند ازکابل به قلمروروسيه موجوديت 

بلشويکی، در پخش افکار و انديشه هاى انقالب اکتبر در ميان افغانها بى تاثير 

مسکو به نوعی به شاهراه  -تاشکند -با اين مسافرتها درواقع راه کابل نبود.

 انديشه های انقالبی مبدل ميگرديد.

 

 : درافغانستانپان اسالمیسم جوانه زدن   

فرمانی مبنی  اميرحبيب هللا خان ،1901رگ اميرعبدالرحمن خان دربعد از م

خانواده های معتبرتبعيدی افغان، چون خانواده محمود طرزی ، برعودت 

سردار دارعبدالرحمن خان،خانواده خانواده شاغاسی خوشدل خان ،خانواده سر

                                                 
1
  93حبیبی،جنبش مشروطیت درافغانستان،ص  - 

2
ص ، ص1989،چاپ کابل1919تا  1911، بررسى اوضاع سیاسى و اجتماعى افغانستان از سیستانی - 

20، 21- 22   
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درسال های واده ها واين خان صادرنمود )يا مصاحبين( وغيره يحيی خان

درخارج  از کشور،  دوباره به وطن بازگشتند وچون همگی 190۵و 190۴

درترکيه عثمانی، وهندبرتانوی ويا ايران تحصيل کرده بودند ،از طرف 

دراين ميان محمودطرزی نويسنده  اميردرکابل به کار گماشته شدند.

همچنان با وژورناليست برجسته ، دردوران تبعيد ، با فلسفه اروپائی و

های جنبش ناسيوناليستی عثمانی آشنا شده  ها وپان اسالميست رفورميست

بود.  اميرحبيب هللا خان در اولين سالهای حاکميت خود بيشتر تحت 

تاثيراستدالل طرزی در باره اهميت نوسازی در عرصه تعليم وتربيت، 

 مخابرات واقتصاد قرارگرفته بود.

از انديشه های تجدد خواهی طرزی ،ازاين  تاثيرپذيری اميرحبيب هللا خان،

نشريه پانزده روزه  1911حقيقت نيز آشکار ميشود که موصوف درسال 

سراج االخباررا بمديرت محمودطرزی حمايت وتشويق نمود. درجريده 

مذکور عالوه برنشراخبار، سعی ميشد تا اساسات تئوريک ماهيت واهداف 

اقتصادی کشور طرح ريزی  -جتماعیغائی ناسيوناليزم افغانی بخاطر گذار ا

شود. محمودطرزی توسط جريده سراج االخبار،اعتقادات "ترکان جوان" 

وسيدجمال الدين افغان را برای افغانها معرفی کرد وآنها را ازحوادث جهان 

درعرصه های سياسی ، علمی وفرهنگی مطلع ساخت. سراج االخبار 

خواه جامعه افغانستان در وانديشه های طرزی تاثير بزرگی بربخش تجدد 

طول يک دهه وارد نمود. موقف ضد استعماری وضد انگليسی طرزی 

جريده با جريمه شدن مدير آن  1918موجب پريشانی اميرگرديد و در سال 

ممنوع  اعالم شد.اما تا اين وقت طرزی کار خود را کرده بود، يعنی جنبش 

دراطراف سراج مشروطيت واستقالل طلبی وضد استعماربرتانوی  را 

 االخبار ودربار ايجادکرده بود.

واردشدن ترکيه درجنگ عمومی اول وتقاضای خليفه مسلمين برای جهاد 

برضد متحدين ، احساسات پان اسالميستی وضد برتانوی را درميان مسلمانان 

نيمقاره هند وافغانستان بشدت دامن زد. به مخاطره افتادن امپراطوری عثمانی 

محسوب ميشد، باعث گرديد که بسياری از روحانيون متنفذ که مرکز خالفت 

براميرحبيب هللا فشاروارد نمايند تا جهادعليه انگليس را اعالم کند، چنانچه 

پاچا صاحب کنرخطاب  به اميرنوشت که انگليسها درجنگ بالقان مسئول اند 
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وبايد آنرا بحيث جنگ مذهبی)که ايجاب جهاد را ميکند( درک نمود، اما 

نش اميردر برابر اين پيشنهاد اين بود که :" هرگاه پاچا صاحب کنر سيد واک

امير او را ميکشت." نمی بود بخاطر اين حرفهايش بايد
 1

  

پان اسالميسم به مفهوم همبستگی اسالمی، برای بسياری از سنتگرايان 

محافظه کار وتجدد خواهان که دراثر تلقينات طرزی دراطراف دربار 

ر حضورداشتند، زمينه را مساعد ساخت تابرای دفاع از وطن وبيرون از دربا

وعقيده باهم يکی شوند. اميرحبيب هللا تحت فشارقابل مالحظه سياسی 

قرارگرفت تا بخاطرتامين استقالل کامل افغانستان ،همبستگی اسالمی 

باترکهارا قبول وعليه انگليس هادرجنگ داخل شود. يک هيئت جرمنی 

توسط انقالبيون هندی ، همرائی می شد جهت تامين برياست نيدرماير که 

همکاری برضد برتانيه بکابل آمد. اما  اين تالش ها بی نتيجه ماند، زيرا 

اميرحبيب هللا خان موقف بيطرفی افغانستان را حفظ نمود وهمين موضوع 

 درلغمان فراهم ساخت.  1919پرجنجال بود که  اسباب قتل او را درسال 

بيش از پيش برامير تشديد گرديد که انورپاشا وزيرجنگ  اما فشار هنگامی

سلطان ترکيه)سلطان " ترکيه نامه يی به اميرفرستاد بدين مضمون:

عبدالحميد( جهاد را اعالم کرده است که بايد از طرف تمام مسليمن اطاعت 

شود)زيرا سلطان خليفه مسلمين بود(.مسلمانان هند وفارس اين اعالم جهاد را 

کنند واما درمورد افغانستان موضوع چطوراست؟ آيا افغانستان به پيروی می 

قوای ترکيه اجازه ميدهد که از آن کشورعبور کند؟ وزير پيشنهاد کرده بود 

برتانيه خاتمه داده شود ومال ها افغانستان  -که به روابط دپلوماتيک افغان

 «ازاشتراک درجهاد منع نگردند.

را ازسياست بيطرفی منصرف نساخت. او  اما اين پيام نيز اميرحبيب هللا

درپيام جوابيه خود چنين نگاشت : " اين بسيارزوداست که از سياست بيطرفی 

تالش صورت نمی گيرد که جلو عبوراردوی ترکيه  -دست کشيده شود. 

خارج از افغانستان گرفته شود، اما افغانستان کمکی دراين زمينه کرده 

يک باهند برتانوی برای افغانستان مطلوب قطع روابط دپلومات -نميتواند. 

مالها درخارج از قلمرو افغانستان هرآنچه را که ميخواهند ميتوانند –نيست. 

                                                 
1
 10۵  -101،ص1999استا اولسن، اسالم وسیاست درافغانستان، ترجمه خلیل زمر،چاپ - 
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انجام دهند. آنها دراين زمينه نه از چيزی ممانعت ونه به چيزی تشويق 

ميشوند."
 1

  

ترکيه  -کابل  دراين وقت مرکز مالقات هيئت های گوناگون بود.هيئت جرمن

ی فون هنتيگ/ نيدرماير به اشتراک کاظم بيگ، نماينده ترکيه عثمانی برهبر

که در آن انقالبيون هندی مانند راجا مهندرپرتاب وموالنا برکت هللا نيز سهم 

ترکيه  -داشتند، از مهمترين اين هيئت ها به حساب می آمدند.هيئت جرمن

اميرجرگه  به منظور جلب حمايت برای ترکيه واردکابل شد. 191۵درسپتامبر

ئی رامرکب از "علماء"مشايخ وشخصيت های دولتی برای بحث بربيطرفی 

افغانستان يا شموليت در جنگ دعوت نمود.دراين جرگه درباره اعالم 

ً اتفاق نظروجود داشت، اما پس ازمشورت،  جهادعليه انگليس ها تقريبا

 حضرت صاحب چهارباغ به امير مشوره داد که تا زمان مساعد شدن فرصت

ويا چنان شرايطی که مداخله افغانستان را درجنگ مطلقاً ضروری بسازد، 

بيطرف باقی بماند،اما آمادگی های الزم برای همچو شرايط بايد اتخاذ 

گردد.برعالوه اميربرای "خان علوم" )قاضی سعدالدين خان( هدايت داد که 

است،به جزوه ئی رامبنی براينکه عدم اطاعت از امير،عدم اطاعت از اسالم 

 نشربرساند. 

بعد ازاين اقدامات، نارضايتی در دربار اوج گرفت."تجددخواهان" )برهبری 

محمودطرزی( و"سنت گرايان" ) برهبری سردارنصرهللا خان( درمخالفت با 

اميرباهم نزديک ترشدند.  امير حبيب هللا خان درحالی که بيطرفی افغانستان 

ی متوسل شد که بيانگر خوش بينی او را حفظ نمود، درجبهه داخلی به اقدامات

به مردم از "با جبهه ضد انگليس بود، منجمله به مال ها چنين هدايت داد:

ورود وهدف هيئت ترکيه معلومات بدهيد وآنها را آگاه سازيد که برای غزای 

قانونی دروقت مساعد خود را آماده بسازند و از هرنوع توسل به سالح که 

النه است، خود داری شود." البته امير با هيئت اکنون شتاب زده وغيرعاق

جرمن با انعقاد يک پيمان که براساس آن جرمنی  ده هزار تفنگ  -ترکيه 

ميليون پوندطال به افغانستان می داد، توافق نمود و در  20توپ و 300و

هنگام عودت هيئت، اميراشاره کرد که او به هندوستان حمله خواهد کرد، اما 

                                                 
1
 10۶همان اثر،ص  - 
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د موفقانه اردوهای آلمان وترکيه به افغانستان برای حمله به فقط پس از ورو

هند. 
1
  

بدينسان جنگ جهانی اول،چشم انداز پان اسالميسم رامتوجه افغانستان نمود 

 وتفکر سياسی  ومعنوی رادرافغانستان با بقيه جهان اسالم پيوند داد.

تا امير  روشنفکران وحلقه های وطن پرست افغانستان شديداً خواستار بودند

حبيب هللا خان نه تنها بخود تکان داده احساسات ضد انگليسی را از خود 

بروز دهد بلکه زمينه را برای ابراز اين احساسات مختنق نسازد. ازاين است 

که پيامها وشب نامه های اخطارآميز به امير ميرسيد وسوء قصدهای مکرر 

کوبی وتعقيبات شديد برضد اوصورت ميگرفت. اما اميردرمقابل بازهم به سر

سدی در  دوزندانی کردن روشنفکران می پرداخت. چون اميرحبيب هللا مانن

برابر احساسات وطن پرستانه قرارداشت، برخورد ملی در ابرابر اين 

طرزالعمل اميرچنان جدی بود که به قتل او در نيمه شب بيستم ماه فبروری 

الدوله امان هللا خان که  منجرگرديد ويکی از پسران جوان اوبنام عين 1919

هنگام قتل پدربه صفت والی کابل باقی مانده بود، با محبوبيتی که درميان 

روشنفکران ووطن پرستان داشت بزودی به جای پدر برتخت سلطنت 

ش(.اردوی افغانستان در قشله 1297حوت  9=1919فبروی  28نشست)

باز زدند وحتی های کابل وجالل اباد از اوامرصاحب منصان مرتجع خود سر

درجالل اباد عده يی از صاحب منصبان ارشد بشمول سپهساالرمحمدنادرخان 

وبرادرانش ومستوفی الممالک محمدحسين خان را توقيف کردند  وخودسردار 

نصرهللا خان را وادار به تسليم واستعفا از امارت به نفع شهزاده امان هللا خان 

نمودند.
 2

  

 

 : شاه مطلق العنان وعیاش،انامیرحبیب هللا خ          
 

اميرحبيب هللا خان،ملقب به سراج الملة والدين، بعد از اميرعبدالرحمن 

 18مدت  1919فبروری  20، به پادشاهی رسيد وتا 1901اکتوبر  ۶خان در
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دراين مدت بجز يک حادثۀ زودگذردر پکتيا  سال، در کشور حکمروائی کرد.

، ديگر حادثۀ مهمی در 1912 بسرکردگی جانداد خان احمدزائی درسال

کشور رخ نداد، زيرا که پدرش امير آهنين قبالً مملکت را از وجود رجال 

صاحب ادعا خالی کرده بود. بنابرين امير با خاطر آسوده در سرکش و

محيطی آرام وبی دغدغه به عيش ونوش  وکامرانی خود ادامه ميداد 

واگذاشته بود.  وامورمملکت را به عمال بيرحم ومستبد ورشوت خور

اميرعالوه بر زنان نکاحی، ده ها زن و دخترزيبا روی مردم را با زور 

تصرف کرده بود و چندين عيش خانه درگوشه وکنار ارگ نيز داشت که هر 

 روز به آنها سرميزد واز آميزش با دوشيزگان لذت می برد. 

 
زن داشت. پس از سلطنت چهارزن   8هللا خان در زمان ولیعهدی  حبیبامیر

 !دیده میشود زنانشنفر 1۴دراین تصویر امیر بارا طالق داد،اما 

 

متاسفانه  يک عده رجل چاپلوس و استفاده جو برای کسب جاه و مقام و جلب 

ير با پيش کردن دختران خوش صورت کابلی يا پنجشيری وبدخشی توجه ام

ونورستانی وهزاره وغيره شاه را بيشتر دراين راه تشويق وترغيب ميکرده 

 اند.

بقول غبار،اميرحتی خالف مقررات مذهبی بيشتر از صد زن غير  

شرعی از مردم حر وآزاد افغانستان درحرم سرای خودجمع کرده بود.ميرزا 

خان مستوفی الممالک )کسی که از يک کتابت عادی به عالی محمدحسين 
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حياتی کشور،  بجای رسيدگی به امور مجبور بود ترين مقام دولتی رسيده بود(

مصارف دربار وحرم شاه را تکافوکند. شاغاسی نيک محمدگرديزی 

درعوض تنظيم امور دربار،مکلف بود فقط برای حرم خدمت نمايد.
1
  

:نيک محمدگرديزی برادرعبدالغنی خان قلعه بيگی در  پوپلزائی، مينويسدکه 

عهد اميرعبدالرحمن خان بدربارپذيرفته شد ودرعهداميرحبيب هللا خان  

ايشيک اقاسی حضورمقررگرديد.او درايام زمستان از جالل آباد بطرف 

برای استحضار دختران برای خدمت حضورميرفت وآن  بعضی دره ها

 ميشدند تا به رسوم زندگانی تمدنی تربيت شوند.دخترها به جاريه خانه سپرده 

نيک  مردم ازاين وضع شکايت داشتند.علياحضرت وپسرش عين الدوله،

محمد خان ايشيک آقاسی حضور را روی اين مساله موردعتاب قرار داده 

محکوم بدشنام ها وطعنه شاخته شديداً تهديد مينمودند. وقتی عين الدوله امان 

سيد، نيک محمد محکوم به حبس شد وجايدادش مصادره هللا خان به سلطنت ر

گرديد اما  يک سال بعد نيک محمدخان  بعلت مريضی از حبس رها گرديد.

پس از رفتن به خانه يکی ازدوستان کوهدامنی خودبنام گل حسن مسموم شد 

ومرد.
 2

  

امير تنها ازعلياحضرت ملکه رسمی کشور يعنی مادر امان هللا خان چشم بيم 

ولی آنهم بعد از حادثۀ  چهل ستون ديگر مغضوب امير شده بود وکسی داشت 

 نبودکه مانع زنباره گی اميرشود. 

فيض محمدکاتب،مورخ دربار امير،در سراج التواريخ  داستان های از زن 

 بارگی اميرحکايت ميکند که لکۀ ننگی برپيشانی تاريخ کشور شمرده ميشود.

و هم در اين »... ی های امير مينويسد: کاتب در باره عياشفيض محمد       

ايام حضرت اقدس واال، که دختر سردار محمد يوسف خان پسر سردار يحيی 

خان را به زنی خواسته و پنج نفر از دوشيزگان ميران هزاره را که با مادران 

خود پس از قتل پدران خويش در سرای ميان محمد پشاوری که ضبط دولت 

ه سر می بردند، چون حکيمه دختر صفدر علی بود، روز حبس و اسيری ب

خان پسر خدای نظر خان بن جرس علی خان مالستانی و فاطمه دختر محمد 

نبی خان پسر محمد شفيع خان بن جرس علی خان و خيربانو دختر محمد 
                                                 

 25،ص2میرغالم محمدغبار، افغاستان درمسیرتاریخ،ج- 1
2
 1،پاورقی شماره 133،بخش اول،ص 2017عزیزالدین وکیلی پوپلزائی، سلطنت امان هللا شاه،چاپ - 
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عظيم بيگ پسر علی زاهد سه پای هزارۀ دايزنگی و پريدخت دختر مير کاظم 

و ديگر پريدخت دختر ميرعلی رضا بيگ،  بيگ، سرهنگان سه پای دايزنگی

ساکن کج گير سه پای دايزنگی را در برج شمالی به خلوت خاص طلب 

فرموده و از وصل ايشان کام حاصل نموده، هر پنج نفر را به کنيزی و 

خدمت دختر سردار محمد يوسف خان مأمور کرد. و از حصول لذت 

يداالسالم کافرستان که در مخالطت با آنان فرمان و تأکيد کرد که مردم جد

لهوگرد وغيره مواضع از نواح کابل جا و مأوی داده شده اند، عمومآ دختران 

خود را که سابق دختر و پسر را نامزد مزاوجت کرده درج کتاب پادشاهی 

می نمودند و پس از دستخط و امضای امير مرحوم، عقد مزاوجت بسته 

جردی که به سن سيزده سالگی ضجيع و هم بستر می شدند، پس از اين به م

برسد، اسم دختر و پسر او را داخل سياهه  در کتاب کرده، به ناظر محمد 

صفر خان برسانند و او از حضور اجازت حاصل نموده، در هر جا که امر 

شد احضار حضور نمايد. بعد هر يک که پسند و مطبوع افتاده نگاه داشته شد، 

ام که قابل حصول کام نباشد نوشته می در زير نام او رقم می شود و هر کد

شود که مرخص است. سپس دختران رخصت يافته با هر که از قوم خود 

راضی باشد، اختيار زوجيت و ضجيعت نمايد و اال اگر خود سر برخالف اين 

سررشته يکی از دختران را در بين خود نامزد کنند، جزا و سزای آن قتل 

 است ....

دختران سیزده سالۀ جدید االسالم را ناظر محمد صفر و از این روز به بعد،  

خان در خانۀ خود که معتمد بود بخواسته و در وقت فرصت و جای خلوت، 

همه را تقدیم حضور کرده، ذات شاهانه هر کدام را که می خواست متصرف 

شده، تا روز قتلش قرب دویست و سه تن از دختران جدیدی و هزاره و درۀ 

دخشی و اوزبیک و تاجیک و افغان را به تصرف نوری و منگلی و ب

مباشرت درآورده، در هر جا و هر سرا، چون خانۀ والدۀ ماجده و همشیرۀ 

محترمه و عمات مکرمه از دو الی پنج و شش و ده نفر را امر اقامت کرده، 

در اوقات خلوت و فرصت، ایشان را همی دید و تا که به علیا حضرت سراج 

ان، دختر ایشک آقاسی شیردل خان میل، خاطر داشت الخواتین، سرور سلط

و نمی خواست که او مکدر و رنجه خاطر شود، بدین منوال با آنان روز 

مخالطت به سر می برد و پس از آگاه شدن آن بانوی مشکوی حرم )علیا 
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حضرت(احترام و رشک بردن و زشت خویی و درشت گویی نمودن، حتی 

همه را یکجا نموده و به هر یک لقبی نهاده دشنام به ذات شاهانه دادن، او 

و از بین ایشان سرجماعه ها قرار داد تا که در پایان کار لقب اهالی حرم بر 

ایشان نهاده و هر یک را به خطاب جداگانه از قبیل سراج الحرم و نجم 

الحرم و عزت الحرم و نخل السراری و زاهده السراری وغیره وغیره 

را با گلرخان سروقد سیم اندام پری چهره به  مخاطب ساخته، شب و روز

«سر ]می[برد.
 1

  
 

امير تنها به عياشی با دختران نوجوان مردم نورستان وهزاره وبدخشان 

واوزبک وغيره نمی پرداخت بلکه برزنان وناموس مامورين وکارمندان 

دولتی نيز چشم بسته بود وآنها را بنام جشن زنانه به ارگ دعوت ميکرد 

 ميداد. آنها هرکه را می پسنديد،با جبرواکراه مورد سوء استفاده قرار وازميان

محمدولی نوری يکی ازکسانی  که پدرش در دربار امير حبيب هللا مقام و 

مرتبتی داشته ، روزی از فرانسه برای من درتليفون از شيوۀ زن بارگی امير 

با امير تعريف ميکرد: پدرم دايم درحضر و درسفر چنين حبيب هللا خان 

حبيب هللا خان می بود. هنگام مصافحه امير با رجال ملکی ونظامی وزنان 

شان پدرم از عقب امير حرکت ميکرد ومتوجه چهرۀ طرف مصافحه با امير 

بود. امير هنگام دست دادن با خانمها هرزنی را که خوشش می آمد درکف 

می خنديد،  دستش با انگشت خود فشارميداد وخانم از شرم سر بزيرانداخته

پدرم ميدانست که همان زن خوش آمير آمده است وفوراً نام و ادرس آن خانم 

را ياد داشت ميکرد و فردای آن او را بحضور امير پيشکش مينمود. راوی با 

اين تعريف خود ميخواست افاده کند که پدرش به امير بسيارمقرب بوده که 

ه است، درحالی که از نظر امير رمز زنکه بازی خود را ازاو پنهان نميکرد

 من پدرش آدمی بود که شغل رحيم غالم بچه را اجرا ميکرده است.

همين شخص می گفت باری قاضی القضات سعد الدين خان، خان علوم که 

خسرامير ميشد،بر امير اعتراض واو را بخاطر اين اعمالش سرزنش نمود، 

 ن ديگر گرفت.اما در عوض امير دختر او را طالق داد و بجای او يک ز
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و در سالی دو سه جشن زنانه  »فيض محمدکاتب دراين مورد مينويسد:

ترتیب داده، زنان اعیان بار و خادمان اخالص شعار و اهل کار صداقت دثار 

را، که از انسالک در سلک مالزمت دولت افتخار و درجۀ اعتماد و اعتبار 

ال و برگد و کرنیل حاصل داشتند، از قبیل سپهساالر و نایب ساالر و جنر

نظامی و افتخاری و سردفتران و منشیان و غالم بچه گان خاص و ایشک 

آقاسیان ملکی و نظامی و داخله و خارجه و حضوری وغیره وغیره را به 

ذریعۀ دعوت نامه های رسمی احضار محفل جشن فرموده، خود تنها نظر به 

داخل مجلس زن ها  آن که لقب پدر مهربان از طرف مردم شمالی یافته بود،

که همه سرتا پا از لباس و حلل و خط و خال و سرخاب و سفید آب آراسته 

می شدند، داخل گردیده روپوشی و ستر را از میان برداشته، از شام تا بام با 

زنها به سر همی برد و زن هر که از آمدن ابا نموده حاضر نمی گشت، 

 ل و محروم می شد. شوهرش جرم بلکه از خدمت و مالزمت دولت معزو

و در دعوتنامه ها صراحتآ رقم می رفت که هر زنی بدون عذر شرعی و طفل 

رضیع دار، اگر خود را مریض قرار داده، حاضر بار نشود، فردای جشن، 

خواجه سرا در خانه های شان شده، علم حاصل کند اگر بدون عذر تمارض 

هر که نو و تازه داخل نماید و نیاید، فالن مبلغ شوهرش جرم بدهد و زوجۀ 

محفل بزم می گشت، از دست برنجن و انگشتر طال، با پنجصد الی هزار 

روپیه انعام به او عطا می شد و شوهرش نیز به منصبی از مناصب افتخاری 

نایل گردیده، دارای کریج و کاله و مستحق جلوس کرسی روز بار می آمد، 

وش از دست غداری ، به قتل تا که رفته رفته بر این کار و بار، در کله گ

.«رسید
 1

  

غبارنيز مينگاردکه :اميرحبيب هللا قبل ازآنکه کشته شود،شبی جشنی زنانه 

درارگ شاهی برپا ويک عده زنان رجال بزرگ را بغرض شرکت دراين 

جشن دعوت نمود.البته اکثريت نپذيرفتند ومعاذير بيماری پيش کردند. 

نی مامور بارچاالنی دربارصراحتاً ازآنجمله ميرزمان الدين خان بدخشا

من خود نوکرشاهم ولی خانمم نوکر کسی :»درجواب دعوتنامه نوشت که 

متعاقباً شاه که برای تفريح « نيست ودر هيچ محفلی رسمی شموليت نميورزد.
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زمستانی به جالل آبادحرکت ميکرد،مجلس وداعيۀ رسمی وبزرگی 

وداعيه خطاب به تمام  درسالمخانه خاص کابل تشکيل نمودودرضمن نطق

چندی پیش محفل جشن زنانه درارگ »مامورين ملکی ونظامی چنين گفت:

تشکیل وخانمهای اعزه،دعوت شدند.میرزمان الدین که دراینجا حاضراست 

درجواب دعوتنامه خانم خود نوشت که من نوکرم نه خانم من،آیا بیک 

یرزا را از کمرش آنگاه امرنمود تاکریچ م« پادشاه کسی چنین جواب میدهد؟

گشودند وخود آن مردفاضل رامعزوالً ومضروباً از دربار اخراج کردند.البته 

. سعدالدين خان)علومی[ تمام حضارمجلس با تنفر وغضب ساکت ماندند

سرامير( وقتی ازاين جريان آگاه گرديد،نامه سختی بشاه قاضی القضات )خُ 

ته بود که در آينده زنانی شاه گف فرستادواين حرکت او را مالمت نمود. زيرا

که به عذربيماری از شموليت درجشنهای ارگ امتناع ورزند، بايستی تصديق 

خط مريضی بامضای يک نفرداکترطب،يک نفر کالنتر محله،ويک نفرمال 

«امام مسجدحاصل وارسال بدارند.
1
   

 دوسوال عمده :

عالی رتبۀ دولت  در اوضاع واحوالی که ازمامورپائین رتبه  تا مقاماتسوال اول، 

بودند ولی کاری  و از دکاندار تا پیشوایان دینی از این عادت امیر آگاه ومنزجر

پادشاه بیسوادی تاج میگذاشتند روحانیون متنفذ که برسرهرچرا کرده نمیتوانستند، 

را که نمیخواستند با تاپۀ کفر از تخت بزیر می آوردند؟ باسوادی میشد و هرپادشاه 

اشی و زنبارگی امیر حبیب هللا نمی شدند؟ آیا رسالت ایمانی و مانع این همه عی

وجدانی روحانیون متنفذ نبود تا دست امیرمتجاوز را از سرناموس وشرف خانواده 

ها قطع میکرد؟ شاید یکی از دالیل خاموشی روحانیت متنفذ این باشد که مستمری 

العمل شان علیه امیر ایکه از سوی امیر به روحانیت متنفذ داده میشد، مانع عکس 

  میگردید یا اینکه انگلیس به آنها اجازه چنین کاری را نمیداده است؟

 :سوال دوم

حال اگر مردی ازداخل با نظرداشت کرکترزنبارگی افراطی امیرحبیب هللا،

وهرشب برناموس ملت خود خاندان سلطنت پیدا شود تا شرامیری را که هر روز 

چرا باید بجای آفرین و احسنت، تقبیح گردد؟  کند، د، از سرملت کوتاهنموتجاوز می

مگرملت نمیخواست که ناموس شان از دست تجاوزیک امیرعیاش نجات یابد؟ 

                                                 
1
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پس اگراین کار را شهزاده امان هللا کرده باشد، بنابرسنن  البته که میخواست.

وعرف ناموس داری باید او را احسنت گفت که لکه ننگ را از دامن خانواده 

وسپس از دامن ملت پاک کرده است،نه اینکه مثل اجنتهای استعماراو را  سلطنتی

طعنه زد که او بخاطر کسب قدرت، پدرش را کشته است! درحالی که از لحاظ 

استحقاق سلطنت در ردیف شخص چهارم بعد از پسران اول ودوم امیر 

 وبرادرامیرنایب السلطنت قرار داشت. 

این  ،س ازهمان آغاز اعالن استقاللیکی ازشایعات وپروپاگندهای انگلی

شاه امان هللا جنگ استقالل را به این خاطربه پیش کشیده تا جلو »بودکه گفته میشد:

این « خشم مردم را از مساله قتل پدرش بسوی جنگ استقالل معطوف کرده باشد

نوع اتهامات وبرچسپ زدنها همه برای کم زدن شاه امان هللا بود که جنگ استقالل 

ا یک ابرقدرت وقت یعنی انگلیس آغاز کرده بود وسرانجام استقالل کشور را را ب

ازانگلیس گرفت وراه مبارزه را برای مردم زیرسلطۀ استعمار درنیمقاره هند نشان 

داد. واستعمار هم ازاینکه رخنه مرگش توسط شاه امان هللا بازشده بود، دست به 

سط اجنتها وجواسیس گماشته شده شایعات وپروپاگندهای میزد واین شایعه را تو

خود درمیان مردم پخش میکرد تا از محبوبیت شاه واهمیت استقالل افغانستان 

 کاسته باشد.

قاتل امیر حبیب هللا خان  ،کاظمسید عبدهللا درحالی که بنابر تحقیقات جامع داکتر  

 شخصی بنام مصطفی صغیر یک اجنت انگلیس بوده است که با پالن از قبل آماده

شده انگلیس درهمدستی با عناصر پر نفوذ در اطراف  امیر ]منظور نادرخان 

است[ صورت گرفته است و بعد، درترکیه  قبل از انجام ترور اتا ترک ، دستگیر 

بردریافت و در حاشیه  استنطاق خود به قتل امیر حبیب هللا اعتراف کرده بود. 

اسرارنهفته قتل »ان معلومات رجوع کنید به مقاالت داکترکاظم تحت عنو

 ،درپورتال افغان جرمن آنالین(« امیرحبیب هللا سراج المة والدین
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 وتاسیس انجمن بیدل شناسان   سردارنصرهللا خان
 

سردار خ گواهی ميدهد ، يآنطور که تار

از  اميرحبيب هللا خان رنصرهللا براد

هم بلحاظ شيوۀ  اخالق و لحاظ کرکتر و

رق ان خيلی از هم فبرخورد با زير دست

خشن  اميرحبيب هللا خان شخص داشتند.

 ولی سردار، ومطلق العنان وعياش بود 

خليق و فاضل و شخصيت  نصرهللا خان

استقالل  وصلح جو و دخوش برخور

 واحترام به خانوادهسنن  طلب وپای بند

بود واوقات فراغت را با  وديگران خود

تبادل يا  ن شعرکتاب ومطالعه و سرود

 لس با ادبا وشعرا وبيدل شناسان ميگذراند.جمو نظر

درعين حال سردار نصرهللا خان يک عنصراستقالل طلب و ضد انگليسی بود ودر 

حيات برادرخود با امور قبايل سرحديی سروکار داشت و حتی االمکان قبايل را 

حمايت وبرضد انگليس تشويق ميکرد و در جريان جنگ جهانی اول او وورود 

ک آلمانی وترکی به کابل در راس گروه خواهان شموليت افغانستان در هيات مشتر

جنگ برضد انگليس بود. بنابرين انگليس ها از او خوش نمی بردند و روی کار 

آمدن او را يک مرحله گذار قدرت به شخص مورد نظرخود می پنداشتند.آنچه 

 برای من دلچسپ وقابل مکث است بُعد فرهنگی نايب السطنه است.

 ،یمرحوم پوپلزائ فيتال« افغانستان ديمطابع وجرا خي"تار کتابمطالعه  با

نائب السلطنه توجهم را بخود  ۀدر بار یموضوع سخت مهم وخواندن کي

 یادبخانه ومطالعه آثار کتابکتاب وجلب نمود و آن ذوق سرشار او به 

شناس  دليب بانيبخصوص انس والفت با شاعران واد یواجتماع یخيوتار

 است.

 بيهللا خان وبرادرش نا بيرحبيکه ام افتميمطابع در خيمطالعه کتاب تار با

 دليوخواندن اشعار ب اتيمطالعه ادب یبرا یالسلطنه هردو ذوق وشوق فروان

 داشتند. یشاعر نامدار درسبک هند نيا راشعاريوتفس ليوتحل
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ه داد ليشناسان معروف کابل را تشک دلياز  ب یوسردار نصرهللا خان  انجمن

 یدر منزل شخص  یخوان دليمجلس ب کيبود  که هر هفته از طرف شب 

پرداختند و بر  یم دليب وانيانجمن به حوانش د یو اعضا شديم ريسردار دا

ا ي دادندينظر م  دليکالم ب هاتيو استعارات وتشب راشعاريوتفس ليتاو

 .خواندنديم  دليدراقتفا از ب یاشعار

فهم او  یش وخرد اشخاص از رودان ،یافغانستان عصرمحمدزائ در

با  دليفهم ودرک شخص از شعر ب ني. واگراشديمشخص م دليازاشعار ب

)آدم دانشمند(  رزايبود، آنگاه به لقب م یهمراه م یسيوخوشنو یشعرسرائ

 . ديگرديمعروف م

 دهيچيپ اليدر صور خ دل،چنانيب ست،اشعارين یکاراسان دلياشعار ب دنيفهم

  دنيکه فهم نستياست ، ازا ديبع یعاد یانسانهااست که فهمش از توان 

سروگردن  کيشناسان خود را  دليوب رفتيبشمار م  لتيفض کي دلياشعارب

 آورند. یبحسابه م یبلندتر از شاعران عاد

 

  نيمشکل است. طور مثال به ا یليخ دليشعر ب قيکردن دق حيروتشريتفس

 :ديتوجه کن دليعزل ب

 زما نرسيدنن ـاست به آن انجم دهــرسان

 نرسيدن له آهنگ و يک دعا ـقاف زارــه                                  

         مل غرور ترددــدر محــــشد چقـــک نفس

 ا کجا نرسيدنــم تــام ره وهــدو گ بيک                                    

         که جهان چيده سعي هرزه تالشان تأملي

 داي تگ و تاز و برانتها نرسيدنـابت بر                                  

        و کعبه مپرسيد کاين خيال پرستان زدير

 قام تا نرسيدنـــندين مــاند بچ يدهــــرس                                    

         عف نارسائي طاقتــاز مدد ض ويمــچگ

 را سعي هيچ جا نرسيدنـرساند م ودبخ                                  

          ه داردــن بساط چـرزه مآلم دريـه تالش

 ازمژه چون اشک و تا بپا نرسيدن چکيدن                                    

         شد بدور تخيلــا کــــه اگر همه خم امل
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 ح در دماغ ما نرسيدندــاست ق شکسته                                              

       ه پرداز جرأت من)بيدل(ــنــاست آي بس

 يدن و تا جبهه از حيا نرسيدنــدم عرق                                       

 

 مورشاهيطبقه اشراف جامعه افغانستان به زمان ت انيدرم یخوان دليب ۀسابق

ود شاعر زبان خ مورشاهي. چون تگردديبرم 18در دهه هشتاد قرن  یدران

 یخوان دليب یرا از هند باخود آورده بود و برا دليب وانيبود،او د یدر

را که در سرودن شعر  یو کسان کرديرميدر دربارخود تدو یمجالس

 .کرديداشتند در آن مجالس دعوت م ینام وشهرت یاعروش

وسردارغالم محمدخان  یسردارمهردلخان مشرق یسرداران قندهار انيدرم

دو تن بودند.  دليسبک ب رويپ یتوانا یاز شعرا بيش عندلوپسر یطرز

 .اولی درهنرخطاطی وتذهيب کتاب سرافراز اقران بودن

 

 السلطنه: بیدربار نا انشناس دلیانجمن ب یاعضا

 ،یکابل سيخان خوشنو عقوبيمحمد رزايم-1

 ،یرمضان کابل یابن مفت یمستغن یمال عبدالعل-2

 ،یکابلدوست ريمالپ-3

 ،یمدعلمح رزايم-4

 هللا خان، بيرحبيحضورام ی[،منشديغالم محمدخان ]نو رزايم-5

 مال عبدالجبار ولدگل آخندزاده ساکن سرخاب،-6

 ،یمال عبدالرحمن برادرمال عبدالجبار سرخاب-7

 کوهدامن کابل، ۀساکن زم یمال عبدالرحمن طوط-8

 س،يخوش نو نيدحسيس رزايم-9

 ،یفراه عقوبيمحمد یمولو-10

 بسمل. محمدانور-11

سردارنصرهللا خان معروف  یانجمن اغلب درعمارت شخص نيا مجالس

. «شديرميالعمارت" ]قصرصدرات[ دا نيبه"ز
1  

                                                 
1
 28۵،ص  تاریخ مطابع وجراید افغانستان،از آغاز تا دورۀ جمهوریت،چاپ کابل،، ییپوپلزا - 
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هللا خان و سردارنصرهللا خان نائب  بيرحبيام» سدکهينويم یپوپلزائ  

 خيوتار اتيدراز درعلوم وادب انيواز سال دليالسلطنه که از مشتاقان آثار ب

جلد[، به 2در ] خيتند، بعد از اتمام طباعت سراج التوارمطالعات فروان داش

 نيماش یروفح ۀدر مطبع دليبرالس متخلص به ب رزاعبدالقادريم وانيطبع د

 129۵/ یقمر133۴دال، درطول سال  فيخانه کابل، اراده نمودند.و تارد

که بعد از  یشخص نيآخر»و« به تعداد دوهزارجلد از طبع برآمد... یشمس

 نيغورو دقت آخر دليبرصحت اشعار ب دليب اتيومقابله کل بيح،ترتيتصح

«هللا خان بود.  بيرحبيام کرد،يم
 وانيواز آن سبب است که درتمام د».... 1

 دهيد یطباعت یغلط کياست  دهيدال آنچه به طبع رس فيتا رد دليب

.«شودينم
 2 

يدل ب»پوهاندقويم استاد بيدل شناسی در پوهنتون کابل، درمقالتی زيرعنوان 

از بيدل شناسان ديگری چون: محمودطرزی « شناسی در روزگارما

در عصراميرحبيب هللا وعبدالهادی داوی ونورمحمدکهگدای وسيدداودحسينی 

ياد ميکند واز قول حشمت حسينی  واو از قول داکترسيد خليل هاشميان خان 

تعداد  کيعالقه مند بود و  دليهللا خان، به اشعار ب بيحب  ريام»:مينويسدکه 

 نيدربار در ا یرا حفظ کرده بود و در مجالس رسم دليب یانتخاب اتياب

پسر ارشد  ريآورد، ام یرا مثال م دليب تيدو ب یکيو کرديمورد صحبت م

او بود به  یرسم عهديالسلطنه را که ول نيهللا خان مع تيخود سردار عنا

عالمه محمود السلطنه از  مرحوم  نيو مع کرديم قيتشو دليخواندن اشعار ب

خود دفتر  عهديول یبرا ريام کهينمود، هنگام یاستفاده م نهيدر زم یطرز

 یمحمود طرز تيبه او سپرد به هدا یسلسله امور دولت کيگشود و  یمستقل

بار  نياول یرا گشود و برا یشناس دليالسلطنه در دفتر خود بخش ب نيمع

 ،يیم نورمحمد کهگداکرد مرحو دايافغانستان راه پ اتيدر رسم یشناس دليب

از باشنده گان  گريو دونفر د یخان داو یعبدالهاد ،ینيمحمد داود حس ديس

مرحوم  ۀبار ادار نيداشتند. نخست رکتش یخوان دليقندهار در مجالس ب

جامع  ۀشعر و ادب بود نسخ انيسردار نصرهللا خان نائب السلطنه که از حام

(، در مطبعه یسانت 30×42با قطع بزرگ ) یبه شکل حروف دليب اتيغزل
                                                 

1
  28۵همان،ص پوپلزائی،  - 

2
 286همان،ص پوپلزائی،  - 
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 ات،يغزل نيو تدو بيچاپ رفت. در ترت ريکابل ز ۀخان نيدر ماش یحروف

کشور اهتمام  بانياز اد گريوجمع د شد( که در فوق ذکر یشناسان دلي)ب

بود که  دهيحروف دال رس انيبر پا کينزد اتيغزل نيبودند. چاپ ا دهيورز

 1344در سال .... « ندبا مرگ نائب السلطنه کار چاپ آن نا تمام ما

از نسخ  يی)رح( با افزوده ها دليب یحضرت ابوالمعال اتيطبع کل یديخورش

)برگۀ .«ديرس انيدر چهار جلد به پا يیمحترم حافظ نورمحمد کهگدا یخط

 (Qayum Qawimقيوم قويمعبدالفيسبوک 

 

 :سردارنصرهللاکتابخانه 

ه داشت و به شعر نصرهللا خان ذوق وشوق سرشار به کتاب ومطالع سردار

 کنديم تيروا يیپوپلزا د،آنطورکهيورزيعشق م دليبلند شعر ب یو معان دليب

کتابخانه سردارنصرهللا خان درمنزل اول اقامتگاهش )قصرصدرات( 

 کي سيکتب متنوعه و تاس یداريوخر یدر جمع آور شانيداشت.ا تيموقع

ستر توجه نمودوشخص علم پروروادب گ یليکتابخانه بزرگ وجامع خ

دانشمندان  شهيبا علما وادبا سرورکارداشت ودر دربارخود هم شهيوهم

که  ی.کارمهمکرديبرگزارم یوادب یومجالس علم داديوهنروران را بار م

 18همان  یکتابخانه خودانجام داد جمع آور یغنا یسردارنصرهللا خان برا

در  یکه از عهد شاهان دران یخط سيمهم و نفا تيهزار جلدکتاب نها

 یمحمدخان آنها را به مولو ردوستيمانده بود وام یاالحصارکابل باقب

بود که ممکن است آن  افتهيبود، ودر دهيالقضات بخش یخان قاض ديمحمدسع

هللا  بيرحبيالقضات ام یخان علوم]قاض–خان  نيسعدالد یکتابها نزدقاض

که  اشديخان جو نيالقضات سعدالد یازقاض نيخان[موجودباشند، بنابر

 سالبه کتابخانه او بسپارند.چون در مرور شصت  هيهد اي یفروش طوراگرب

وبفروش رسانده شده  ليوم فيح ايشده و  عيضا اياز آن نسخ معتبر یاريبس

خان آنها  نيسعدالد یبود وقاض اديز یليخ زيبود ن ماندهيبودند، معهذا آنچه باق

ً کتابها بيرا به نا خان  نيسعدالد یکه خودقاض یالسلطنه اهدا کرد .عالوتا

به  زيکرده بود ن یرجمع آو اتيگرواليخود درهرات ود تيهنگام مامور

 یالسلطنه تعلق گرفت. همچنان سردار محمدعثمان خان وال بيکتابخانه نا

قندهار  تيتعداد کتب گرانبها را از وال کي زيخوشدلخان ن نابيقندهار ولو
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هللا  بيرحبيبخانه امکرده به کتابخانه سردارنصرهللا خان وکتا یجمع آور

از  اتيوال انيداران ومستوف تهوسررش انيرواليسا یخان اهدا کردند .وقت

سبقت جسته  یگرياز د یکيحاصل نمودند، هر یالسلطنه آگاه بيذوق نا

السلطنه  بيآن به کتابخانه نا ميوتقد مهيوکتاب قد ینسخ خط یدرجمع آور

از  یکيدارنصرهللا خان کتابخانه سر قيطر نيبرسم تحفه اهدا کردند وبد

 .ديگرد هياجوسر هيائيعصرض یکتابخانه ها نيتر یغن

 

 دعطامحمدي:س ليالسلطنه( اشخاص ذ بيسردارنصرهللا خان)نا درکتابخانه

 ،یفراه عقوبيمحمد یمولو ،یقندهار رمحمدمحسنيم ،یقندهار ینيپش

 خان داحمديس ،یرکابليخان جوانش فيعبدالل رزايبسمل،م محمدانورخان

 رزايم خان تائب، یمحمدعل رزايغالم محمدخان،م یکابدار[ ،منش]

رضاخان  محمد خيش ،یريمحمدعمرخان کشم رزاي،میخان منش نيعبدالحس

السلطنه وشخص  بيحضور نا ،مالزمیسرورخان اسحاقزائ محمد ،مالیکابل

ورنج بردند. چنانکه براثر توجه  دنديکش ارزحمتينصرهللا خان بس سردار

 یقمر 130۵محمدکاتب درسال  ضي،مال ف یان اسخاقزائمالمحمدسرورخ

واستنساخ کتب شامل  فيتأل اتيودره یبه دربار سردارنصرهللا خان معرف

تحفة »کاتب، مولف فيض محمدکتابخانه بود که  نيو از برکت هم ديگرد

" شد.خي"سراج التوار یعني «بيالحب
 1  

 

 نابيکه :خوشدلخان لو سدينويخان[ م نياز قول پدرخود]نظام الد یپوپلزائ

قندهار جمع  اريرا ازد یقلم یکتاب ها ادينائب الحکومه قندهار، تعداد ز

 نيالدوله بکابل فرستاد وا نيسردار امان هللا ع یکرده برسم تحفه برا یآور

از  يیوبموجب رقعه  ديخان نائب السلطنه رس خبر به سمع سردار نصرهللا

ارجمند  یخوب برا اريبس یکتابها دميالدوله خواهش کرده نوشت:شن نيع

نگهداشت کتابخانه حضورمن  یاست، اگربرا دهيالدوله رس نينورچشم ع

الدوله بجواب او محترمانه نوشت که  ني. عشوميخوشوقت م یليخ ديبفرست

دارم وآنچه دل آن  یسع اريخود هم بس منکتابخانه منظم  کي:درخصوص 

                                                 
1
 ۵8۴-۵80همان ،ص پوپلزائی،  - 
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شوم.  ابيرد تا خدا بخواهد کامآرزودا زين نيکمتر ني، ا خواهديبزرگوار م

نائب السلطنه بجواب نوشت:من دل آن ارجمند نورچشم سعادتمند را ازتحفه 

اما کتابها را بالضرور از  سازم،يخاطرخواه من]از[ جانب خود خوش م یها

الدوله بجواب  ني.عدارميکتابخانه خودتقاضا م نتيزو بيز یجناب شان برا

«الحکم هللا والملک هللا ست،يناست محکوم کس  دعشقيدل ص»نوشت:
1  

آزرده خاطرشد.اما  ینائب السلطنه ازخواهش خود منصرف وهم قدر بعداً 

مدنظر اوبود،  یکه اصالً کتابخانه مل يیالدوله به انتظام کتابخانه  نيع

خود بدست  یشهزادگ ۀدرهمان دور یاريوآثار بس ديورز یم یسع وستهيپ

-1298واموال او]در دادين وضبط جاآورد. پس از خاتمه کارنصرهللا خا

کتب  یعني. ديآثاراو بدست افراد استفاده جو رس سياز نفا یش[قسمت1299

خان  نيکتابخانه سردار نصرهللا خان درنزد محمدام سيارنفيوقطعات بس

 هياو برحسب فرمان دولت امان راکهيماند، ز یباق انيسال ريتا د یفراش باش

«طنه مقرربود.نائب السل اءيبه ضبط امول واش
 2  

امان هللا خان با کاکايش نصرهللا خان يک :»وارت مينويسد کهيريه تالی است

«.وجه مشترک داشت، يعنی آزادی از زيريوغ انگليسها
3   

پوپلزائی ميگويدکه: اميرحبيب هللا خان نيز اهل مطالعه وصاحب کتابخانه 

مهم ديگری بنام  ای بنام بيت العلوم حبيبيه بود.وافزون  برآن  يک ادارۀ

بشکل موزيم وآرشيف وکتابخانه خاص نيز ترتيب داده بود « شاذ ونادر»

وآثارکمياب ونفيس وحيرت آور را در آنجا نگهداری ميکرد وبعضی اوقات 

آنها را در در قصرباغ باال ويا باغ بابرشاه ويا برج شمالی ارگ وداخل 

وبعضی کتابها را به حرمسرا وغيره اتاقها وسالونهای مجلل، قطعات نفيس 

، نظام الدين خان )پدر وکيلی « شاذونادر»نمايش ميگذاشت. سرمنتظم ادارۀ 

پوپلزائی،پسرمامای علياحضرت سراج الخواتين( بود. امير همه وقته 

يعنی عظمت وحيثيت « امتعۀ اين اداره عاليه حيات من است.»ميگفت:

جه اول معنوی ومادی تاريخی افغانستان به آن وابسته است.چراکه مفاخر در

سرزمين افغانی درادارۀ عاليه شاذ ونادر فراهم آورده شده است وموجوديت 

                                                 
1
 584پوپلزائی، همان اثر، ص - 

2
 584پوپلزائی، همان اثر، ص - 

3
 10ریه تالی ستیوارت،آتش درافغانستان،ص - 
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ش موزۀ 1298همين اداراه وکتابخانه حضورانرواال بود که بعد از سنه 

« کابل را تشکيل داد.
1  

منظوراز شرح وبيان اين مطالب اينست تا جوانان ما بدانند که         

سردار نصرهللا خان وسردار محمدعمر خان فرزندان اميرحبيب هللا خان و

امير عبدالرحمن خان ، انسانهای باسواد وبا دانش وبا شعوری بودند واز 

تحصيل ودانش عصرخود که همانا علوم دينی وتسلط برمناسک شرعی 

وادبيات فارسی باشد بيش از ديگران بهره مند بودند. وبه لحاظ فرهنگی 

ارداشتند که بر اثر مطالعات خود در علوم وسياسی در سطح بااليی قر

اجتماعی وسياسی وتاريخ وادبيات شخصيتهای برجسته عصر خود بشمار 

ميرفتند. چنانکه سردار نصرهللا خان عالوه براينکه خود شاعر بودبا تشکيل 

انجمن بيدل شناسان وتدوير مجالس ادبی وبحث وفحص وتبادل نظر بر 

ی  شعربيدل زمينه چاپ ديوان بيدل  را اشعار بيدل وتعبيروتوضيح معان

فراهم کرد وبا کمک انجمن  بيدل شناسان ديوان بيدل را تا رديف دال به 

 چاپ رساند.

 

خليق وعلم دوست وادب پرور و شخصيت فاضل نيکه ا متاسفانه

عناصر خود  یها هيدردام توطوصلحجوی پس از جانشينی برادرخود،

 که منجربه خود افتاد  یباطن ليالممالک خالف م یچون مستوف یغرض

شکار اقدامات عاقبت کابل گرديد وسپس درارگ اوشدن  یزندانشکست و

اگر توطئه ترور شاه  دي.بدون تردديگرد سيعناصر گماشته انگل شانهيندين

 دربند قرغه السلطنه( بيت ناطالعاامين االمحمداختر) یامان هللا از سو

السلطنه دوباره  بينا دي، شادوافشا وخنثی نميش امد یبمنصه عمل درنم

.ديانجام یبمرگش نم وجرثقيل ارگ منتقل نميگرديد بزندان 
 2

 

 

 قتل امیر حبیب هللا خان در کله گوش لغمان:

                                                 
1
 580پوپلزائی، همان اثر، ص  - 

2
-6٧8ص ، بخش سوم، ص4برای مزید معلومات رجوع شود به سراج التواریخ،جلد - 

 749-747، ص 1،غبار،ج201- 186اه، بخش اول، ص پوپلزائی،سلطنت امان هللا ش،6٧9
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فيض محمد کاتب  قتل امير را چنين گزارش مولف سراج التواريخ 

به ساعت سه پس از نصف شب پنجشنبه هجدهم جمادی االولی، »ميدهد:

[ درحالتی 1919فبروری20شمسی هجری]= 1297سنه مطابق اول حوت 

که ماهتاب از پرتو نور خويش کوه و دشت را روشن ساخته و پرده در بين 

خيمه خواب انداخته، در بين ذات همايونی و دو تن از غالم بچگان که نوبت 

و در هفده موضع از اندرون و بیرون کشيک و خدمت داشتند حايل بود، 

ط خیمٔه خواب بود و ابواب اطراف آن کشیک چیان و سراپرده بزرگ که محی

منصب داران نوبتی به امر کشیک و پاسداری قیام و به بیداری در وظیفه 

خائنی غافل از خدا و بازپرس روز جراء تفنگچه حواله خود اقدام داشتند، 

بناگوش داد نيوش واال کرده، گلوله کارگر افتاده در پيشانی و قرب رستن گاه 

همايونی به قدر هستٔه بادامی پوست رخسارش را آماسيده و متورم موی سر 

گون نمود که گويا ضارب در حالت نشستن از زير رو به باال تفنگچه خويش 

را حواله کرده، حضرت واال را هم چنان که برپشت خوابيده دست راست بر 

 روی سيبٔه بی کينه و روی به خدا داشت، هالک کرد. آواز تفنگچه به ساعت

دو و چهل دقيقه که بيست دقيقه از تکميل ساعت باز مانده بود، به گوش 

بعضی از اعيان اردو و خدمٔه خاص که در خواب بودند، رسيده از خواب 

بيدار شدند و خيال کردند که البته کدام دزدی به سراپردٔە شاهی نزديک آمده و 

«اند.  پاسبانان و کشيک چيان آگاه گشته، تفنگ جانب او کشاد داده
1
 

دراين حال سپهساالر محمد نادر خان و کاتب درادامه مينويسد:

عبداالحد خان و سردار نصرهللا خان نائب السلطنه و شهزاده عنايت هللا خان 

معين السلطنه و نيک محمد خان ايشک آقاسی حضور و محمد عزيز خان 

ايشک آقاسی خارجه ]برادر محمد نادرخان[ و محمد ولی خان سرجماعه 

م بچه گان خاص و شاه ولی خان رکاب باشی و احمد شاه خان ميراسپور الغ

و سردار محمد يوسف خان مصاحب خاص ]پدر نادر خان[ و غيره خدمه 

حضور از غالم بچه گان خاص و حضوری و پيشخدمتان و منصب داران 

نظامی ايشک آقاسی شيراحمد خان ]شوهر خواهر نادرخان[از آواز تفنگچه و 

آشوب و گفتار بگير و نمان کشيک چيان، از خواب بيدار و جانب ولوله و 

                                                 
1
 623 ، قسمت سوم، ص 4کاتب، سراج التواریخ، ج- 
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خيمٔه شاهی رهسپار شدند و از کشف حال و فرو رفتن اختر حيات حضرت 

واال در حضيض وبال آگاه گشته، همه در ورطٔه حيرت رفتند و يکی از آن 

ميان از قاتل پرسيد، چون قاتل از خدا غافل معلوم نبود، سردار نصرهللا خان 

ر پاسخ او فرمود که کشنده معدوم و نامعلوم است، نميتوان کسی را به د

تصور و گمان مإخوذ کرد و ديگری ازين اظهار سردار معزی اليه گفت: 

قاتل از ممالک خارجه نبوده و بجز اهل اردوی معلی و خدمٔه خاص 

حضرات واال مرتکب اين فعل ننگين و نازيبا نشده است، زيرا که دزد از 

رودگاه اردو با کثرت کشيک چيان که به فاصلٔه چند گام از هم دور به خارج ف

پا ايستاده باشند رسانيده، اقدام در چنين کار دشوار خجلت آثار نمايد. پس 

بايست که خدمه را که در شب اذن دخول و خروج در سراپرده دارند و 

ان کشيک چيان ايشان مأذون دانسته منع نشده و نمی شوند، با منصب دار

کشيک چيان و پاسداران نوبتی که در حين کشاد دادن تفنگچه مواظب 

پاسداری و بيدار بوده اند، مأخوذ شوند، تا پس از تحقيق و تدقيق کشف راز 

گرديده و قاتل به دست امده و کيفر ديده، ديگرانی که از آاليش اين کار 

و زبان طعن  ناهنجار برکنارند و به خود خجل و شرمسار می باشند، از اتهام

«و لعن خواص و عوام مأمون آيند.
 1

  

در پاسخ این اظهار و گفتار او فرمود که دراین »سردار نصرهللا خان  

وقت نازک فرصت اقدام کردن در امر موهم و نامعلوم نیست و نبایست که 

جمعی را به خیال و گمان گرفتار ساخته، از خود بری بیزار نمود و هرکار 

.«خود وقت اجرائی دارد آسان و دشوار را
2
 

 

 آیا سردارنصرهللا خان از قتل امیر راضی بود؟

 کاتب اظهارات سردارنصرهللا خان را بدقت ثبت ميکند تا سرنخی بدست 

توظيف هيئتی برای بدون خواننده بدهد. کاتب ميگويد: سردار نصرهللا خان 

 تحقيق در باره قتل برادرش خطاب به رجال ملکی ونظامی گفت:

ینک وقوع این امر لوحٔه عبرتست که برای ما حاصل آمد که چنین پادشاه ا» 

بزرگی شب و روز خود را صرف شکار و کوه گردی و صحرا نوردی و 

                                                 
1
 624و  623صص ، قسمت سوم، 4کاتب، سراج التواریخ، ج- 

2
 625و  624صص ، قسمت سوم، 4کاتب، سراج التواریخ، ج- 
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عیش و عشرت و بی خبری کند، بایست نتیجه و ثمرٔە یله گردی خویش را 

ببیند، چنانچه دید و این نیست مگر نتیجٔه نفس پرستی و رعونت و خود 

»ودش که به روی روز آمد و دید.پسندی خ
 1 

در اين موقع سپهساالر محمد نادر خان زبان به کالم گشود و نکته ای حساس 

بلی! برای پادشاه آینده افغانستان تجربت و : »و پرمعنی را بيان کرد و گفت

عبرتی گذاشته شد که هر کس که خود پسندی و نفس پرستی و یله گردی 

ازين اظهار سپهساالر، شهزاده عنايت هللا خان  ".کند، حالش همین خواهد بود

"بلی پادشاه آتیه افغانستان اگر  معين السلطنه که با او رقابت داشت گفت:

شخص با لیاقت و بی لیاقت باشد، از اوالد امیرعبدالرحمن خان خواهد بود، 

دیگری را نخواهد رسید که در افغانستان جالس سریر امارت گردیده 

 »".نروائی کندپادشاهی و فرما
2
 

خان گفتار هردو را کينه ور و فتنه بار فهميده، به عزم آنکه هللا سردار نصر »

سخنانی که دل را آزار نمايد، بيفزايند و تکرار کنند،  نگذارد هر دوتن به

امر کرده ام که نعش امیر را  رشته داده و سر سخن هردو را بريده فرمود: "

گذاشته،  داشته و از آنجا به بعد در موترتا جائی که موتر است، بردوش بر

آباد حمل و نقل دهیم و عمله با اعداد سپاه نظام، به سرکردگی  لباهم در جال

"شاه علی رضاخان منزل به منزل از عقب وارد جالل آباد خواهند شد.
 3

 

پس ازاين مقدمات سردار نصرهللا خان وديگر همراهان هم سوار 

ل آباد حرکت کردند وقبل از ظهر به باغ موترهای خود شده به سوی جال

 شاهی جالل اباد که همه مردم حاضر بودند، وارد گرديدند.

خان سرگرم فرمايشات و  هللاسردار نصر»که  یدر وقتدر جالل آباد 

پسرخوشدل خا ن ] ایشک آقاسی ملکی علی احمد خانانتظامات بود، ناگهان 

ل به و مال تأسف و ابراز اندوهپس از شنيدن قضئه جانکاه و اظهار  [لويناب

عرض رسانيد که کار شدنی و امر پيش آمدنی بود، شد و پيش آمد، اکنون 

داريد و چه ميخواهيد بکنيد و چرا جنازه را دفن نمی فرمائيد؟ و  عزم چه جزم

خان در پاسخ اينگفتار او گفت: معطل به حاضر آمدن علماء  هللا سردار نصر

                                                 
1
 637 ،بخش سوم،صفحات4سراج التواریخ، جلد- 

2
 629- 628ش سوم،صفحات ،بخ4سراج التواریخ، جلد- 

3
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ءعبدالرزاق و مفتيان محکمٔه عسکر و حاجی مالل آباد و قاضی و قاضی جال

 شرعيه هستيم و ايشان حاضر نيامده اند که قرار فتوای آنها مطابق امر

درنگ و تأمل شريعت اقدام در تغسيل وتکفين و تدفين شود. علی احمد خان بال

 تا تعين پادشاه نشود، اقدام در دفن پادشاه متوفی نميتوان نمود عرض کرد که 

ً  مسئله را و چون مسئلٔه شرعيه است، اينک  خدمتگار نيز می داند که شرعا

خان مهموم و هللا پسر بزرگ ايشان حاضر است و ازين سخن او سردار نصر

خان مسرور گرديد وليکن علی احمد خان از قفای اين که هللا شهزاده عنايت 

قطع و فصل گفت و شما که نائب ن ايشان حاضر است، بالکال گفت پسر

اعليحضرت سعيد شهيد و عم بزرگ و مهتر  نه افغانستان و برادر عينیالسلط

کسی از شما بهتر و  معين السلطنه و عضدالدوله و عين الدوله می باشيد،

سزاوارتر در خاندان شاهی در خور و شايسته نيست که لياقت امارت و 

اولين  باشد و من دراين امر از بقئه خدمٔه دولت اسبقم، زيراداشته را  فتخال

ميدهم و اين را گفته از کرسی برخاست و  شخص ميباشم و دست بيعت به شما

ازين گفتار و حرکت  خان روی گام زدن نهاد و هللا بسوی کرسی سردار نصر

خان معين السلطنه که در شروع هللا و رفتار علی احمد خان، شهزاده عنايت 

يأس و هراس گرديده  او خود را امير تصور کرده خرسند شده بود، قرين تکلم

متحيرانه و وحشتزده برخاسته به آواز مؤثرانه و  اعضايش به لرزه درآمده،

فرمود که شما نخستين شخص  حسرتناک علی احمد خان را مخاطب قرار داده

دارم و  نيستيد که به عم محترم نائب السلطنه بيعت نمائيد، من چيزی گفتنی

خان نيز برخاسته حضار هللا نصر بشنويد که بگويم و از ين سخن او سردار

بعد معين السلطنه زبان به » احترام هر دو تن همه بر پا ايستادند. مجلس برای

محترم  کلمات گفتنی خويش که در دل داشت کشوده و روی نياز به سوی عم

 خود نموده گفت: 

کرده  من از کردار و رفتار ناهنجاری که در حیات پدر خویش نسبت به شما"

لف می سپردم، عفو میخواهم و امیدوارم که کینه و کدورتی در طریق خا

هایم در دل خود راه نخواهید داد و سوگند به خدا یاد  مقابل آن جسارت

نبوده، لکن مجبور بودم و به  میکنم که آن حرکات مخالف آیات از خودم

 هر اشاره پدر و موالی خود مرتکب امر خالف و رقابت می شدم و چون

ف طبایع به خود مشرب و مسلکی دارد، شرب و مسلک من الشخص از اخت
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و همواره به یک مرکز به خط مستقیم میگردم و مدام  توحید و یک رنگیست

 میل خاطر بوده و هست. مقصد و مطلبم به دست آوردن یک دل و یک

 بنابراین تا که پدرم حیات داشت بیرون از رضاجوئی و طریق حصول

ردم و به کاری خالف رأی او اقدام نمی نمودم خوشنودی پویی راهی نمی سپ

تبارک و تعالی پدرم را از من گرفته، ظل مرحمتش از  و اکنون که خدای

از من نگیرد و شما را برمن  سرم برداشت، شما را که به منزلٔه پدر منید 

تن و  سایه گستر و مهربان دارد و به من توفیق نیک رفیق کند که تا جان در

شته باشم، راه اطاعت در تحصیل رضای شما بپویم." این را رمق در بدن دا

 برزبان رانده گفت:

فت شما را به من از دل و جان به شما بیعت و متابعت نمودم و امارت و خال"

دارم و خدای تبارک و تعالی مبارک کند و باز تکرار  جای پدر خود قبول

ائی ها و تحقیر ها آن بی اعتن عرض می نمایم و خدا را گواه قرار میدهم که

آنها  نسبت به شما ازطرف من نبود و به میل خاطر خویش گاهی مرتکب

 " نشده ام و مجبور بودم، اینک امید عفو دارم.

سرضراعت به خاک پای  او سخن را به زبان استکانت بدين جا رسانيده بعد

 طفت سر او را از پایخان به دست مالهللا خود فرود آورد و سردار نصر

من از دل و جان شما برداشته جبين اندوه گين او را بوسه داده فرمود: "خود 

خان هللا " و سردار عنايت هیچ کدورت و کینه ندارم. را عفو کردم و از شما

امارت برشما مبارک و میمون خان داده گفت:" هللا دست بيعت به سردار نصر

مهر  ز لب" و سردار معزی اليه او را در برکشيده به سر و رويش اباد

«وحفاوت بوسه زد.
 1

  

اظهارات فرزند ار شد امیرحبیب هللا به عمش سردارنصرهللا قبل از بیعت به 

او با صراحت نشان میدهد که بین امیر و برادرش نایب السلطنه اختالفاتی 

وجودداشته است که امیر مجبور شده است به فرزند بزرگش دستور بدهد 

 و تلخ و زشتی بگوید.علیه عمش قرارگیرد وسخنان تند 

 

 داکترکاظم براين اظهارات معين السلطنه تبصره  نموده ميگويد:

                                                 
1
 635و  634صفحه،بخش سوم،صفحات 4سراج التواریخ، جلد- 
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خان معين السلطنه واضح ميشود که هللا از فحوای بيانات سردار عنايت  »

خراب بوده و يکی عليه ديگرسخنانی  خان قبالهللا سردارنصرورابطه بين او 

که بی اعتنائی ها و  لسلطنهغيردوستانه گفته بودند و بنابر اعتراف معين ا

 تحقيرها همه زاده فکر خودش نبوده، بلکه به اشاره پدر و موالی خود مرتکب

خان و  هللاف و رقابت ميشده است. اگرچه تفاوت نظر بين امير حبيب امر خال

مشهود بود، اما نه به اين شدت که  در بعضی موارد قبالً  خانهللا سردار نصر 

برادرعينی خود وادارد. از اين  در جبهه گيری عليهامير پسر ارشد خود را 

نامرئی در  روابط ميتوان حدس زد که چه عوامل و کدام دست های مرئی و

ر است. همچنان سخنان سپهساال سراج الملة دخيل بوده هللاشهادت امير حبيب 

بلی! خان به اين عبارت گفته بود: " هللابيانات نصر محمد نادر خان که پس از

کس که خود  پادشاه آینده افغانستان تجربت و عبرتی گذاشته شد که هر برای

" و نيز همین خواهد بود. پسندی و نفس پرستی و یله گردی کند، حالش

ر خان معين السلطنه که با سپهساال هللاعنايت  جواب صريح و شديد شهزاده

و  قتبلی پادشاه آتیه افغانستان اگر شخص با لیابا اين متن: " رقابت داشت

بود، دیگری را نخواهد  د امیرعبدالرحمن خان خواهدبی لیاقت باشد، از اوال

سریر امارت گردیده پادشاهی و فرمانروائی  رسید که در افغانستان جالس

 ر محمد نادر خان با سرداربرهمنوائی و همفکری سپهساال "، نيز دالکند

خان فی هللا رعنايت سردا خان ميباشد که هردو در برابر امير شهيد و هللانصر

«المجلس موقف گرفته بودند. 
1
 

ش جنازه 1297قبل از ظهرپنجشنبه اول حوت»پوپلزائی مينويسدکه 

امير حبيب هللا خان را از حمام قصرباغ شاهی بميدان گلف برده بخاک 

سپردند ومراسم تدفين تا وقت ظهر با عجله انجام يافت،واين تاريخ: 

قمری  1337جمادی االول 18مطابق  ش 1297پنجشنبه)اول( حوت سال 

«م.1919فبروری  20موافق 
 2 

 

                                                 
1
 - http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_yahia_kheal7.pdf 

 
2
 69فحه پوپلزائی،سلطنت امان هللا شاه،واستقالل مجدد افغانستان، ص- 



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   79   

 
 درآتش شورشیان سوخت 1928باغ شاهی جالل آباددر  

خطاب به حاضرين گفت: بعداز خاک سپاری نعش اميرسردار نصرهللا خان 

خدا آنها راغریق رحمت فرماید وما را توفیق عطا نماید که ملت وسلطنت "

خارجی به امان داشته باشیم. شما را صبر خود را از شرور داخلی و

."واستقالل امرمیکنم وبه رفتن طرف جالل آباد اجازه میدهم
 1

 

فيض محمد کاتب ، متذکر ميشود که" پس از ورود اردوی کله گوش ولمقان،  

احمدشاه خان سر میراسپور،  در افواه جمهور انام سمر و مشتهر گشت که

"ت.امیر مبرور را به قتل رسانیده اس
2
 
  

پس از بيعت معين السلطنه و ايشک »د:سوينکاتب ميمولف سراج التواريخ 

م بار، از شهزادگان و اعيان و منصبداران و غالدرآقاسی، جمعيت حاضرٔە 

بچه گان و رؤسای اهل کار و غيره علمای که حاضر آمده بودند، چون 

ر صنايع و خان سردار مدافع و شهزاده محمدعمر خان سرداهللا شهزاده امين 
                                                 

1
غبار )شجاع الدوله غوربندی(را قاتل امیر میگوید وفرهنگ از قول نماینده هندبر تانوی درافغانستان ،  - 

از قول مردم غوربند میگوید که شجاع ی ئلزاپوُخسر ظاهرشاه را نام برده است. پ« سردار احمدشاه خان»

نده بود. داکتر کاظم  درسلسله مقاالت الدوله صافی به انتقام خون جوهرشاه غوربندی امیر را بقتل رسا

خودزیرعنوان اسرارنهفته قتل امیرحبیب هللا ... مصطفی صغیر جاسوس انگلیس راعامل قتل امیرشمرده 

 است،
2
 663کابل، ص 1390قسمت سوم، چاپ  4فیض محمحدکاتب،سراج التواریخ، جلد - 
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م علی خان و سردار محمدآصف خان وسردارمحمد يوسف خان شهزاده غال

و سردار  مصاحبان خاص و سردارمحمد يونس خان سابق امين الوجوهات 

فتح محمد خان امين العسس و ايشک آقاسی شيراحمد خان و ايشک آقاسی 

و ميراحمد شاه ]گرديزی[و ايشک آقاسی نيک محمد خان  محمد عزيز خان

خان و يعقوب خان و  ان و محمد ولی خان و شجاع الدوله خان و سکندرخ

حاجی ملک خان و شاه ولی خان رکاب باشی و محمود خان سرسراوس 

ل آباد و قاضی بابا مراد، قاضی و مفتيان وميرمحمد حسين خان حاکم جال

ء عبدالرزاق خان و ميرزا عبداللطيف ل آباد وحاجی مالمحکمٔه شرعيه جال

جمع کثير و جم غفير، از  شی حضور و ميرزا عبدالرشيد خان و غيرهخان من

نقير و قطمير در بيعت اقدام کرده پيهم هجوم آور دست بيعت دادن شدند 

خان گرفتار اين امر مهم و بزرگ گرديده، از رفتن در  هللا وسردار نصر

ادن رمحمد نادرخان را چنانچه گذشت از راه آگهی داقامتگاه سپاه که سپهساال

که نزد عسکر برود و ايشان  به اعداد لشکر فرستاده و خود نيز عزم کرده بود

«را مايل به اطاعت و امارت خود کند باز مانده نتوانست برود.
 1

  
         

فيض محمدکاتب در سراج التواريخ می نويسيد: "چون گرفتن بيعت مراد 

اصل گشت، روی آمد و برمرام دل و ومطلب سردارنصرهللا خان بود، حاصل

 به جمعيت عام و ازدحام نمود و پس از ابراز تسليت به حضار گفت:

از پيش آمد قتل امير برای بازماندگان و خدام جان نثارش يک عالم اندوه و » 

غم سنگين بار و به روی کار آمده است که آظهار ان به جز اثر درد و الم و 

چاره و عالج آن به جز  ندبه و ماتم ديگر چيز ابراز نميدهد. باری چون

صبر، به ديگر امور اقدام کردن ميسر نيست و بلکه اين واقعه از غفلت و 

بيباکی و عياشی خودش برايش دست داده، نتيجه بخش وخامت آمد؛ و اگر 

چنانچه که در خور شغل خطير امارت و مملکت داری و عدالت و رعيت 

لت و داد دادن پروری است، ساعات خود را مصروف مهمات مملکت و م

ستم رسيدگان رعيت و احيای حق و اماتٔه باطل ميکرد و ايام و هفته ها و ماه 

های زندگانی بی عوض و بيش بهای خويش را به شکار مرغ و ماهی و سير 

کهسار و بيابان و گلزار به سر نمی برد، چرا در درٔە تنگ کله گوش کشته 

                                                 
1
 637و  636صفحه،بخش سوم،صفحات 4سراج التواریخ، جلد- 
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ان غيور می نهاد؟ و مقصد من گشته داغ ننگ و عار بر جبين افغان و افغاني

ازين اظهار و بيان آنست که خود را از غفلت و بيباکی به دست خود به کشتن 

داد و برنفس و جان خود جور و ظلم نمود. کسی در پيش آمد اين امر عيب 

ناک ملزم و مسئول نيست. اينک واقعات بسی به روی روز افتاده و می افتد 

دانسته ميشود که پادشاهان بی خبر و عياش  چنانچه اگر به تاريخ رجوع شود

نفس پرست، بسی بوده اند که مملکت و سلطنت خود را خراب کرده اند و يا 

بدين گونه به قتل رسيده اند و اکنون که عموم شما از روی رغبت و ميل 

خاطر مرا به امارت برداشته به پادشاهی خود پذيرا شديد، به شکريه اين امر 

خواهم و پيس نهاد دارم که راه راست پيموده، اوقات خود  من از خداوند می

را صرف حراست مملکت و ملت و غوررسی عجزه و بازپرسی ظلمه و 

«حراست عرض و ناموس و جان رعيت افغانستان نمايم. 
 1

  

 

 بدگمانی فیض محمدکاتب برامیرنصرهللا خان:
 

رادرش ازاينکه سردار نصرهللا خان هيچگونه تحقيقی در باره قتل ب

اميربعمل نياورد، و درمحضر عساکر ورجال ملکی ونظامی اعمال برادرش 

را نکوهش کرد،به نظرميرسد که می دانسته قتل ازسوی چکسی ازهواداران 

 او صورت گرفته است وافشای او به نفع استقرارخودش نيست. 

فيض محمد کاتب ميگويد که بعداز حادثه قتل اميرو جمع شدن ارکان  

درخيمه امير، سردار نصرهللا خان در برابر سوال يکی از دولت بر 

پرسید قاتل گرفتارشده یا خیر؟ واگرگرفتارنشده باید فوراً هیئتی  اراکين،که

برای تحقیق موظف گردد،زیرا قاتل از خارج نیامده ویکی از افراد همین 

در پاسخ این اظهار و گفتار او فرمود »فوج است، ولی سردارنصرهللا خان 

دراین وقت نازک فرصت اقدام کردن در امر موهم و نامعلوم نیست و  که

نبایست که جمعی را به خیال و گمان گرفتار ساخته، از خود بری بیزار نمود 

«و هرکار آسان و دشوار را خود وقت اجرائی دارد.
2

 

 چون گرفتن بیعت مراد ومطلب سردارنصرهللا خان »  کاتب نتيجه ميگيردکه

                                                 
1
 637و  636 ،بخش سوم،صفحات4ج التواریخ، جلدسرا- 

2
 625و  624صص ، قسمت سوم، 4کاتب، سراج التواریخ، ج- 
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و برمرام دل واصل گشت، روی به جمعیت عام و ازدحام  آمد بود، حاصل

«نمود.
 1.

  

گيريم که به ظن کاتب، دست سردارنصرهللا خان درتوطئه قتل شريک بوده 

باشد، همدستان ديگر او چه کسانی بوده اند؟ اکثر نويسندگان وصاحب نظران 

د، شريک درقتل اميرحبيب هللا دستان نادرخان را که الترنتيف آينده انگليس بو

 ميدانند.

غبارپل پای نادرخان وشجاع الدوله خان غوربندی را در قتل امير حبيب هللا 

 خان سراغ  ميدهد؛ اين رخ داستان را از زبان غبارپی ميگيريم.

 

 "حزب سری دربار" : داستان  و غبار
 

 داستان حزب سری دربار را چنين « افغانستان مسيرتاريخ»غبار، درجلداول

اصالح طلبان ليبرال درباری از روش اميرحبيب هللا  شرح ميدهد:"

دور يکی از اعضای  منزجربودند. چون خود قدرت حرکتی نداشتند، بايد  در

خاندان شاهی جمع شوند. اين شخص سردارنصرهللا خان نبود، زيرا او با 

آنکه مرد ضد استعمار وخواهان استقالل کشور بود، در ادارۀ دولت دلبسته 

قرون وسطايی وسلطنت مطلق العنان شخصی داشت.... پس گی به نظام 

يگانه شخصی که در آن خانواده مورد توجه ليبرالهای در بار قرارگرفت، 

عين الدوله امان هللا خان جوان صاحب نظر و ترقی خواه زحمتکش ومتواضع 

بود که به زودی در رأس يک حلقۀ متجدد در بار قرار گرفت و او توانست 

را به حيث رئيس اين انجمن سری شامل نقشۀ کودتای نمايد، که  نايب السلطنه

درنظر بود امير در جالل آباد توسط عسکراز بين برده شده وجايش به نايب 

السلطنه داده شود. نايب السلطنه هم برای تحصيل استقالل واصالح اداره 

برادر داخلی مجاهدت نمايد. نايب السلطنه که از دولت انگليس متنفر وازادارۀ 

ناراض بود، پذيرفت. ده دوازه نفر از اعضای جمعيت سری عهد نامه يی  

«سپردند. درقرآن تحرير وامضاء نموده به سردار
 2

  

                                                 
1
 637و  636 ،بخش سوم،صفحات4سراج التواریخ، جلد- 

2
 725غبار، افغانستان درمسیرتاریخ،ص - 
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غبار نام امضا کنندگان اين تعهدنامه را ذکرنميکند ولی از کسانی که در 

 در دربار:»دربار هوا خواه شهزاده   امان هللا خان بودند، اينطور نام می برد

اشخاصی چون محمدولی خان وشجاع الدوله خان وغيره، در اردو افسران 

بزرگی )منظورسپهساالر نادرخان وبرادرانش( ودر خارج هردو رجالی 

چون فضل محمدمجددی)بعدها شمس المشايخ(، سردار عبدالقدوس خان 

اعتماد الدوله ويک عده ديگرهمه طرفدار عين الدوله امان هللا خان بودند. 

ابل وقسماً اطراف او را می شناختند مخصوصاً درايام وکالت سلطنت مردم ک

که سال دوماه در پايتخت  می بود، بازرسی او را به امورمردم واستغاثه 

کنندگان ومحبوسين ديده و به او حسن نظر داشتند. کسيکه او را جداً مراقبت 

رکتی وتعقيب ميکرد، ميرزا محمدحسين خان مستوفی الممالک بود که هر ح

را درکابل اعم از نشرات مخفی ويا فير برامير وغيره را به گردن عين الدوله 

بارميکرد، درحالی که چنين نبود وعين الدوله وحلقۀ دربار چون هدف عمده 

يی در پيش داشتند،ابداً دست به کارهای بيدارکننده وتهديد آميز نمی زدند. 

عين الدوله ظنين شد و او  معهذا امير]بنابر راپورهای مستوفی الممالک[بر

ومادرش را مورد تهديد حبس و طالق قرار داد. مگر اين هردو براثر 

«وساطت نائب السلطنه نجات يافتند.
 1

  

 18شب پنجشنبه بودو»  ازاين قرار است: گزارش غباردرباره قتل امیر

بعد از نصف  3( درساعت 1919فبروری 21)مطابق 1337جمادی االول

يک گوشه از دامن خيمه را باال زده  -يد با معاونیشب مردی مسلح شا

بسرعت داخل خيمه بزرگ گرديد ودرحالی که شاه آرام وبيصدا خفته بود، 

مرد دهن تفنگچه خود را درنهايت خونسردی در بن گوش چپ اميرگذاشته 

آتش کرد وبسرعت از راهی که آمده بود بدر رفت. ودرخارج خيمه فريادی 

نزديک خيمه امير صاحب شليک اسلحه شده است. گفته بلندبود که ميگفت:در

ميشد:همينکه ضارب از خيمه شاه خارج گرديد فوراً از طرف شاه عليرضا 

خان کندک مشرگرفتار گرديد ولی دفعتاً افسرعالی رتبه تری پيدا شد وبررخ 

عسکرمخافظ)شاه عليرضا(سيلی سختی کشيده ضارب را رهاکرد وبه 

«اعليحضرت خوابند. کندکمشرگفت:آرام باشيد،
 2

   

                                                 
1
 ٧26، 1غبار، ج - 

2
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 :صحت  روایت غبارشک وتردید ها در مورد

از آنجايی که اين يک موضوع پراهميت سياسی است، وپای کسی را در آن 

بايد دخيل ميسازد که استقالل کشور را از استعمار انگليس بدست آورده است،

اين  برای هرجمله وهرپرگراف سند ومدرک ارايه ميکرد که نکرده است و

احتمال را بميان می آورد که اين داستان از سوی انگليس نوشته شده باشد و 

از سوی شخص يا اشخاص با نفوذی در ميان مردم پخش شده که غبار نيز 

آنرا شنيده ودرتاريخ خويش ثبت کرده است ، بنابرين ،نميتوان آنرا بدون ذکر 

مستوفی سند ومنبع روايت قبول کرد.بخصوص که استخبارات امير توسط 

الممالک اداره وکنترول ميشد ومستوفی الممالک جداً متوجه حرکات وسکنات 

عين الدوله امان هللا خان ومادرش علياحضرت بود و تمام ويا اکثريت 

خدمتگاران دربار ازجمله  جواسيس مستوفی الممالک وموظف بودند تا 

 اعمال وکردار عين الدوله را به مستوفی الممالک خبر بدهند.

ار خود ميگويد که مستوفی الممالک هرحرکتی را درکابل اعم از غب

نشرات مخفی ويا فير برامير وغيره را به گردن عين الدوله بارميکرد، 

درحالی که چنين نبود وعين الدوله وحلقۀ دربار چون هدف عمده يی در پيش 

داشتند،ابداً دست به کارهای بيدارکننده وتهديد آميز نمی زدند. معهذا 

ير]بنابر راپورهای مستوفی الممالک[برعين الدوله ظنين شد و او  ومادرش ام

را مورد تهديد حبس و طالق قرار داد. مگر اين هردو براثر وساطت نائب 

السلطنه نجات يافتند
1
  

چطورممکن است که حزبی در دربار و آنهم بمنظور حذف امیر سالها 

ند ولی یک شخص خیلی فعالیت کند واز چشم مستوفی الممالک پنهان بما

 دور از دربار مثل غبار از جلسات وتصمیمات و فعالیتهای آن آگاه باشد؟ 

غبار اگر اين اسرار را از زبان شمس المشايخ ويا شجاع الدوله خان 

غوربندی روايت ميکرد، بيشتر قابل قبول وپذيرش می بود، ولی بدون نشان 

خلق ميشود، که اين شايعه ها  دادن هيچ ماخذ ومنبعی در ذهن انسان اين سوال

برای بدنام ساختن امان هللا خان درزمانی پخش ونشر شده که اقتدار بدست 

                                                 
1
 746تاریخ،ص غبار، افغانستان درمسیر- 
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دشمنان امان هللا قرارگرفته بود  وغبار هم تحت تاثيراين شايعات از گروهی 

نام می برد که درزمان امير حبيب هللا مورد بدرفتاری وخشونت قرارگرفته 

 ان مورد نوازش. بودند ودرعهد امان هللا خ

داکتر سید عبدهللا کاظم ، اولین محققی است که در پاسخ به داکتر سید  

خلیل هللا هاشمیان،به گزارش غبار در باره قتل امیر از سوی "حزب سری 

دربار" شک وتردید نشان داده وقتل امیر را نقشه وپالن انگلیس درهمدستی 

ب هللا خان دانسته، شایعات باعناصر مورد اعتماد خود در دستگاه امیر حبی

و برداشتهای را که درآن دست امان هللا وشجاع الدوله را دخیل میداند، با 

 دالیل وبراهین منطقی رد میکند.

داکترکاظم با باريک بينی و دورانديشی استدالل ميکند که اگر در ميان 

 امان هللا خان ونصرهللا دوستی واعتماد موجود بود ، چه لزومی به سوگند

ً چنين تعهدی صورت گرفته باشد،  درحاشيه قرآن ديده ميشد؟ واگراحيانا

درحالت عهد شکنی  از سوی يکی، ديگری ميتوانست آن عهد وسوگند را به 

نصرهللا خان آن تعهد را هنگامی که امان هللا  رخ عهد شکن بکشد. چرا امير

اکترکاظم  خان دست به قيام عليه او زده بود، علنی نساخت؟ به اين صورت د

نفرديگر درحاشيه قرآن  12-10داستان تعهد امان هللا خان را با امضای 

 زيرسوال می برد. 

سومين نکته مهم دراستدالل داکترکاظم، شک کردن به وجود"حزب 

سری دربار" با ترکيبی ازاشخاصی چون شهزاده امان هللا ،سردار نصرهللا 

وله وسردار عبدالقدوس خان، نادرخان ،محمدولی خان دروازی ،شجاع الد

خان وغيره است. داکتر صاحب کاظم يکجا شدن اين افراد را با سه گونه 

افکار وتمايالت سياسی غيرممکن تشخيص داده ميگويد ممکن نبود آنها در 

يک موضوع کالن سياسی با هم همفکر وهمنظروهم عمل باشند. به اين 

سوال می برد. حزب سری دربار را نيز يتوجودم   کاظمصورت داکتر 
 1 

 

                                                 
1
-130داکتر کاظم،اسرارنهفته شهادت امیر حبیب هللا خان،آرشیف مقاالت،افغان جرمن آنالین، ص  - 
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غبار  خود مکتوبی از قلم سردارعبدالقدوس خان را عنوانی شمس 

"میکروبرا "« مشروطیت»المشايخ نقل ميکند که در آن  
1

ناميده است. و   

نتيجه استفتای علمای قندهار ( 1299/1920سرطان سال)  2۶اين مکتوب در

زير از مکتوب را به شمس المشايخ ونورالمشايخ فرستاده است. به جمالت 

وعالج آن اینست که؛از طرف شرع انور مشروطه طلبان را باید توجه شود:

وبعد از آن برای تعليمات علوم جديد دست وآستين  واجب القتل" دانست.

باالنمود. خواستم که در قندهار نيز تعليم علوم جديد راجاری نمايم، ليکن 

از آنست که از علمای " از بين برده شود باید میکروب مشروطهبحکم شرع "

«اينجا سوالی نموده وجواب گرفتم و به غرض استحضار شما فرستادم.
 2

  

ين اشارات نشان ميدهد که سردار عبدالقدوس خان جزو مشروطه ا

خواهان نبوده وآن حرکت را بسيار بد می ديده است و بنابرين از لحاظ فکری 

 ن وشجاع الدوله دشمن  محمود طرزی وشاه امان هللا خان ومحمدولی خا

 پنداشته ميشد.

پوپلزائی نيز درکتاب خود ميگويد که در روزاعالم مرگ امير به 

اراکين ملکی ونظامی کابل در ارگ، سردار عبدالقدوس خان به پادشاهی 

امان هللا خان آمادگی نشان نداد وموضوع را به آينده موکول نمود.
 3

  

ن با امضای ده دوازه  به نظرمن نوشتن تعهدی از سوی امان هللا خا

نفرديگراز هواداران خود وسپردن آن به سردار نصرهللا خان،دور از عقل 

ومنطق سالم است. واگر چنين سندی درميان می بود، امان هللا خان هرگز 

دست به طغيان در برابر کاکايش نميزد، زيراميدانست که عمش سوگند 

ه مسلمان افغانستان صدمه وامضای او را بميان خواهد کشيد وآنگاه در جامع

 بزرگی به حيثيت واعتبار او وارد خواهد شد. 

 

 طفره رفتن غبار از نشان دادن ماخذ:

                                                 
1
 803، ص1غبار،ج - 

2
 803 ،1جغبار، - 

3
 ،بخش اول78-79سلطنت امان هللا شاه ، ص  پوپلزائی، - 
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غباردرجلد دوم تاريخ خود،حکايت عجيبی را در مورد مالقات عين 

الدوله امان هللا خان وسپهساالرنادرخان در کاسه برج باال حصارکابل روايت 

،شبی از خانه شمس المشايخ سواره وتنها به کوه عين الدوله » ميکند وميگويد:

غربی باالحصار کابل باال شد، درحاليکه سپه ساالرمحمدنادرخان نيز]آنجا[ 

وارد شده بود. ايندو نفر در قلۀ کوه بچۀ موسوم به "کاسه برج" يک مذاکرۀ 

سری انجام دادند. موضوع مذکره چه بود؟ البته بخود آندو نفرسياستمدار ادعا 

علوم بود و بس. تنها به شمس المشايخ اينقدر گفته شد که :هردو نفر بر دارم

روی قرآن عهدی بستند که با مرام جمعيت وفادار وهمکار صميمی همديگر 

«خواهند بود.
 1

  

غبار منبع وماخذ اين روايت خود را نشان نداده است ،مگربه 

ددی)گل نظرميرسد که منبع اين روايت ،حضرات شوربازار: محمدصادق مج

آغا( برادر خورد شمس المشايخ يکی از دشمنان امان هللا خان بوده باشد،زيرا 

غباردرجلد دوم تاريخ خود شمس المشايخ را عضوجمعيت  سری 

دربارميشمارد. پس وقتی شمس المشايخ عضو اين جمعيت بوده، چرا اين 

مذاکرات درخانه ودرحضور اوصورت نگرفت؟ برای بستن عهد ميان 

رفتن به کوه وقلۀ "کاسه برج" در تاريکی شب چه ضرورتی بود، دونفر، 

مگرنميشد در روز روشن درخانه عين الدوله يا منزل سهپساالر چنين تعهدی 

 بسته شود؟ 

چرا غبار از نشان دادن منبع روايت خود حتی درمسايل مهم سياسی 

نشان  امتناع کرده ونخواسته در آغاز يا در آخر روايت خود ماخذ ومنبع  را

بدهد ؟ معلومدار غبار از ثبت هر روايت هدفی خاص داشته و با نشان دادن 

 مآخذ، نميتوانسته مسايل را مطابق هدف خويش تعبير و تفسير نمايد.

غبار مرد »پوهاند حبيبی درمورد غبار، سخنانی دقيقی دارد وميگويد: 

فوذ کالم خوش قيافت، بلند باالو ظريف گويا و جويای گربُزی بود که با ن

واستدالل قوی ميتوانست جوانان را بدور خود فراهم آورد. و چون قلم روان 

و نيرومندی داشت، ميتوانست در تاريخ وادبيات وسياست واجتماعيات 

مباحث دلچسپی بنويسد که از آن جمله نمونه کار وافکار و تحليل ونظرش 
                                                 

1
 30،ص 1919غبار، جلد دوم،چاپ  - 
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ود برخی لغزش بواقع در کتاب مسيرتاريخ آشکار است که آن کتاب را با وج

های تاريخی و عددی و بعضاً ارادی، با قوت بيان و ظرافت ادبی، دلچسپ و 

در خور خوانش و مطالعه ساخته است. وی در تاريخ نويسی سبکی خاص 

داشت که وقايع تاريخی را همواره به نفع تصور خاص عندی و قالب فکری 

بی طرفی به نظر  خود استعمال ميکرد و بنا براين درتاريخ نگاری حود ناظر

«نمی آيد...
 1

  

داکتر کاظم اين راويت را يک شايعه برای بدنام کردن شاه امان هللا 

درزمانی ميداند که ديگراو قدرتی نداشت ودرخارج ازکشور بود وکسانی 

 درافغانستان برسرقدرت بودند که خود مظنون قتل بودند.

 

 انواع پروپاگندها هنگام اعالن جنگ استقالل:

مصادف بهمين ايام نمايندگان ومنابع برتانوی از »ائی مينويسد:پوپلز

انواع پروپاگندها کار گرفته حرف هايی گفتند ونوشتند که: امان هللا  خان عين 

الدوله در توطئه قتل پدرش دست داشت. وعلياحضرت والدۀ او زن جاه طلب 

اين سلطنت برای فرزند خودش عين الدوله وهم زن انتقام جو می باشد. و

اتهامات برای آن بود که يعنی دست خارج در اين توطئه قتل پادشاه دخيل نمی 

باشد وهم مردم افغانستان با عين الدوله مخالف شوند تااو نتواند در مسئلۀ 

«استقالل پايداری نمايد.
 2

  

پوپلزائی پروپاگند ديگری ازجانب انگليس ها را چنين بدست 

دلو در جالل آباد میگفت: این بار وقتی که امیرحبیب هللا خان درماه »ميدهد:

بکابل برسم علیاحضرت را طالق میدهم و امان هللا پسر او را عاق می کنم 

ویک تعداد نفر رفقای همنشین وهمراز امان هللا را محبوس ومفرور می 

گردانم.چون این خبر بکابل رسید او از خوف جان در از بین بردن پدر خود 

 «اقدام ورزید.
3
  

واين خبرها مصادف بايامی بود که دولت  » پلزائی درادامه ميگويد:پو

امانيه به سوقيات عساکر آغاز کرده وهيأتی را برای ابالغ افغانستان مستقل 

                                                 
1
 138ص جنبش مشروطیت،چاپ اول، حبیبی، - 

2
 60سلطنت شاه امان هللا،بخش اول،صپولزائی، - 

3
 129، ص 1پوپلزائی، همان، اثر،بخش  - 
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به مسکو واروپا تعيين داشته بود. امان هللا شاه اين خبرهای اتهامات بزرگ را 

يرصاحب شهيد آيا ام ...در يک مجلس خاص رويت داد. رجال دربار گفتند:

اينقدر فکر خام داشت که سياست خود را در جالل آباد ودر محضر عام بيان 

وحقيقت اين است که دستۀ قاتلين ويا فرد وهيأتی که راه را برای قاتل باز کند. 

روی کار آورده است که مردم باور کنند باعث از  راساخته است، اين حرف ها

الدوله شده اند وآنها از بيم عواقب  بين بردن امير عليا حضرت وفرزندش عين

«زندگانی خودشان دست به چنين کار زده اند.
 1

  

انگليس ها برای اينکه رد پای خود ونادرخان را در قتل امير حبيب هللا گم 

کرده باشند،مسئوليت قتل را بدوش مشروطه خواهان نزديک به دربار 

نه طرح وتوسط وشخص شاه امان هللا انداختند.اين توطئه بحدی زيرکا

اشخاص بانفوذ وروحانيون وابسته به استعمار در بين مردم پخش گرديد که 

 حتی در تاريخ هم راه يافت.

 

 برعدم وجودحزب سری دربار: نظریات داکترکاظم، پوپلزائی،کاتب وحبیبی

خوشبختانه داکتر کاظم نخستين محققی است که روايت حزب سری 

دی بررسی وبرآن شک نموده است. دربار وپالن شان را با ديد انتقا

داکترصاحب کاظم با داشتن شم قوی سياسی خود دريافته است که، نوشتن 

چنين سندی از سوی امان هللا خان با امضای ده دوازه  نفرديگراعضای حزب 

سری وسپردن آن به سردار نصرهللا خان،دور از عقل ومنطق سالم است. 

هللا خان هرگز در برابر کاکايش دست واگر چنين سندی درميان می بود، امان 

به قيام وطغيان نميزد، زيراميدانست که عمويش سوگند وامضای او را بميان 

خواهدکشيد وآنگاه در جامعه مسلمان افغانستان صدمه بزرگی به حيثيت 

واعتبار او وارد خواهد شد. پس  چنين سندی در حاشيه کتاب مقدسی هرگز 

 نبوده ونيست.

کاظم، جلب توجه ميکند،  صاحبکه دراستدالل داکتردومين نکته اي

شک کردن به موجوديت"حزب سری دربار" است با ترکيبی که غبار از آن 

تذکرداده و در جمله اعضای آن از اشخاصی چون سردار عبدالقدوس خان، 

                                                 
1
 130، ص 1پوپلزائی، همان، اثر،بخش  - 
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نفر[  تحت  4نادرخان و محمدولی خان دروازی وشجاع الدوله را ]جمله 

نفر امضا کننده   8برشمرده است.]ولی معلوم نيست رهبری شهزاده امان هللا 

  ديگر،کی ها بودند ؟![ 

نفر را با افکار وتمايالت مختلف  4يکجا شدن اين  داکتر صاحب کاظم

ومتضاد شان غيرممکن تشخيص داده ميگويد ممکن نبود آنها در يک 

 موضوع کالن سياسی با هم همفکر وهمنظروهم عمل باشند.

 سلطنت امان هللا شاه واستقالل مجدد افغانستان"کتاب "با توجه به 

 م2017 /139۶آخرين تأليف عزيزالدين پوپلزائی که بعد از فوتش در سال

درکندهار به چاپ رسيده است، پوپلزائی در هيچ جايی ازاين کتاب خود از 

"  نام نبرده است. پدر پوپلزائی نظام الدين خان منشی دفتر حزب سری دربار"

و محمدابراهيم خان سرپروانه]بعد وزيرعدليه،پسربابا سرورخان[ عين الدوله 

ازاشخاص بسيار نزديک ومورد اعتماد عين الدوله بودند، وبرحسب سنن 

قومی و پيوند خاندانی، می بايد قبل از هرکسی ديگر اين اشخاص شامل چنين 

 پارتی می بودند، اما آنها از وجود چنين پارتی يا حزب سری اطالعی ندارند

ط شاه هم از آن اسم نبرده اند.عالوتاً درهيچ صفحه ای ازتعهد وو بعد از سق

کتبی شهزاده  عين الدوله آنهم درحاشيه قرآن وسپردن آن به عمويش سردار 

 نصرهللا خان ذکری نميکند؟ 

منشی دارالتحرير دورۀ وکالت »نظام الدين خان ناظم پدر پوپلزائی 

ومجربی بود که تمام وقايع روزمره  يکی از اشخاص هوشيار «عين الدوله

عهد شهزاده امان هللا خان را تا پايان سلطنتش ياد داشت کرده وبه پسرخود 

پوپلزائی]بعدها خطاط وهنرمند ومورخ[ سپرده بود. بنابر ياد داشتهای پدر 

پوپلزائی که اکنون بصورت کتاب به نشر رسيده است، مالحظه ميشود که بعد 

نصرهللا خان مبنی برارسال بيعت نامه مردم کابل توسط ازقرائت فرمان امير 

عين الدوله، کسی که در آغاز با ادعای جانشينی عين الدوله از درمخالفت 

را  به خان ولی با الفاظ نصايح گونه سخن زد، وجانشينی شهزاده امان هللا 

 ،رددگميخواست موکول جرگه سران قومی تا شش کروهی کابل فيصله 

 صالح محمدخان وهواداران موضعگيری ولی دوس خان بود. سردار عبدالق

و همان ساعت حمايت را ردکردند عبدالقدوس خان  پيشنهاد سردارعين الدوله 
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برای گرفتن انتقام خون پدرش  عين الدولهوپشتی بانی خود را به سلطنت 

سردار که ميتوان گفت بنابرين . ابراز داشتندواسترداد استقالل کشور

.را نداشته است " يا علنی سریحزبی، " خان عضويت کدامعبدالقدوس 
 1

  

عالوه براين، نکته ديگری که انسان را به موجوديت چنين حزبی  

دچارترديد ميکند، حضور هميشگی جواسيس مستوفی الممالک محمدحسين 

خان برای تعقيب وگزارش از حرکات وسکنات عين الدوله ومادرش 

ی بود. اگر چنين حزبی وجود ميداشت آيا علياحضرت حتی در داخل حرم شاه

ميتوانست از چشم جواسيس وگماشتگان خاص مستوفی الممالک پنهان بماند. 

منبع روايت غبارمعلوم نيست، وتا کنون هرکسی که اين گزارش را در تاريخ 

غبار خوانده است، به اعتبارگذشته سياسی او مبنی برمخالفت با سلطنت 

 آنرا باور کرده است.  وسياست خانواده نادرشاه 

کاتب ميگويد که امير نصرهللا خان مال غالم محمدخان را فيض محمد

من »بحضور پذيرفت واوضاع کابل را از زبان او جويا شد، مال غالم گفت:

شاهی]ارگ[ شرفياب حضورش گشتم و پيشتر از من صالح محمد لخانه درگ

ر آمده موجود خان نائب ساالر و محمود بيگ طرزی و محمود سامی حاض

بودند و آدم فرستاده اعتماد الدوله و بابا محمدسرور خان و قاضی القضاة و 

غيره اعيان بار و اهل کار را امر احضار فرموده، آدم ها فرستاده بود و من 

از جمال و ناصئه حالش درک کردم که مصيبت بزرگی به روی روز آمده 

خویش را ضبط نتوانسته  زیرا که هرچند خود داری می نمودخواهد بود، 

اشک از دیده اش بی اختیار جاری و خودش درعالم بیقراری بود تا که اعداد 

رجال لشکری و کشوری گرد آمده انجمن شدند. بعد اعلیحضرت امیر ما 

صحیفه ای را برآورده و به روی میز نهاد و فرمود که خانٔه ما خراب 

رم را در کله گوش شهید گردیده اعلیحضرت سراج الملة والدین پدر تاجو

واعتماد الدوله نامه را از زیر .....کردند و این را گفته زار زار بگریست 

«میزبرداشته به خواندن شد.
 2

 

                                                 
1
 ٧8-٧9ص  سلطنت امان هللا شاه ،پوپلزائی،  - 

2
 ۶٧1، قسمت سوم، ص۴سراج التواریخ، ج - 
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کاتب عالوه ميکند که پس از اتمام فرمان اميرنصرهللا خان، امان هللا  

خان به سخنرانی پرداخت وشک وترديد های خود را نسبت به کاکايش 

آخر شمشيراز نيام کشيد واز شدت غيظ غالف شمشيررا درهم برشمرد ودر 

شکست و گفت تا انتقام خون پدرم رانگيرم، اين شمشيررا دوباره درغالف 

نخواهم گذاشت. و اشک دوباره از چشمانش جاری شد وغريو وزاری از 

مردم برخاست و همه حضار همدلی خود را با فداکردن جان ومال خود به آو 

وازوی خواستند تا امرامارت را قبول کند. امان هللا خان برای ابراز داشتند 

قبول امارت خود دوشرط پيش کرد: يکی گرفتن خون پدر ودوم تحصيل 

 استقالل کامل کشور. که هردو از جان حضار استقبال گرديد.

اين روايت مال غالم نيز ميرساند که شاه امان هللا در توطئه قتل پدرش 

ليس را مسبب اين قتل ميدانسته است وخوداگر دست دست نداشته است،وانگ

ممکن نبود که از اعماق دل برای پدرش اشک بریزد، زیرا او می داشت،

هنرمند تیاتر یا سینما نبود که  اکت وادی پدرمرده ها را در آورد  ودرسوگ 

 پدر اشک دروغین بریزد.

توای داکتر سيد عبدهللا کاظم  به نظرمن اولين شخصی است که به مح 

گزارش و نحوه قتل امير از سوی اعضای "حزب سری دربار"که غبار از 

آن تعريف کرده است، شک وترديد نشان داده وقتل امير حبيب هللا را نقشه 

وپالن انگليس درهمدستی عناصر مورد اعتماد خود در دستگاه امير حبيب هللا 

 وشجاع الدوله خان دانسته، شايعات و برداشتهای را که درآن دست امان هللا

 را دخيل ميداند، با داليل وبراهين منطقی رد ميکند.

" حزب سری دربار" "شک" وترديد داستانعالمه حبيبی نيز در بارۀ 

خود را ابراز داشته است. حبيبی در کتاب جنبش مشروطيت  زيرعنوان 

درباره اين مطلب نويسنده اين سطور از  " "حزب سری دربار" نوشته ميکند:

 يکه در آنوقت جوان و دخيل حلقه های روشنفکران بودنداشخاص

تفصیل چیزی  ]منظورعبدالرحمن لودين وعبدالهادی داوی ميباشند[، بدين

نشنیده ام"
1
سپس آنچه را غباردرمورد حزب سری دربار بيان کرده، نقل   

                                                 
1
 13۵ص جنبنش مشروطیت،چاپ دوم،- 
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 العهدة علی الراوی" "ميکند وهمراه با آن اين نکته را متذکر ميشود که: 

وسقم مسئاله بدوش روای است(.قيد چنين سخنی دريک نقل  يعني )صحت

 " است، نه تائيد نقل قول.شک وتردیدقول اظهار"

 

 ؟ ددر توطئه ترورشاه مظنون واقع شغبار چرا 

 

پوپلزائی ميگويدکه غبار از جمله رفقای محمداخترخان پسرناظر 

همان  اميرنصرهللا خان[ بود. محمداخترخانامين االطالعات محمدصفرخان ]

يک ماه پس از اعالم استقالل ئه قتل شاه امان هللا را توطکسی است که 

گزارش اين توطئه را در بند قرغه سازمان داده بود ولی موفق نشد. افغانستان 

درفصل بقدرت رسيدن امان هللا مفصل بيان خواهد شد ولی اينجا همينقدر بايد 

به اتهام همين قضيه مورد اختر غباربنابر رفاقت خود با محمداشاره کردکه 

اما  سوء ظن  وتحت نظارت قوماندان امنيه  شجاع الدوله خان قرارگرفت.

و نويسنده برجسته بود، بزودی خود را در قطار هوشيارغبارچون شخص 

که مدير جريده ستاره افغان وهنگامی هواداران شاه امان هللا  تثبيت کرد 

قطغن فرستاده شد ، غبار با ضمانت منهاج الدين شينواری با هيئت ناقلين به 

شجاع الدوله خان، بحيث مدير جريده ستاره افغان مقررگرديد وهنگامی که 

شجاع الدوله بحيث والی هرات تبديل گرديد، غبار را با خود به هرات برد.
 1

 

اولين باری است که با چاپ کتاب پوپلزائی مطلع ميشويم که غبار  اين

ظن قرارگرفته وتحت نظارت قوماندانی امنيه  در قضيه محمداختر مورد سوء

قرار گرفته است.غبار خود دراين مورد چيزی ننوشته است، ولی اگربه  اتهام 

توطئه ترور شاه ، تحت نظر قرارگرفته شده باشد،خود بهتر درک ميکرده 

است که همراه شدن او با شجاع الدوله غوربندی رئيس تنظيميه هرات  ظاهراً 

رنزديک رئيس تنظيميه، ولی دراصل  تحت نظرگرفتن او به عنوان همکا

بوده است. درچنين صورتی ميتوان تاثيرات سوء چنين حالتی را بر روان 

 غبار، تصورکرد. 

 

                                                 
  12۶شاه امان هللا ، ص پوپلزائی، سلطنت - 1
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 نتیجه:

از آنچه تا کنون گفته آمديم ميتوان به اين نتيجه رسيد که  روايت غبار در باره 

 وجود حزب سری دربار بداليل ذيل  پذيرفتنی نيست:

،پوپلزايی که پدرش نظام الدين خان منشی يا مدير قلم مخصوص  شهزاده 1

امان هللا خان بوده واز تمام حرکات وسکنات وحال وهوای شهزاده مطلع  

وهدايات او را ياد داشت ميکرده است  و نزديک ترين شخص مورد اعتماد 

مجدد امان هللا خان بوده در تاريخ خود)سلطنت شاه امان هللا واستقالل 

 نام نبرده است . « حزب سری دربار»افعانستان (  هرگز از

فيض محمد کاتب نيز که مورخ رسمی دربار امير حبيب هللا خان بوده است -2

؛  وچگونگی قتل امير حبيب هللا خان را در سراج التواريخ شرح داده است، 

در هيچ جای ازسراج التواريخ از حزب سری در دربار  امير مقتول ياد 

 نميکند. 

عالمه حبيبی  که دوست وهم صحبت عبدالرحمن لودين، عضو فعال و  -3

آتشين مزاج مشروطيت دوم بود نيز از زبان اين عضو فعال ونامدار 

مشروطيت در مورد "حزب سری" متذکره غبار چيزی نشنيده و در کتاب 

جنبش مشروطيت شک وترديد خود را  نسبت اين تذکر غبار ابراز کرده 

 است. 

در کتاب شرح  خاطرات  محمود طرزی که توسط فرزندش عبدالوهاب -4

طرزی نوشته شده  و دو سال قبل در فرانسه از سوی وحيدهللا طرزی بچاپ 

 رسيده است،  نيز از چنين حزبی نام برده نشده است.

دانشمند حقيقت جوی افغان داکترصاحب کاظم با تحقيقات وسيع و همه  -5

روايات مختلف خويش در اين زمينه ، به اين  نتيجه   جانبه وتحليل وتجزيه

و نشان « حزب سری دربار»دست يافته است که اتهامات برخاسته از داستان 

بجز یک دادن شجاع الدوله غوربندی، به حيث قاتل امير حبيب هللا خان، 

 ، چيز ديگری نبوده است.  شایعه برای بد نام کردن شخص شاه امان هللا

وديگرروايات و زمينه سازی ها  برای به سری دربار" "حزب  روايت

کرسی نشاندن اين هدف بوده است تا امان هللا خان را هم قاتل پدر وهم عهد 

شکن معرفی کند.  درحالی که بنابر توضيحات داکترکاظم قاتل امير حبيب هللا 

خان شخصی بنام مصطفی صغير يک اجنت انگليس بوده است که با پالن از 
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اده شده انگليس درهمدستی با عناصر پر نفوذ در اطراف  امير قبل آم

]منظورنادرخان است[ صورت گرفته است و بعد، درترکيه  قبل از انجام 

ترور اتا ترک ، دستگير و در حاشيه  استنطاق خود به قتل امير حبيب هللا 

 اعتراف کرده بود. 

يب هللا  کدام حزبی اين همه قراين وشواهد نشان ميدهد که در دربار امير حب

بنام سری وجود نداشته است . پس  غبار براساس کدام مدرک وشواهد،با کدام 

قرابت خود با دربار از وجود چنين حزبی خبرداشت که حتی مستوفی 

الممالک)رئيس استخبارات اميرشهيد( به آنهمه جواسيس زنانه ومردانه خود 

ا ميدانست و خبرداشت در داخل ارگ از آن اطالعی نداشت مگرغباراين ر

 که همان حزب تصميم به قتل امير گرفته بود؟

قرار گرفتن  غبار در توطيه سوء ظن مورددوراز امکان نيست که 

حزب سری »را واداشته باشد تا با ثبت داستان ترورشاه توسط محمداخير او

درواقع   انتقام خود را از شجاع الدوله وهمچنان شاه امان هللا طوری «دربار

گيرد که تا امروزهرکه داستان حزب سری دربار را ميخواند فکرميکند، ب

امان هللا خان بوسيله شجاع الدوله قاتل امير حبيب هللا خان بوده است.واين 

روايت يک منبع مهم غلط فهمی وسوء برداشت  برای اکثريت خوانند گان 

 شده است! 

ردتاريخ نگاری دراينجا اين سخن مرحوم حبيبی قابل توجه است که درمو

وی،در تاريخ نويسی سبکی خاص داشت که وقايع تاريخی  :»غبارنوشته بود 

را همواره به نفع تصور خاص عندی و قالب فکری خود استعمال ميکرد و 

«بنا براين درتاريخ نگاری خود ناظر بی طرفی به نظر نمی آيد.... 
1
  

هللا خان حزب سری  از آنچه گفته آمديم برمی آيد که در دربار امير حبيب 

وی جود نداشته است و غبار آنرا بخاطری که مظنون توطيه در قضيه 

ترورشاه امان هللا در بندقرغه شده بود ومدت سه سال زيرنظارت شجاع 

الدوله وزيرامينه بود، طوری برساحته است که درعين توصيف از امان هللا، 

هللا شخص ديگری بنام  وی قاتل پدرش وانمود کند، حاالنکه قاتل امير حبيب

 مصطفی ساغر هندی االصل جاسوس انگليس بوده است.

                                                 
1

 138حبیبی،جنبش مشروطیت، چاپ کابل، ص  - 
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 درباره توطیه ترورشاه در بند قرغه:وپوپلزائی ت غبار اروای     

 

پوپلزائی درکتاب خود)سلطنت شاه امان هللا واستقالل مجدد افغانستان( 

شف شد خبرميدهد که در پايان نخستين ماه سلطنت امان هللا خان توطئه ای ک

که دشمنان قصد کرده بودند تا از راه مسموم ساختن غذا شاه را از بين ببرند. 

من خود وعده »پوپلزائی ميگويد، وقتی شاه ازاين توطئه مطلع گرديد گفت:

داده ام  حیات خود را در مدافعه استقالل فدا می کنم،وفرقی نمیکند بوسیلۀ 

«زهر کشته شوم،یا شمشیر!
 1

  

طئه را مربوط به همان شبکه ای ميداند که چهارماه بعد پوپلزائی اين تو

ميخواستند شاه را در محل بند قرغه ترورکنند ولی قبل از اقدام دستگير 

اطرافيان ومحکوم به اعدام شدند. درهرحال اين مساله سبب پريشانی 

منسوبين شاه گرديد و علياحضرت مادر شاه، نظام الدين خان )پسرمامای و

بروظيفۀ ناظمی وسرشته داری دربار،رئيس پيشخدمتان  خود را( عالوه

حضور مقررکردتا سه وقته غذای شاه را قبل ازگذاشتن  روی ميز 

 غذاخوری، کنترول وامتحان کند وبعد صرف شود. 

در برج :»مينويسد که به ارتباط توطيه ترورشاه در بند قرغه پوپلزائی 

م[ 1919ون ج30ق/1227رمضان 30ش ]شام روز  1298سرطان سال 

اعليحضرت غازی به يک عده رجال دربار نشان وفا اعطاء و به دست خود 

به سينه های شان الصاق نمود... در حالی که بعموم محبوسين امر عفو و 

تخفيف معياد فرمود، سردار عنايت هللا خان معين السلطنه را از حبس رها و 

قيد و تکليف و اما در برای نائب السلطنه اجازه داد تا با عائله خود بدون 

داخل ارگ بگذراند  و هم دوستان و اخالص مندان خود را ميتواند بپذيرد و تا 

 آنکه اين اندازٔه لطف و ترحم موجب يک فتنٔه خيلی بزرگ گرديد.

که عيال نائب « بنت سردار نور احمد خان امين الوجوهات» عالیه بیگم

ود، جمعيتی از نوکران نائب السلطنه و هوا خواه اعادٔه سلطنت شوهر خود ب

السلطنه را بر عليه اعلی حضرت امان هللا شاه تحريک بقتل نمود، نفری سوء 
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قصد موقع حمله در داخل شهر نيافته، عزيمت اعليحضرت را در ايام شدت 

درماه سنبله که شاه به سواری اسپ ...تابستان بطرف پغمان انتظار می بردند. 

ه محمداختر برای ترور شاه آماده کرده بود در به پغمان رفته بود، گروهی ک

بند قرغه کمين گرفتند، اما پالن ، ترورستان توسط استخبارات امانی کشف 

وازجانب عساکر دولتی محاصره شدند و بعد از رد وبدل فير تفنگ وزخمی 

دستگيرشدگان بعد از استنطاق درحضور شاه  ...شدن چند تن دستگيرشدند.

م خود اعتراف کردند وگفتند به تحريک ورهنمايی وقاضی القضات به جر

وقتی عساکر برای دستگيری  محمداختر دست به چنين کاری زده اند.

از ترس وعاقبت کار  محمداختر، خانه او را بمحاصره کشيدند، محمداختر

]اما نمرد  دست بخودکشی زد.برشقيقه خود فيرکرد وتفنگچه  با خود ترسيد و

 کرد.[ ومرمی يک چشم اورا کور

بعد از کشف اين توطئه بود که شاه دوباره سردار :" پوپلزائی درادامه ميگويد

نصرهللا خان را از سراچه ارگ به برج جرثقيل  فرستاد وبراو سخت گرفت 

تا درگذشت."
1
  

محرک مالء عمادالدين پشاوری گماشته انگليس را  درتاريخ خود،غبار، اما

ويسد :"محمد اختر خان پسر ناظر محمد دانسته مينبرای ترور شاه  محمداختر

صفر خان امين االطالعات بود که خودش و خاندانش با استعداد ادبی و 

سياسی از مخالفين سرسخت استعمار انگليس بشمار ميرفتند. ناظر محمد 

صفر خان از همکاران وفادار نائب السلطنه به همين سبب يکبار محبوس 

جزء مشروطه خواهان افغانستان  گرديده بود.پسرش محمدانورخان بسمل

داخل زندان ارگ شده و برادرش محمد اختر خان دهباشی سراوسان حضور 

امير حبيب هللا خان از خدمت طرد شده بود. اما نائب السلطنه محمد اختر خان 

را در آغوش گرفت و جزء مصاحبين خود قرار داد و بعد ها او را در عوض 

و  امور سرحدات آزاد افغانستان را در پدرش امين االطالعات مقرر کرد 

دست او گذاشت. امير امان هللا خان اين خاندان را از خدمات دولتی معزول 

معهذا محمد انور خان بسمل که از مشروطه خواهان قديم بود،    [ ،1]نمود

طرفدار رژيم مترقی امير امان هللا خان بود. در چنين فضائی ناگهان يک 
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ام مالء عمادالدين ازپشاور وارد کابل شد و به فعاليت مسلمان هندوستانی بن

آغاز کرد. اين آدم زرنگ و چاالک از قبل افغانستان را می شناخت و معموال 

خودش را از راه جاسوسی بکابل مربوط نموده بود.... اينک او باز ]بکابل[ 

رسيد و به تدريج محمد اختر خان را که در سراسر سرحدات آزاد مشهور 

ه اين خيال آورد که بيکار در افغانستان نشستن بيسود است، بايستی در بود،ب

سرحدات آزاد رفت و فعاليت کرد، ولی همينکه محمد اختر خان حاضر شد او 

را بر نائب السلطنه پيش کشيد. در نتيجه محمد  [2]قضيه ظلم امان هللا خان

اخترخان به تشکيل يک جمعيت سری متشکل از تعدادی اشخاصی 

اخت..... مرام اين جمعيت کشتن امير امان هللا خان و در نتيجه نجات دادن پرد

«نائب السلطنه بود.
 1

  

که  ديمحمداختر گرفتار وشاه شخصاً از او پرس: » ديگويم درادامهغبار

؟ مردجواب داد: اگر رها شوم بازهم تراخواهم  یکنيباز چه م یاگر رها شو

«کشت.
 2

   

 

 غبار: مکثی بردو مورد از روایت

  

خاندان را از خدمات  نيامان هللا خان ا ريام:» ديگويغبارآنجا که م -1

خواهد وانمود کند که امان هللا خان شخص ظالم  یم« معزول نمود. یدولت

ورجال کاردان  سيخاندان را که دشمن سرسخت انگل نيبود که ا یزيتم یوب

 یدرحال ست،کرده االسطنه بودند ازکار معزول  بيهللا ونا بيرحبيدرعهد ام

حق  رياز فرزندان ام کي چيهللا خان ه بيرحبي. در عهدامستين  نيکه چن

 یامر مستثن نيدولت را نداشتند وامان هللا خان هم ازا نيعزل ونصب مامور

محمداخترومحمدانوردرجمله متهمين مشروطه خواهان اول که از طرف نبود.

 شده بودند.مستوفی الممالک کشف شده بود دستگير وزندانی 

 سيغبارکه محمداختر وپدرش از دشمنان سرسخت انگل یادعا نيا

 سيدوست انگل  ريکه خود ام یدرحال رايز رسد،يبودند، هم درست به نظر نم

                                                 
1

 7۴7غبار، ص  - 

2
 7۴9غبار، ص  - 
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  سيدشمن سرسخت انگل توانستنديم ريدستان درجه اول  ام ريز  ايبوده باشد آ

 باشند؟ هرگز.  

 فهيکه وظ شوديمتذکرم خيمحمدکاتب مولف سراج التوار ضيف

 به بحث است.) ربودهيام یاشيع یناظرمحمدصفر خان خدمات خاص برا

 (دربارۀ امير حبيب هللا رجوع شود

) «ونيش» يیايض ميناظر بنابر رساله محمدرح نيمحمداختر پسر هم   

 سي(جاسوس انگلرتيغ یمعاصرافغانستان، ترجمه سخ خياز تار يیبرگ ها

روز بعد از اعالم امارت سردار  کي خان هللا امان .سي، نه دشمن انگلهبود

 ۶کرد،و  امي، برضد عم خود درکابل ق1919 یفبرو 2نصرهللا خان، در 

رتبه  یسقوط کرد  وتمام کارمندان عال روز بعد امارت عمش درجالل اباد

 ند،وبزندان سپرده شده بود ريامارت نصرهللا خان دستگ یوملک ینظام

 رفتنديعمش بحساب م ۀمهم امارت شش روزمحمداختر  وپدرش که از رجال 

عزل از  ايگرفته شدند. آ رنظارتيو ز رګيرجال بلند رتبه دست گريمثل د نيز

ترور شاه   آنقدرمهم بودند که  ر،يدادن  به ام سيکار استخبارات و سرو

 کند؟  هيرا توج محمداختر ۀليبوس

 رهازندان  خان را از تيبعد شاه  برادرخود سردار عنا چهارماه

باغچه انتقال  یساخت و عم خود نصرهللا خان را از زندان داخل ارگ به کوت

 زيکه  دوستان خود را ن افتيشدند واجازه  کجايوفرزندانش با او لهيداد و عا

 سردار داري. محمداختر هم که رهاشده بود چندبار بدتوانديمالقات کرده م

)  ميه بقول سرداررحباغچه رفته بود. محمداختر ک ینصرهللا خان به کوت

 سهايبود، طرح ترورشاه را بدستور انگل سيانگل ی( از جمله اجنت هاونيش

ترورشاه در  یبرا فريب دادوالسلطنه را بيو چند نفر از ارادتمندان نا ختير

 ديگرد یترورشاه  کشف وخنث هيبند قرغه موظف ساخت. خوشبختانه توط

 تيدند ومعلوم شد که با هداو به جرم خوداعتراف کر ريدستگ  ستانيوترور

شاه را هنگام برگشت از پغمان ترور و سردارنصرهللا  خواستنديمحمداختر م

 . نديشاه نما نيخان را جاگز

از  یکه محمد اختراز زبان مالعماد پشاور ی: وقتديگويغبارم -[2] 

 تيجمع ليظلم امان هللا خان برسردار نصرهللا خان در زندان آگاه شد، به تشک

 پرداخت؟  یسر
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بردشمن جان  یحتف ومهربان بود که وؤقدر انسان رآنشاه امان هللا  

 کشور.  صادقان احدمتگاريو یبود تا چه رسد به اشخاص عادرحيم خود هم 

هنوز  ،که محمداختر گروه ترور شاه را به بند قرغه فرستاد یهنگام  

 بيش [،نا1298]سنبلهاز اعالم استرداد استقالل کشور يک ماه نگذشته بود

بدستورشاه  از زندان  1298ماه سرطان اوايل ازدوماه قبل يعنی السلطنه 

بود ودرکنار  افتهيقصرارگ انتقال  نيباغچه،  پرشکوه تر یارگ به کوت

مدت چند  ني. ومحمداختر دراکرديم یوفرزندان خود خوش وآرام زندگ لهيعا

ه سردار نصرهللا خان ک دانستينم ايالسلطنه را مالقات کرده بود، آ بينا ربا

البته که  کند؟ينم دياو را تهد یخطر چيقرار ندارد وه یتحت ظلم وشکنجه ا

السلطنه کامالً آگاه بود، مگر  بيخوب نا تي.محمداختر از وضع دانستيم

بجرم کسب  ديدستور گرفته بود که  امان هللا خان را با سيانگل یچون از سو

السلطنه را از جانب امان هللا بهانه  بيبرنااستقالل افغانستان ترورکند، او ظلم 

از ارادتمندان سرداررا باخودهمراه وگمراه نمود، حاالنکه  یقرار داد وعده ا

السطنه   بيبعد از توطئه ترور شاه  واعترافات همدستان محمداختر بود که نا

که درحق  یببعد هرظلم خيتار نيانتقال داده شد. و از ا ليبزندان برج جرثق

محصل  هيمحمداختر عل نانهياقدام خا اثرالسلطنه صورت گرفته باشد از بينا

. محمدانور گردديآن به محمداختر برم تياستقالل کشوربوده است، ومسئول

 ثينشده بود  از جانب شاه بح یبسمل برادر محمداختر که مرتکب گناه

به هندوستان  ليتحص یصفا برا ميوبرادرش ابراه ديگرد ولسوال مقرر

 مورد هيقض نيکه  از دوستان محمداختر بود درا زياده شد.  وغبار نفرست

شجاع الدوله خان  هيرامنيسوء ظن قرار گرفت، اما به وساطت وضمانت وز

ودر ادارۀ کوتوالی کابل  تحت نظارت قرارگرفت ینشد ول یزندان  یغوربند

     بخدمت گماشته شد.

هاج الدين شينواری مالمن» روايت پوپلزائی دراين زمينه چنين است:

ش مدير جريده مذکور)ستاره افغان( مقررگرديد.در برج  1299درسال 

جوزای سال مذکور وقتی مهاجرين هندی وارد کابل واز اول سرطان بطرف 

قطغن نقل داده شدند، مال منهاج الدين از طرف مجلس مهاجرين درجمله 

فرستاده  هيئات موظفين ناقلين بهمراه محمدامان خان حاکم مهاجرين

شد.وبعوض او ميرغالم محمدحسينی )غبار( مدير جريده ستاره افغان 
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مقررشد.وسبب مقرری غبار اين بود که مذکوررفيق  اخترمحمد 

 -پسرناظرمحمد صفرخان بود وبعد از واقعه قرغه]توطئه ترورشاه امان هللا[

بقيد نظرشجاع الدوله خان وزيرامينه سپرده شده بود وبقرارمعرفی وزير 

امنيه به نگارندگی جريده مذکور و به تضمين خود او فرستاده شد. ووقتی که 

وزيرامنيه بحيث وزيرتنظيميه هرات عزيمت نمود، غبار را درجمله هيئات 

 «معيتی خود بهرات برد.
1
  

دستور  سيکه انگل نستيگرفت ا توانيغبار م تياز روا  کهيا جهينت

امان  رايمال عماد  رسانده بود. ز لهيسترور شاه امان هللا  را به محمداختر بو

 نيملل مستعمره بزم انيرادرم  سيانگل ژيهللا خان با جنگ استقالل ، پرست

آور است  که  جبگرفت. تع یانتقام  خودرا از امان هللا م سيزده بود وانگل

محمداختر را  لهيترور شاه  بوس هيخود،  توط یاسيس تيغبار با همه درا

السلطنه  بينادرحالی که کرده است؟  ريوتفس ريخان تعب نجات نصرهللا یبرا

 .دنديد یاو را خوب نم سهايبود وانگل یسيعنصر استقالل طلب وضد انکل کي
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 به قدرت رسیدن امان هللا وآغاز فصل جدیدی 

 درحیات سیاسی افغانستان

 

 

 

 خانقیام شهزاده امان هللا  علیه عمش امیرنصرهللا 

 

            
 اعالن سلطنت  وزر درامان هللا شهزاده 

 (ش1297 حوت2جمعه ) 
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،تأليف عزيزالدين «سلطنت امان هللا شاه و استقالل مجدد افغانستان»تاريخ

وکيلی پوپلزائی ، مثل سراج التواريخ  يکی از آثار گرانبهای تاريخی است که 

امان هللا  است وتوسط پدر مطالب آن مربوط به رخداد های عهد سلطنت شاه 

ثبت وياد داشت ]نظام الدين خان فرزندسردارفقيرمحمدخان پوپلزائی[مولف 

شده است. اين کتاب مهمترين  اثرتاريخی ميباشد که با معلومات واطالعات 

تازه وناگفته های بسياری همراه است که امکان نوشتن آن ناگفته ها در عهد 

يموکراسی برای مؤرخان ما غيرممکن سلطنت نادرشاه وظاهرشاه ودهه د

 بود. 

شهزاده امان هللا فرزندسوم امير حبيب هللا خان عين الدوله بقول پوپلزائی،

 1892می 31قمطابق 1309ذيقعده الحرام  5شمسی) 1271دهم جوزای در

اميرعبدالرحمن خان براو نام .متولد شد ]درمحل طاق ظفر[دردرۀ زرگرپغمان

امیرعبدالرحمن خان  م(1898قمری) 1316ر سالد امان هللا را گذاشت. 

درداخل ارگ برای امان هللا مکتب خصوصی دایر کرد ومعلم ومؤدب 

ومالزم مقررنمود وچند تن از پسران خاندان های بزرگ را همدرس 

 ش/1283امان هللا پس از تاسیس مکتب حبیبیه]درسالوهمکالس اوساخت. 

ر حبیب هللا خان درسال امی [ شش سال درآن مکتب درس خواند.1903م

ومحمدشاه خان بخشید لقب عین الدوله  امان هللا خانبه  1904

را که ایشیک آقاسی حضور سردار حبیب  ی[ائبارکز ]فرزندامیرمحمدخان

ضورعین الدوله مقررکرد وازاین تاریخ آقاسی ح ایشیکهللا خان بود، بحیث 

تازمان مرگ خود  ومحمدشاه خانعین الدوله به اموررسمی دخیل ساخته شد.

 درخدمت عین الدوله قرار داشت.

شامل مکتب فنون حرب گردید، دراین مکتب مدت ده سال  عین الدوله بعد

درس عسکری خواند ویک شاگرد ممتاز ویک سرعسکر نیرومند بار آمد 

وبراثر عالقه خود زبان فرانسوی وترکی را آموخت واز آموختن زبانهای 

عین الدوله درکاله جیغه دار دریغ نورزید.، عربی و ادبیات پشتو ودری

  1 نشان بیرق رابرای خود انتخاب نمود.
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 3٧-36صفحهبخش اول،پوپلزائی،سلطنت امان هللا شاه،واستقالل مجدد افغانستان، - 
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خواهی و عدالت پسندی در  تجددچون روح بزرگ منشی وپوپلزائی ميگويد:

به مطالعه تاريخ وادبيات شديد او نمايان بود، ازهمان آغاز شباب با کنجکاوی 

ادبيات فارسی، و براثر مطالعات وسيع خود در رفت حماسی عالقه گ

 سخنورتوانا واديب  ماهرى بار آمد.     

يک  ،دراک وتيز هوش بود جوانونه که يک گهمانشهزاده امان هللا 

عنصرآزاديخواه وضد استعمار نيزبود، و تمام ويژه گيها ومختصات يک 

شخصيت تاريخ ساز را داشت. او در لحظات بسيار حساس ،درميان غم و 

 1919فبروری20هللا خان) که درشب سوگ قتل پدرش اميرحبيب 

ش نصرهللا خان، مامارت ع گوش لغمان کشته شده بود( بر درشکارگاه کله 

ش را رد واعالم ميکند که تا انتقام خون مشجاعانه تصميم می گيرد وامارت ع

پدر خود را نگيرد و استقالل از دست رفته کشور را اعاده نکند، شمشير در 

 نيام نخواهد گذاشت.  

حوم پوپلزائی، درمورد قيام امان هللا خان وافرادی که از وی حمايت کردند مر

و در کنارش ايستادند، تا آن هايی که دچار ترس وحيرت وتذبدب شدند واز 

سرناچاری به شهزاده جوان سر می جنباندند، به خاطری که  پدر پوپلزائی ، 

متن وبطن اقدامات نظام الدين خان رئيس دفتر عين الدوله درکابل بود و  در 

فيض محمدکاتب  هایشجاعانه وجانبازانه عين الدوله قرار داشت، مثل گزارش

در سراج التواريخ ازجريان قتل امير حبيب هللا خان وسپس امارت درد 

هفت روزه امير نصرهللا خان در جالل اباد، بسيار مهم ومکمل سراج  سرآور

کابل شاهد آن بوده وضبط لف درؤريخ است.زيرا اقداماتی راکه پدرمالتوا

کرده است، نسبت به اطالعات مولفين ديگر که درکنار امان هللا خان نبوده 

 تراست.  اند، دقيق

بعد وصول فرمان دستخطی اميرنصرهللا خان از جالل »پوپلزائی مينويسد:

سردار امان هللا خان « ش1297جوت 2جمعه  ساعت ده صبح»آباد بکابل 

لطنت، پس از نيم ساعت ابراز رنج و غصۀ نهايت عين الدوله وکيل مقام س

فراوان و اضطراب بی پايان در قصر عين العمارت کابل، هيأت محدود 

رفقای دربار خود را مخاطب ساخته گفت: خداوند بخشايندۀ عمر و روزی که 

بندگان  بما ،دولت و جاه و جالل همه دنيا بيد قدرت سلطنت بی زوال اوست

د که آنقدر سراسيمۀ عيش و غم دنيا هستيد که حتی در غافل خود خواهد فرمو
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اکثر ساعات و اوقات از عبادات حضرت خالق کائنات هم غافل می مانيد. 

امروز جمعه و وقت اداء نماز نزديک رسيده است برويد زود وضو کرده 

آمادۀ حرکت بطرف مسجد جامع ارگ باشيد. و اينک من هم بعد وضو و 

کجا ميرويم. و توأم بهمين کلمات اشک از رخسارش تبديل لباس حاضر شده ي

 جاری و رفقای خود را به حفظ راز تا بعد اداء نماز جمعه توصيه فرمود.

بعد نيم ساعت باطهارت و به لباس عادی عسکری از حرمسرای عين 

هر دو لفافه  ]درحالی که[خارج شد و ]واقع درمحل سفارت ترکيه[العمارات

گفت: امر بدهيد که دروازه  ،خان[ را در دست داشت ]فرمانهای امير نصرهللا

نفری نظامی و عملۀ ملکی بدقت ]از[های قصر و حرمسرا مسدود شده 

مواظبت نمايند. بقرار هدايت عين الدوله محمدابراهيم خان سرپروانه و نظام 

اين مقررات « منشی دارالتحرير دورۀ وکالت عين الدوله»الدين خان ناظم 

در تأسيس بنيان سلطنت با استقالل امانيه تاثير اولين دارد انضباطی را که 

 اردل تاکيد نمودند. فوراً بعمل آورده به عملۀ قصر و افراد رسالۀ غند

چون رجال سرشناس ملکی و نظامی دارالسلطنه نماز ظهر و عصر را 

بهمراه عين الدوله در مسجد جامع ارگ اداء می نمودند، عين الدوله در اول 

ً ت حرکت در کيد فرمود تا باوشان خبر أاستحضار آن دسته رجال اشارتا

پياده از سمت  یرسانده شود که زودتر برسند. و خود با چند نفر محدود پا

دروازۀ چاونی بطرف صفۀ هشت رخ و دروازۀ غربی ارگ روان و داخل 

اردل مطابق معمول  گرديد. در طول راه فقط چند نفر سرباز افراد غند

 قدم بعد روان و در ارگ رسيدند .بفاصلۀ چند 

عين الدوله حين ورود در ارگ باستحکام و انضباط دروازه ها و قرارگاه 

های عسکری داخل و خارج ارگ و حوالی شهر هدايت فرمود. در وقت اداء 

نماز جمعه در مسجد جامع ارگ رجال سرشناس نظامی و ملکی حاضر 

شته شدن پدر خود و اعالن امارت بودند.عين الدوله بعد اداء نماز جمعه از ک

نصرهللا خان سخن راند. و بعد خروج از مسجد در داخل قصر گلخانه متن دو 

 ورق فرمان دستخطی امير نصرهللا خان را قرائت نمود.

حاضرين از شنيدن متن عبارات دوفرمان و کلمات »پوپلزائی ادامه ميدهد:

حيرت سرافگنده  عين الدوله سخت غمناک و مشوش گشته بعضی را هجوم

ساخته و برخی مانند آئينه بچشم باز بخواب تحير رفته از فرط افسوس و 
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بيقراری غم والم به تبعيت عين الدوله همگی اشک ريز حسرت شدند. بعد از 

گريه و افسوس زياد، سردار امان هللا خان عين الدوله در طی همين دقائق از 

يدهيد؟ و چه ميخواهيد ی مأو گفت: چه رخواست عموم حاضرين مشورت 

 بکند؟ 

عین الدوله فرمود: این نکته را من فراموش و یا از خاطر خود محو 

کرده نمی توانم که قاتل جانی خائن از همین کسانی است که در خیمه گاه 

شاهی اقامت داشتند.قاتل پدرم را من قرینتاً می شناسم. کسی که هیچ وقت به 

یر مناسب وقت خود را نمی گذرانید شکار ماهی نمی رفت و در یک جای غ

و این بار رفته بود. کسی که بدون استحقاق و بدون ادنی تشبث در پیدا 

کردن قاتل، تخت سلطنت را برای خود تعیین نماید، بصورت قطع دخیل و 

 محرک این واقعۀ بزرگ میدانم.

من دست همه مردمی را که در کله گوش بودند بخون ناحق ریختۀ  

شما ملت بود آلوده می بینم. در چنین حالت جان گداز از خون  پدرم که پدر

گلگون پدرم گذشته مانند عنایت هللا و حیات هللا بیعت می کنم؟ آیا بی قصاص 

ماندن یک پادشاه مسلمان را کدام مسلمانی تائید میکند؟ من واقعه شهادت 

ر یا دست اندازی داخلی. اگ ،پدرم را یا تحریک سرانگشت خارج میدانم

کسی کمک کند  یا نکند خود تنها برای گرفتن قصاص پدر حاضرم. اگر چه 

تمام دنیا بر خالف من باشند. ولی من یقین کامل دارم که ملت افغان غم 

شریک من است. واین قسمت عبارت فرمان امیر نصرهللا خان را بخاطر 

د آورده و بانهایت غضب ناکی گفت:"هوش کنید که مزاج خود را خراب نکنی

 1 .بسیار بدرستی و بدون تشویش اجرای احکام نمائید"

چون اهل دربار از صداقت و فدویت  »...در ادامه مینویسد:پوپلزائی 

خود حرف های زیاد می گفتند و هم از روی عواقب اندیشی بعضی دالئل 

عین الدوله گفت: "برادران ! بمحض حرف قانع نمی شوم. بیان می کردند. 

 !پهلوی من استاده شود ،ومال خود می گذرد زند و سرهرکس از پدر و فر

وسپهساالرصالح محمدخان اولین کسی بودکه در دست راست عین الدوله ]

  [ایستاده شد.
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پوپلزائی برای نشان دادن موقف دلیرانه وابستگان پدری ومادری 

پانزده نفر فدائیان او که اغلب از خاندان پدر و مادر »میگوید:علیا حضرت ،

حضرت بودند، وثیقۀ موکد به سوگند نوشته تقدیم کرده گفتند: مطابق  علیا

بآنچه نوشته و دستخط کرده ایم در راه انتقام خون پدر شما که پدر ما است و 

حصول استقالل تامۀ افغانستان، عمل می کنیم و بسیار نفر دیگر هم از ین 

 1وثیقه تائید نمودند".

شاه اجازه خواست که مطابق صالح محمد خان، از حضور امان هللا 

ش درمیدان 1297حوت 2بعداز ظهر جمعه  3ترتیبات عسکری به ساعت 

 رسم سالم عساکر راپیش روی قصر سالمخانه عام تشریف فرما گردیده 

قبول نمایند، این مراسم بعمل آمد. بقرار قوماندۀ صالح محمد خان موزیک 

قت است که عساکر کابل رسم سالم شاهی ]مارش امیری[ رابجا آورد. واین و

واقعۀ قتل امیر حبیب هللا خان وجلوس بااستقالل امان هللا شاه باخبر میشوند. 

نوای موزیک عسکری همنوا و توپ های بصدا درمیآید  آواز غریو عمومی با

افغانستان از همان  و ....و این روز جلوس خصوصی امان هللا شاه  است 

فحۀ زرینی رامجدداً در ش ص1297حوت  2ساعت ظهر وعصر جمعه 

اصالحات اجتماعی و روابط  تاریخ پرشکوه معاصر برای هرگونه ترقی و

درمعنی از همین ساعت  «2استقالل وتجدد »بین المللی باز کرد وحزب

 3« تاسیس گردید.

:» را در عبارت کوتاه تری چنین بیان میکندپوپلزائی لب اغبار،  مط

ک  مکتوب خصوصی توسط شجاع امير نصرهللا خان يک فرمان رسمی وي

الدوله فراش باشی بعنوان عين الدوله فرستاده بود ودر فرمان رسمی از کشته 

شدن امير حبيب هللا خان وانتخاب خودش به پادشاهی و درنامه خصوصی 

تعيين يک هيئت مشاور را برای عين الدوله وفرستادن بيعت مردم در جالل 

عبارت بودند از: سردار عبدالقدوس خان  آباد تذکر داده شده بود.هيئت مشاور

                                                 
1
 77همان اثر، ص پوپلزائی ، - 

2
ل خطابی برخود قائل بوده توقع اعالن رسمی را بقول مولف : رفقای شاه امان هللا بنام فدائیان استقال- 

واما معناً وعمالً جرگه یاد گردید  ش از این عنوان در لویه 1307داشتند تا آنکه درماه سنبله سال 

 ( 80درروز جلوس خصوصی پی رزی شده بود.) پاورقی ص
3
 80پوپلزائی، همان اثر، ص  - 
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اعتماد الدوله،محمدنعيم خان نايب ساالر بدخشانی، مرزامحمودخان امين 

نظام، محمدسرورخان والی سابق هرات مشهور به بابای کرام، سردار 

عبدالوهاب خان امين مکاتيب، صالح محمدخان نائب ساالر ،سردار محمدعلی 

زاده عين الدوله فوری مجلسی مرکب از خان سرکردۀ تعميرات وغيره. شه

افسران ورجال بزرگ دربار منعقد کرد و فرمان شاه جديد امير نصرهللا خان 

قرائت گرديد. دراين فرمان گفته شده بود که امير بدست مرد ناشناسی کشته 

وسردار نصرهللا خان نايب السلطنه به پادشاهی برداشته شده است، بايستی 

مه کابل را گرفته به جالل آباد بفرستد. اکثريت اعضای عين الدوله بيعت نا

مجلس گفتند که آنچه در فرمان شاه جديد گفته شده عملی گردد واز خون 

ريزی اجتناب شود، محمودطرزی وبعضی افسران ديگر خاموش بودند. امان 

هللا خان ايستاده شد وگفت: شهادت امير به تحريک کسی است که خود طالب 

ذا من بدستان خون آلود بيعت نميکنم وبه تنهائی برای گرفتن سلطنت است،له

انتقام حاضرم. کسی که با رأی من موافق است بدست راست من بايستد و 

نخستين کسی که  پيش شد صالح محمدخان نايب ساالر قوماندان لوای اول 

سپاه کابل بود. او دست امان هللا خان را به بيعت گرفت و وفاداری خود را 

ر داشت و در دست راست او بايستاد. درباريان موقع شناس نيز از او اظها

تبيعت کردند.جنرال عبدالوکيل خان بيرون رفت وسپاه کابل را بسرعت 

احضار ودر برابر سالم خانه بحالت تيارسی در آورد. امان هللا خان سواره 

رفت وسالم عسکر را پذيرفت ودرنطقی که نمودگفت:سپاه حافظ کشور 

الل مملکت است  پس بايد رفاه و آسايش او مد نظردولت باشد. درحالی واستق

که سابق چنين نبود واما در آينده چنين خواهد بود. عساکر سالم شاهی نواخت 

 «وتوپخانه به صدا در آمد...
1

     

فبروری مردم کابل  وقشون پایتخت درمیدان  2۴» روزمی افزاید غبار

امیرامان هللا خان سواره وتنها در بین   مرادخانی اجتماع بزرگی نمودند.

درهمین جا  جمعیت داخل شد ودرحالی که شمشیربرهنه در کمر آویخته بود، 

بود که او نطق مشهور وتاریخی خود را نمود. او استقالل خارجی افغانستان 

در داخل کشور اعالن کرد . و از مساوات وبرابری،  وآزادی فردی را 
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حرف زد. غریو شادی  ت و صداقت دولت جدید آزادی ملت وتأمین عدال

         1  «وتهنیت از جمعیت برخاست. 
        

 پیشگیرانه امان هللا خان  عاجل وتدابیر  
 

ش امیر نصرهللا خان چندکار عاجل وفوری را مامان هللا خان برای غلبه برع

 درهمان روز اول ودوم قیامش انجام داد که نتایج مفیدی در برداشت.

تدویر عاجل جرگه رجال عمده ملکی ونظامی موجود درارگ کابل و -1 

قرائت نامه های سردار نصرهللا خان عمویش از چگونگی قتل امیر حبیب 

 هللا خان  وجانشینی خودش به امارت افغانستان.

اعالم موضع خودش و مشخص کردن صف دوستان ازصف مخالفان  - 2

 ودشمنان خود در همان مجلس مشورت.

م وسپردن آن به وشتن متن اعالمیه سلطنت خود برای اطالع عموم مردن-3

دفتر خود به مطبعه غرض چاپ وتکثیرآن در قشله ناظم نظام الدین خان 

 های نظامی وارسال آن به شهریان جالل اباد.

نوشتن جواب نامه های امیر نصرهللا خان وسپردن نامه به شجاع الدوله -4

 الغالم پنچات باشی به جال ل آباد.خان واعزام دوباره اش با م

 ن محمودخان ]یاور[برای وارسی امور جالل آباد.یتعی -5

موظف ساختن قطعات نظامی]بقوماندانی برگد عبدالوکیل خان نورستانی[  -6

کابل و تعیین ناظم دفتر خود نظام  -واعزام شان برای کنترول راه جالل اباد

 جالل آباد تا جگدلک. -اه کابل الدین خان به حیث آمر عمومی محافظین ر

آزاد ساختن پسران محمدسرورخان پروانی از زندان شیرپور وتسلیح  -7

وتجهیز واعزام شان به پروان و کوهستان برای جلوگیری از نفوذ وتخریبات 

 مستوفی الممالک درکوهستان و دستگیری واعزام وی به کابل.

 
 بقلم خودش متن اعالمیه سلطنت  امان هللا خان

 «اشتهار واجب االظهار»

   )بنابرسراج التواریخ(

                                                 
1
 753، ص 1غبار، افغانستان در مسیرتاریخ، ج - 
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ای ملت معظمۀ افغانستان، نام سرزمین اسالمیه و ای رعایای  » 

پدر شما اعلیحضرت سراج الملة  صادقه و فرزندان حقیقیه پدر من و 
والدین خاقان مغفرت قرین که شهید گلولۀ طپانچۀ غدار و خیانت ارباب 

  جنایت گردیده است! 
شمایان اعالن و اعالم  میشود که آن تاجدار بزرگوار که یک برهمه 

غیور همین مملکت پاک و مقدس افغانستان  پادشاه مسلمان و از قوم و ملت 
ماه  18  بود یعنی پادشاه شما و از قوم و جنس شما بود، در لیله پنجشنبه 

در اثنای که موقع کله گوش نام موضع لمقان  1337جمادی االول سنه 
سه بجه شب در بستر خواب گاه حضرت شاهانه  ف داشتند، درساعت تشری

  الیه راجعون( شان بضرب گلولۀ طپانچه شهید کرده شدند. )اناهلل و انا 
این ماتم و مصیبت را برای خودم خاص نمیدانم بلکه خودم را با شما 

زیرا آن شهریار خوبی کردار پدر همۀ ما و  شریک درغم و ماتم می شمارم 
فرزند صالح  از سرخون پدر »بود بنابرین چنانچه شاعری گفته است: شما 

، برما و شما فرض و واجب است که همۀ مایان باالتفاق برادروار «نگذرد
شهید مظلوم دست خائنان دین و دولت اسالم گردیده حاضر و  انتقام پدرم که 

  نگیریم، آسوده ننشینیم. کمر بسته شویم و تا انتقام آن خون را 
خود من که در وقت حیات پدر بزرگوارم به مقام وکالت دارالسلطنۀ 

شان موکل و مؤظف بودم و حال به اصالت  کابل از طرف حضرت شاهانه 
گرفتم و برتخت  آن بار سنگین امانت را متوکالً و معتصماً باهلل در عهده خود 

  نمودم.سینۀ افغانیه بر دو مقصد بسیار مقدس و مهم بالعز و االقبال جلوس 
خدمت دین مبین حضرت سیدالمرسلین محمد مصطفی  اول مقصد

برترین و احسن ترین مقصد و مآرب همان  صلی هللا علیه و سلم است که 
االمین )ص(  است و آن بدین پوره میشود که شما امت ناجیۀ حضرت محمد 

و ملت غیور و دیندار افغانستان نشین محض بهمین مقصد مقدس نخستین با 
همزبان گردید و دست وفاق و اتفاق را به یکدیگر داده در مقابل  مدل و من ه

حاضر و مهیا باشید. ولیکن درین  حمالت و مهاجمات دشمنان دین و ملت 
بسیار  خصوص شرط اول همین است که ما فرزندان آن پادشاه رحیم القلب 

  مهربان انتقام خون ناحق بسیار آشکار و عیان او را باید بگیریم.
ای ملت و قوم عزیز من! این خون ناحق و غدر مطلق از دوحال 

سرانگشت خارج بوقوع آمده خواهد بود، یا از  خالی نیست: یا به تحریک 
مدعی سلطنت  داخل است که هم ازطرف چنان شخصی بوده خواهد بود که 

بوده باشد تا او را برداشته، خود برجایش بنشیند و بهر صورت خود من که 
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صالح و صلبی شان هستم تا انتقام خون پدر خود را نگیرم،  فرزند  انشأهللا
برادران دین و وطن امید دارم  شمشیر در غالف نخواهم کرد و از همه شما 

  که مرا دراین حق صریح من برادروار مددگاری رسانید.
انصاف شود یک آدمی چون از شما رعایا پدرش کشته شود، در پیش 

میمالید و واویال می کنید، اینک حال قضیه بعکس  ا من آمده خود را بخاک ه
دارالسلطنه و نواحی  آن واقع شده یعنی من که در این وقت با بیعتی که اهالی 

آن و مشایخ کرام و سادات عظام از صنف جلیل عسکری و ملکی مردانه 
غیرت و شهامت کرده اند، باالستحقاق پادشاه شما و در حقیقت  وار با تمام 

هستم، پدر کشته میباشم و از  ر محافظۀ جان و مال و ناموس شما خدمتگا
شما مددگاری و همدردی خون پدرم را میخواهم. مقصد اول من همین بود 

  گفته شد. که 
: قبول نمودنم بار امانت را این است که در یک بار  مقصد دوم

شما  شده بودم البته تا به یک درجه به دوباری که به وکالت سلطنت مأمور 
آرزوی من  برادران وطن و رعیت و ملت خود را شناختانده باشم که یگانه 

بحق رسانیدن مظلومان و داد ستادن بی نوایان است، نیت یگانه من همین 
قابلیت خدادادی که ذات اقدس خالق عظیم الشأن ما در  است که استعداد و 

لقا فرموده دماغ و قلب من ا خصوص اجرای عدالت و رفع ظلم و بدعت در 
 .است، آنرا از قوه بفعل بیاورم

اول : برهمه شما رعایای صادقه و ملت نجیبۀ خود این را اعالن و   
سلطنت اسالمیۀ افغانیه را بنام استقالل و حاکمیت  بشارت میدهم که من تاج 

مختصر معنی استقالل و  آزادانه داخلی و خارجی افغانستان بسر نهاده ام؛ 
خارجی دولت اینست که قبل ازین دولت ما را بعضی  آزادی داخلی و

خارجی ما سلطنت بااستقالل آزاد داخل و خارج نمی دانستند بلکه  دشمنان 
حاالنکه مانند مردم افغانستان یک قوم  در بیرون ما را آزاد نمی شناختند،  

باربار  جلیلی که آزادی را سعادت خودها و از ادوار تاریخ بهر طرف دنیا 
تانده باشد، چطور میشود که نام حمایت و یا آقایی کدام دولت خارج شناخ

  برخود قبول کند؟ حاشا! آگاه و دانا باشید.  غیردین و ملت خود را 
ای ملت وقوم نجیب من! دولت افغانستان هروقت آزاد ومستقل بوده 

حکمرانی آنرا قبول کرده و بشما  و خواهد بود و من بهمین نام مقدس 
هستید  دن را ضروری دانستم که شما قوم و ملت آزاد و  مستقل بشارت دا

  که حق حمایت و نگرانی هیچ کدام دولت خارج برشما نیست.
دیگر اینکه حضرت پروردگار ما خالق یگان الشریک و النظیر که 

خود میفرماید: وشاورهم فی االمر فاذا عزمت  پادشاهان است در کالم برحق 
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رسول خدا را  من چنانچه درهمه امور کالم خدا و فتوکل علی هللا، اینک 
  رهبر همه کارهای خود اتخاذ کرده ام.

ای ملت عزیز و ای قوم با تمیز! بردین استوار، در حفظ ناموس دین 
  برنگهبانی و دوستی خود هوشیار باشید. و دولت و ملتی خود بیدار، 

پدرشما بود، در انتقام خون پدر حقیقی من و پدر معنوی که به حقیقت 
پرفشار دارید. باقی از درگاه حضرت اقدس  بامن دست اتفاق و پای همت را 

توفیق  خود و شما و جمله اهل اسالم و بنی نوع انسان خیر و به الیزال 
  1«میخواهم.
 

 اعطای خریطۀ طال به کارگران مطبعه دولتی:
دست نظام بحوت نوشت و 2درشام اعالميه سلطنت خود را متن هللا خان امان 

نسخه از آن بطورعاجل  250د تا به  تيراژ داالدين خان)ناظم دفترخود( خود 

ه شود.نظام به قشله های عسکری و عنوانی حکام واليات فرستاد چاپ  و

( مسودۀ اعالميۀ سلطنت امان هللا 1297حوت  2الدين خان شام همان روز)

مکاری ميرزاجعفرخان خان واستقالل افغانستان را به مطبعه دولتی برد وبا ه

قندهاری ومرتبين حروف چينی ماشينخانه آنرا تا فردای آن روز طبع 

وصحافت نمود آمادۀ توزيع نمود. نظام الدين خان از تالش صادقانه کاگران 

مطبعه درچاپ اشتهارسلطنت سخنانی رضايت بخشی به امان هللا خان عرض 

الدين خان داد تا شخصاً به  کرد وامان هللا خان هم يک کيسه طال را به  نظام

حوت نظامم الدين خان با  4کارگران مطبعه توزيع کند. صبح روز يکشنبه 

خريطه طاله به مطبعه رفت و با حضورهيات سرخريطۀ طال رابازنمود 

وشمرد وبعد به همه کارگران مطابق خدمت شان طال تقسيم نمود وبه مهتم 

اند گرفته به دارالتحرير شاهی دستورداد تا امضای کسانی راکه طال گرفته 

بفرستد. بقول نظام الدين اين خان اولين خدمت طباعتی واولين انعام طال در 

راه استقالل افغانستان همين طبع اشتهاردرمطبعه حروفی ماشينخانه بود.
2
 

امير نصرهللا خان که از قطع لين تليفون ونرسيدن جواب نامه های خود 

گری بدست سردار محمديونس خان عنوانی پريشان ومضطرب بود، نامه دي

                                                 
1
به چند  یداکترکاظم "نگاه ۀمقال نیزرک:،670-676صص، بخش سوم، 4خ،جلدیالتوار سراج کاتب،  - 

 /2012/ 8/ 19"یخیسند تار
2
 97-96کابل،ص  1397پوپلزائی،تاریخ مطابع وجراید افغانستان ازآغاز تا جمهوریت، طبع - 
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عين الدوله فرستاد ،اما سردار يونس خان  همينکه بکابل رسيد واوضاع را 

و به اميرنصرهللا خان مشاهده کرد،فوراً به امير امان هللا خان بعيت نمود.

به محض ورود درکابل جوش وخروش غريبی از افسران »نوشت که:

دات وعموم لشکر وجمهورمردم لشکری وبزرگان کشوری ومشايخ وسا

کشور را با اعليحضرت امير امان هللا خان مشاهده کردم،در بحرحيرت فرو 

رفته از داليل زيادی که در دست دارند،حق را به جانب ايشان دانستم. پس از 

حصول نظريات ومعلومات خود دوستانه ومخلصانه عرض ميدارم که به 

د را از امارت خلع وبه امير مجرد وصول مالغالم محمدپنجات باشی خو

کنيد واال در اقدام به خون ريزی گردن شما به رشتۀ  امان هللا خان بيعت

عصيان وطغيان درنزد خداوند بسته ميشود. ومن او را حق بدست دانسته 

«بيعت کردم.
1
 . 

 

 تاثیرعاجل اعالمیه سلطنت امان هللا خان درجالل آباد !
 

 ن هللا خان اعالمیه سلطنت خود را مولف سراج التواریخ میگوید: اما

نوشت و به قشله های عسکری و عنوانی حکام والیات فرستاد و لین تلیفون 

وقطعاتی نظامی  را بسوی جالل آباد سوق  جالل آباد را  قطع نمود -کابل 

داد وسپس جواب نامه وفرمان امیر نصرهللا را با بیعتنامه مردم کابل با 

پنجات باشی وشجاع الدوله به جالل آباد خودش، بدست مالغالم محمد

 فرستاد. 

با رسیدن مالغالم محمد وشجاع الدوله به جالل آباد فوراً امیر نصرهللا 

خان  آنها را به حضور پذیرفت وبعد از مطالعۀ اعالمیه پادشاهی امیرامان 

مال هللا خان وبیعت نامه مردم کابل، جریان اوضاع کابل را ابتدا از زبان 

خان از کابل  هللام محمد که حامل نامهٔ امیر امان ء غالمالحمد شنید.غالم م

از با تعریف از صداقت مالغالم خان  هللابه جالل آباد بود و امیرنصر

  :چنین گفتاوجویای احوال کابل گردید، او 

شرفیاب حضورش گشتم و پیشتر از من صالح  گلخانه شاهی ]ارگ[در»
یگ طرزی و محمود سامی حاضر آمده محمد خان نائب ساالر و محمود ب

موجود بودند و آدم فرستاده اعتماد الدوله و بابا محمدسرور خان و قاضی 

                                                 
1
 667تب،سراج التواریخ، ص فیض محمدکا - 
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القضاة و غیره اعیان بار و اهل کار را امر احضار فرموده، آدم ها فرستاده 
بود و من از جمال و ناصیهٔ حالش درک کردم که مصیبت بزرگی به روی 

داری می نمود خویش را ضبط  ه هرچند خودروز آمده خواهد بود، زیرا ک
نتوانسته اشک از دیده اش بی اختیار جاری و خودش درعالم بیقراری بود تا 
که اعداد رجال لشکری و کشوری گرد آمده انجمن شدند. بعد اعلیحضرت 
امیر ما صحیفه ای را برآورده و به روی میز نهاد و فرمود که خانهٔ ما 

اج الملة والدین پدر تاجورم را در کله گوش خراب گردیده اعلیحضرت سر
 1 ....«شهید کردند و این را گفته زار زار بگریست

 
 دالیل قیام شهزاده از زبان مالغالم،به امیر نصرهللا خان: 
  

مال غالم سپس دالیل قیام عین الدوله امان هللا خان را برخالف عمش 

  د:امیرنصرهللا خان از زبان امان هللا چنین بیان کر

امید و آرزو و اعتماد کلیه که از عم خود در دل داشتم و او را به مثابٔه »

امید و مایوس  پدر خود می پنداشتم نظر به وجوه چندی بغایت از او نا

  :شده، قرین افسوس گشتم

 

از شجاع الدوله خان فراش باشی فرستاده و حامل نامهٔ امارت او وجه اول ـ 

فن خاک کردن پدرم، چهره و رخسار او را با معلومات حاصل کردم که تا د

آن مرحمت و مالطفت زیاد برادرانه که نسبت به عم مبذول داشت اعتنائ 

 نکرده، به چشم ندید؛ 

ـ درپس تجسس و تفحص و به دست آوردن قاتل نیفتاده، هرچند وجه دوم 

برخی از خدمهٔ پدرم اصرار به دریافت قاتل نمود و او نشنید و اقدام در 

تجو نکرد و این را نمیدانم که درین امر چه اهمال و اغفال ورزیده در جس

 پی قاتل نیفتاد؟؛ 

ـ به لحاظ قبرستان نشدن باغ شاهی که شایسته دفن او بود، او را  وجه سوم

متواری نساخته، از راه تحقیر در میدام گلف به خاکش سپرد تا به عالم 

و و لعب زیاد داشت، بنابرآن معلوم و هویدا باشد که در حیات خود میل له

 در بازیچه گاه دفن گردیده است؛ 

                                                 
1
 6٧1، بخش سوم ، ص 4فیض محمدکاتب،سراج التواریخ، جلد  - 
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ـ درپاره ای از بیانات خود الفاظ نا مناسب و نا شایست نسبت به وجه چهارم 

 ذات ملوکانه یاد کرد؛ 

ـ به محض اظهار علی احمد خان ایشک آقاسی ملکی، نظر به  وجه پنجم

ت و به عزم تسلیت و اطراف و جوانب و عواقب کار نکرده پذیرفتار امار

خاطر جوئی برادر بزرگم معین السلطنه و ما پسران اعلیحضرت شهید اندک 

 مکث و انکار و ابای نکرد؛ 

ل آباد و ـ مرا از خود بیگانه و مخالف دانستهً فورا تیلفون جالوجه ششم  

کابل را قید فرمود و با آنکه من از او امید و آرزو داشتم که در چنین واقعه 

فرسا به مجرد وصول از لمقان در جالل آباد، به ذریعهٔ تیلفون آگاهم طاقت 

کرده، مرا شریک رأی و اقتضای خویش قرار می داد و من هرگز رضا 

نمی دادم که نعش پدرم را در جالل آباد و برعالوۀ آن در میدان گلف دفن 

می نمود، بلکه عرض و استدعا می کردم که با خود در کابل بیاورد و یا 

وهنوز روزی از از شهادت وپدرم وبی سروسامانی ما نگذشت که  بفرستد.

اقدام در اجراات امور مغرضه خودنسبت به ایذای ما فرزندان امیرمرحوم 

که برادر مهربان او بود نمود وملحوظات زیادی دامنگیرخیاالتم شده اند که 

 مرگ را از اطاعت ومتابعت خود به او بسیار بهتر میدانم.

واز آنجا که پدرم در روز ره سپرشدن خود از کابل درجالل آباد مرا         

درپایتخت خود وکیل قرار داده ،امراقامت درمرکز امارت نمود،خود را 

مسئول می دانم که اگرپسر بیوه زنی مقتول گردد،من]باید[ تحقیق وباز پرس 

گفتم  آن را قرارامرشرع اقدس ]بکنم[ وبه قصاص ]برسانم[. بنابرهمه آنچه

عزم جزم دارم که تجسس وتفحص قاتل پدرخود را بنمایم وخواهش امارت 

ندارم، بلکه مقصدم باز پرس خون پدرم می باشد،پس هرکه دراین مقصد با 

من همراه ومستعد است بسم هللا واال خودم تنها با این عزم راسخ دم وثابت 

م. وبرجای قدم  از خداوند حمایت ونصرت میخواهم وبجز این مطلبی ندار

نمی نشینم وخواب راحت نمی کنم ونخواهم گذاشت که خون به ناحق ریخته 

پدرم به این غفلت وبی اعتنایی به هدر برود. باری تیغ از نیام برآورده 

فرمود تا انتقام خون پدرخود از قاتل نگیرم، این شمشیر را در غالف در 

هم شکست وشمشیر نخواهم کرد. واین را گفته از شدت غیظ غالف آن را در

را برهنه برکمر کین خواهی بربست. وچون گفتار اثر بارش به اینجا رسید، 
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از چشمان او وحاضرین سرشک جوش واشک خروش جاری گردید. 

همگان در عالم زاری وبیقراری افتادند وعموماً زبان به عرض گشاده پاسخ 

اسخ  ومتین دادند که :جان ومال و اوالد مابه فدای این رأی رزین وعزم ر

باد.که در دل جزم کرده ایدواینک حاضریم که هستی واستعداد خود 

راصرف راه خون خواهی شهریارمظلوم کشته شدهخود ونثار روح پاکش 

نمائیم. وبرای تاکید این اظهار خود سوگند غلیظ وشدید نیزیاد کردند وگفتند 

اجرا که چون این امر وپیشنهاد بزرگ بدون رئیس وساالر سترگ صورت 

نپذیرد. ملتمسیم]التماس داریم[که ذات عالی را به ریاست خویش برداشته راه 

آرزو پیش گیریم.زیرا قرار امر شرع اقدس وارث تاج وتخت فرزند امیر 

شهید است ودیگری را نمی رسد که به مالک شدن آن اقدام نموده دارای نام 

امارت ابا  شود.ومعین السلطنه که فرزند رشید آن مرحوم است خود از

وچاکری را تمنا کرده است، ما را نمی سزد که او را از محمل اقناع 

وامتناعش درمقام رضا کشیم. پس وارث بالصدق وذیحق شما را دانسته به 

رضا ومیل خاطرشمارا بامارت خودقبول داریم. وذات شاهانه اش باز همان 

پذیرم که من امارت شمارا به شرطی می :»تذکارنخست راتکرار نمود که 

که نخست خونخواهی پدرم از قوه به فعل آید،... ودیگرامر آزادی واستقالل 

دولت افغانستان را بایست حاصل کنم.تا پس از این نام تحت حمایت غیر 

برآن برده نشود وحامی دانستن یک دولت غیررا برخود ننگ وعارشمرد.  

»1   

دوله شنید، از زبان شجاع الوضع کابل را سپس امیرنصرهللا خان 

شجاع الدوله گفت، آنچه را مال غالم بیان کرد،ده چند بشمار،سپس و

میز قرار داشت بازکرد  برکتاب سفیدی  که در جلو رویش امیرنصرهللا خان 

وچیزی در آن نوشت ومتن را برای میرزا محمدحسن قرائت نمود. او 

اکراه  من از دل وجان، بال»استعفای خود را با این عبارات نوشته بود:

واجبار ویأس وهراس،از سلطنت افغانستان دست کشیده،خود را خلع کردم 

وهریک از فرزندان امیر مرحوم که خیال امارت را داشته باشد به او 

   2«واگذار میشوم. 
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 تالش مستوفی الممالک برجنگ میان کاکا و برادرزاده:

 میرزامحمدحسین خان مستوفی الممالک که از سوء رفتار خود با

شهزاده امان هللا ومادرش وسایر مشروطه خواهان بیم داشت، بعد از شنیدن 

آن استعفا نامه امیرجدید فوراً بر تصمیم امیر نصرهللا خان اعتراض نمود 

واو را به بغاوت علیه امیرامان هللا خان ولشکر کشی برکابل تشویق 

ار، عرض میکنم که وقت کار است نه این رفت»وتحریص نمود.اظهارداشت:

که شما اختیار میکنید وخود را درانظار حقیر وبی وقار می سازید، تاجان 

در تن و رمق در بدن داشته باشیم، پای همت فشرده خون خود را به رکاب 

همایونی خواهیم ریخت و با عین الدوله خواهیم در آویخت ونخواهیم 

  1«گذاشت که رایگان کامیاب شود. 

طراب وموقع هراس وتشویش وسپس افزود که: موضع یأس واض

وشتاب نیست ونا امیدی وپریشانی را در دل نباید راه داد واساس محکم 

واستوارباید نهاد. ودر خصوص امارت عین الدوله که مردم کابل به او بیعت 

واطاعت کرده اند، از دوصورت بیرون نیست:اول، اینکه مرتکب ومباشر 

خان اعتماد الدوله است وشما این امر یک کس دیگرو آن سردار عبدالقدوس 

او را از من خوبتر میشناسید که سالها خیال فتنه انگیختن وآتش فساد 

افروختن را در دل وکاخ دماغ دارد ودر خال ومال این آرزو را می پروراند 

و میخواهد منویات خویش را حاصل کند وملک وملت ودولت را به باد فنا 

کرده شرکت در مفسدت ورزیده باشند،  دهد. دوم،اگردیگران نیز تأسی به او

از دو وجه خالی نیست: یا نمیدانند ونمیفهمند ومقلدند ویا میدانند ومیفهمند 

ومخربند وانگلیس وروسخواه میباشند ودشمن واال وبدخواه عین الدوله اند. به 

هرصورت وهرنوع ازاین وجوه که باشد، عین الدوله را به روی کارکشیده 

صد خود را حاصل می نمایند.... هزار حیف وافسوس که درباطن مدعا ومق

مغرضین ومدسسین، عین الدوله را فریب داده اغوایش نمودند واز بیان 

پنجات باشی)مالغالم( مفهوم حضور واال شده خواهد بود که عین الدوله 

دست اسراف وابذار به خزانه واسلحه وقورخانه دولت گشوده، دامن دامن 

                                                 
1
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وایثار می نمایند. آیا این کردار او به کجا خواهد رسید  وخروارخراوار، بذل

ودر عاقبت چه به دیدار خواهد آمد واز تقسیم خزانه وقورخانه چه نتیجه 

نمودارخواهد شد؟ وهللا کار اعتماد الدوله است ووقت وصول به مقصد خود 

را یافته اقدام درحصول مرام خویش نموده، راه ایقاد آتش فساد پیش گرفته 

ت.شما باید تدبیر عالج امور را به دستوری که او در محل اجرا می اس

گذارد کرده، دفع دسایس او را بنمایید و وقع درگفتار وکردار ورفتار عین 

  1 .«الدوله ننهاده،محکم واستوارش ندانید که اعتماد واعتبار ندارد 

امیرنصرهللا خان با استماع سخنان مستوفی،اغوا گردید و از حاجی 

عبدالرزاق طلب استفتای شرعی در باب امارت خود وامیر امان هللا خان مال

شد. مال عبدالرزاق، حمایت  وبیعت مردم کابل را ازامارت امان هللا یک 

روز بعد از اعالم امارت نصرهللا خان، بغاوت دانسته، امارت امان هللا خان 

صورت جنگ وبیعت مردم کابل را شرعا ًناجایز و ناروا شمردوگفت که در 

هرکه از تبعۀ امان هللا کشته شود،ضال وهرکه از تبعۀ امیرنصرهللا خان 

.  امیر نصرهللا خان از این فتوا قویدل گشت و 2کشته شود، شهید گفته میشود

 به میرزا محمدحسن خان هدایت داد که چیزی تحریرو آماده کند .

 

 :خانطرح ده فقره ای مستوفی الممالک برای جنگ با امان هللا 

 

 روپیه ارتقا یابد. 25معاش افراد سپاه به  - فقره اول

 160میگفت: به حکومت انگلیس مکتوب فرستاده شود تا  فقرۀ دوم،

لک رویه پول مستمری انگلیس به امیر حبیب هللا را که نزد آنها در 

 پیشاورمانده است، دراختیار سردار نصرهللا خان قرار بدهند.

آباد وظیفه میداد تا به استقامت کابل به  به سپاه جالل،  فقرۀ سوم

مقابل سپاهی که از کابل بصوب جالل آباد پیش می اید حرکت نموده در 

 محل نمله وسرخ پل توقف نماید واز پیش آمدن سپاه کابل ممانعت کند. 

به سردارعنایت هللا خان وظیفه میداد تا به تگاب رفته ، فقره چهارم

دۀ ماجدۀ شان است با خود گرفته از شمال اقوام صافی را که اقوام وال
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برکابل حمله نماید.وسردارحمایت  هللا خان با ایشیک آقاسی سردار 

شیراحمدخان به سمت پکتیا رفته ومردم جدران ومنگل را تشویق به شورش 

 نمایند که از جنوب برکابل حمله کنند.

هزار مرد جنگی از قبایل شینواری  20حکم میکرد: فقرۀ پنجم،

 فریدی ومومند واطراف جالل آباد برای حمله به کابل فراخوانده شوند. وا

گفته بود: علیاحضرت سرج الخواتین مادر امان هللا خان  فقرۀ ششم، 

وخواهران وی وهمه مستورات خاندان شاهی که از کابل به جالل آبا آمده 

اند، تحت نظرایشیک اقاسی حضور نیک محمد به لغمان فرستاده شوند 

وص علیا حضرت وخواهران سکۀ امان هللا خان در قلعة السراج وبخص

 لغمان بطور یرغمل نگهداشته شوند. 

قید کرده بودکه فرامین واحکام امیر نصرهللا که قبالً به  ،فقره هفتم

کابل فرستاده شده بود،واز سوی امیر امان هللا خان قیده شده،مجدداً تحریر 

 اده شود.وعنوانی  حکام ووالیان والیات فرست

تاکید میکرد:که زیاده اقامت مالغالم در جالل آباد موجب  ،فقرۀ هشتم

ضرر وفساد است وباید هرچه زودتر جواب نامه های امیر امان هللا خان به 

 او داده و رخصت شود.

میگفت:هرقدر جواهرات واسکناس وپوند انگلیسی که در ، فقرۀ نهم

نزد محمدولی خان خزانه دار عین جالل آباد به خزانه همرکاب ونزد اهالی و

المال موجود وحاضرباشد، با شخص معتمد وبخردی در پشاور هندوستان 

فرستاده وفروخته شود وهرقدر لوازمات حرب چون خیمه واسپ وشتر که 

 به کار باشدخریده آورده شود. 

حکم میکرد که هرقدرپولی که در خزانه های جالل آباد  فقرۀ دهم،

ود میباشد، محاسبه  واز آن هنگام ضرورت در جنگ وکنر ولغمان  موج

استفاده شود. امیرنصرهللا خان بعد از استماع فقرات ده گانۀ میرزا 

هزار آفرین برقوۀ مدرکۀ شما،واقعاً »محمدحسین خان مسرورانه گفت که 

   1 «درخور وزارت هستید.
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 فیصلۀ مجلس امیرنصرهللا خان:

 

 يشيک آقاسی علی احمدخان تا ساعت جمادی االولی، ا 23فردای آن روز

صبح حاضرنشد وغيابت او امير نصرهللا خان را به فکر  11

اندرساخت.ذوات ديگر نيز دچارتشويش شدند.امير نصرهللا خان دير آمدن او 

را فراراوجانب کابل حدس زد وبعد خطاب به حضارگفت که کار سلطنت به 

ی آمدن ونيامدن او را يک نفرودو نفرآباد يا خراب نميگردد، من پروا

ندارم.وعالوه نمود:من باک ندارم، هرکه خواهش دارد از روی رغبت از 

طرف من رخصت است که نزد امان هللا خان برود،عاقبت ووخامت کردار 

خود راخواهد ديد.درهمين فرصت بودکه علی احمدخان حاضرآمد وسالم داد 

سويدنامۀ مردم جالل وتشويش امير وديگران رفع گرديد.سپس عبداالحدخان ت

آباد را بجواب مردم کابل حاضر کرد ومستوفی محمدحسين خان که خود آنرا 

هنوز وقت »نوشته بود، قرائت نمود. درنامه به مردم کابل توصيه شده بودکه 

است وهيچ نرفته وفتنه شدت نپذيرفته است، بايد بيدار وهوشيارشويد ونظر به 

ری بار نيارد.باقی اختيار بدست خود خاتمه کارنمائيد که انفعال وشرمسا

شماست.مفهوم کلی پيام اين بود که از امير نصرهللا خان حمايت نماييد و از 

بيعت با امان هللا برگرديد. بعد از استماع نامه وتائيد اميرنصرهللا خان ،هريک 

از اعضای شوری ازقبيل:سردار محمدعظيم خان پسراميرکبير مرحوم 

ه عنايت هللا معين السلطنه،حيات هللا خان دوست محمدخان، شهزاد

عضدالدوله، وشهزاده امين هللا خان سردار مدافع وشهزاده محمد عمر خان 

سردار صنايع وشهزاده غالم علی خان وسردار محمدآصف خان وسردار 

محمد يوسف خان مصاحبان خاص امير مرحوم وسردار سپهساالر 

اه ولی خان رکاب باشی محمدنادرخان وفتح محمدخان امين العسس وش

ومحمدولی خان سرجماعۀ غالم بچه گان خاص وميرزا محمد عمرخان منشی 

وايشيک آقاسی ملکی علی احمدخان وايشيک آقاسی نظامی شيراحمد خان، 

وايشيک اقاسی خارجه محمدعزيزخان  وايشيک آقاسی حضور نيک محمد 

حاکم جالل خان وايشيک آقاسی دوست محمدخان ناظم،وميرمحمدحسين خان 

آباد وحاجی مال عبدالرزاق خان وميرزامحمدحسين خان مستوفی وبرگد 
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محمدانورخان وجنرال عبدالرحيم خان محمدزائی وغيره اعيان واشراف 

 «لشکری وکشوری برآن خاتم)ُمهر( برنهاده دست خط کردند.
1
   

نزديک غروب آفتاب اهالی شوری دوباره گرد هم آمدند  تا پس از نماز شام 

وی امکانات طرح ده فقره ای ميرزامحمدحسين خان باهم مشورت نمايند. ر

اکثريت مواد آن طرح بنابر داليلی که هريک از اعضاء مجلس اظهار کردند، 

 يکی بعد ديگری رد ويا تعديل گرديد.

قرارشد سردار عنايت هللا خان يکجا با مستوفی الممالک همراه با 

حرکت کنند. در مورد آماده کردن سوارپس فردا بصوب تگاب ونجراب ۶00

هزار مليشای قومی مردم افريدی وشينواری وجالل آبادی مستوفی 20

وايشيک آقاسی علی احمدخان گزارش دادند که تا دوسه روز ديگر آماده 

خواهند شد.مکتوبی که قرار بود حاجی عبدالرزاق به پيرتگاو مال عبدالحميد 

ولی فيصله گرديد که قوای نظامی  نوشته ميفرستاد هنوز آماده نشده بود،

جالل اباد فردا بسمت نمله وپل سرخ حرکت نمايند وبرگد محمدانورخان 

بسمت جنوبی برود. وعلياحضرت با دخترانش به جای لغمان بهتراست بکابل 

فرستاده شود تا پسرخود امان هللا خان را نصيحت کند واو را از تصميمش 

پسراميرکبير برای همرکابی منصرف سازد. سردار محمديوسف خان 

سراج الخواتين تعيين شد،مگر محمدولی خان اين وظيفه را  علياحضرت

بعهده گرفت. خالصه فيصلۀ نهائی برای فردا موکول شد]
2

[.  اما فردای آن 

جمادی االول، سپاه جالل آباد دست بشورش زد وخواهان تسليم دادن  2۴روز 

 قاتلين امير شهيد شدند.

برنامه های ميرزا محمدحسين خان را برهم جالل آباد  اگر شورش سپاه

نميزد، وطرح او مبنی برتحريک مردم کوهستان وپکتيا واقوام افريدی 

وشينوار ومومند وجالل اباد برای حمله برکابل  جامۀ عمل می پوشيد،  يقيناً 

که  يک دوِرۀ سقوی ديگر در انتظار مردم کابل بود وخدا ميداند که چقدر 

خانواده های شريف ريختانده ميشد وچقدرمردم در کوچه های کابل  خونهای

کابل بی عزت ميشدند و دار وندار خود را از دست ميدادند تا مستوفی 

صباح  ديگر برمسند قدرت خود باقی بمانند  اما  چندوامثال او الممالک 
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خوشبختانه که هوشياری طرفداران امان هللا خان،وپخش اعالميه سلطنت امان 

 خان و اوراق بيعتنامه مردم کابل درمساجد و معابرعمومی وقشلۀ نظامی هللا

جالل آباد، تمام پالنهای شوم مستوفی الممالک را نقش براب ساخت ونتيجۀ 

 .فتنه بازی ها سرخود او را خورداين 

 

 امیرنصرهللا خان : سقوط امارتشورش سپاه جالل آباد و

ه در قرارگاه نظامی جالل اباد دست جمادی االول( سپا24روز چهار شنبه )  

بشورش زدند وخواهان قاتل امير حبيب هللا خان شدند.سپاهيان ازميان خود 

يک نفر سرباز هراتی را بنام غالم رسول به حيث وکيل وقوماندان خود 

برگزيدند. سپهساالر نادر خان با اطالع از شورش سپاه ،برای خاموش کردن 

رکت نمود. دو  برادرش شاه محمودخان وبرگد غايله بسوی قرارگاه نظامی ح

محمدعلی خان نيز وی را همراهی کردند، همينکه سپهساالر وارد قشله 

نظامی شد، عساکر جلو اسپش راگرفتند واو را از اسپ بزير آوردند 

ومحبوس کردند وبا همراهان وی نيز عين عمل را انجام دادند. بزودی خبر 

دار محمديوسف خان مصاحب خاص امير حبس سپهساالر وبرادرانش به سر

شهيد، وسردار فتح محمدخان امين العسس ومحمدعزيز خان ايشيک آقاسی 

خارجه، واحمدشاه خان سرميراسپور و احمدعلی خان سرخان اسپور، که در 

محل اقامت شاه محمودخان،باهم نشسته بودند رسيد وآنها را سخت مضطرب 

ً امير نصرهللا  خان نيزاز بلوای سپاه مطلع گرديد، و پريشان ساخت. متعاقبا

فوراً کس فرستاد و شهزاده عنايت هللا خان نايب السلطنه وميرزا محمدحسين 

که دونفر اولی  -خان مستوفی الممالک وعلی احمدخان ايشيک آقاسی ملکی را

آماده رفتن به تگاو ونجراب برای جمع آوری لشکر برای جنگ با امير امان 

حضار کرد ودستور داد تا به قشله بروند و سپهساالر را از ا -هللا خان بودند

دست عساکر رها کرده معلوم نمايند که عساکرچی ميخواهند؟ 
1
   

آنها نزد سپاه رفتند و برگشتند وبه اميرنصرهللا خان عرض کردند که عساکر 

قاتل يا قاتلين امير شهيد را ميخواهند وسهساالر را بخاطراينکه نتوانسته از 

بدرستی حفاظت نمايد وبه سبب غفلت او امير به قتل رسيده، لهذا تا  امير
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سپردن قاتل بدست عساکر، وی  در حبس خواهد بود. امير  دو نفر روحانی با 

نفوذ  محل )صاحب جان پاچا ونقيب صاحب(  را نزد عساکر فرستاد، آنها از 

ا به شما تحويل سپاه پرسيدند شما چکسی را قاتل امير ميدانيد، بگوئيد تا او ر

دهيم ودست از فتنه کوتاه کنيد! وکيل سپاه گفت ما فتنه نميخواهم فقط قاتل را 

ايشان » ميخواهيم.هر دو روحانی بازگشتند وبه اميرنصرهللا خان گفتند که : 

به جز قاتل امير هيچ چيز ديگر نميخواهند وعزم تخريب حصار واسالميت 

ا که قاتل ميدانند، داليل براثبات قاتل وکسانی ر ونهب وغارت را جزم ندارند.

بودن آنان را اقامت مينمايند ونام به نام نوشته داده اند... وچون نامنويس را 

که کرنيل شاه علی رضا خان به خط خود رقم کرده بود، به دست امير 

نصرهللا خان دادند، مکشوف افتاد که غالم بچه گان خاص وحضوری 

مه درکله گوش ومحرم خلوت وجلوت با امير وبرادران سپهساالر را که ه

در شب و روز وگاه وبيگاه حايل ومانعی از دخول وخروج  شهيد بودند و

خود، در هنگام خواب وبيداری اعليحضرتش نداشتند،رقم کرده بود که 

فرستاده شوند. وامير نصرهللا خان امرنمود که همه را قرار نام نويس فوجی 

ل نمايند وسپاهيان نوبتی خدمت، چپ و به دست آورده نزد فوجی گسي

راست،در پی اسامی افتاده و از جمله محمدوليخان سرجماعه غالم بچه گان 

خاص را که با علياحضرت معلومات از بلوای فوج حاصل کرده به سواری 

موتر، راه کابل بر گرفته وشجاع الدوله فراش باشی، که در شب چنانچه 

ن را پيهم بدست آورده، محبوس ورهسپر گذشت گريخته بود،نيافته وديگرا

 لشکرگاه ساختن آغاز نهادند."
1
  

کاتب ميگويد:وکيل سپاه غالم رسول خان هدايت داده بود که علی احمدخان 

ايشيک آقاسی ومستوفی الممالک ميرزا محمدحسين خان نيز بايد دستگير 

را شوند، وقتی عساکر به عقب علی احمدخان رفتند وی به بهانه ای خود 

ازچنگ عساکر نجات داده جانب کابل فرارکرد ولی مستوفی الممالک دروازه 

خود را بروی عساکر نکشود و با تفنگچه خود فيرکرد. اين امر خشم وغضب 

عساکر را برانگيخت و يکی ازآن ميان به قشلۀ عسکری شتافته موضوع را 

کوبيدن  به اطالع ديگران رساند واز آنسوعساکر چند عراده  توپ را برای
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منزل ميرزا محمدحسين خان مستوفی بيرون کشيدند و ديوار های منزل 

مستوفی را با خاک يکسان نمودند وخود مستوفی را کشان کشان بيرون 

محمدحسين خان رابا سربرهنه والی ولجن به روی »آوردند. کاتب ميگويد:

 ماليده ودست برعقب بسته، پای پياده به کمال ذلت وفضيحت چون حيوان

قالده به گردن انداخته، کشان کشان  وسقط  ودشنام گويان داخل لشکرگاه 

کردند. وسپاهيان با سرنيزه تفنگ بر او تاخته، بالدرنگ آهنگ هالک وبه 

خاک انداختنش نمودند.  در عين هجوم وازدحام، برگد محمدانور خان به عزم 

و اکراه و  اينکه لک ها روپيه از مال دولت وعجزۀ ملت که سالها به جور

رشوت اخذ وجمع کرده وهزاران نفر را از اعيان واشراف ومامورين را به 

دسيسه و اعتساف، خانمان برباد دمار وهالک داده است،اگر کشته شود، همه 

تلف وضايع ميگردد ، پس خود رابردوش او انداخته، برگردنش سوار شد و 

دست برسرش پايهای خويش را از دو طرف برسينه اش اويخته، هر دو 

گرفت ودر ظاهر چون حمارش سوار آمد و در باطن از هدف نوک سر نيزه 

شدنش نجات داد، زيرا که سپاهيان از بيم آسيب رسيدن به برگد محمدانور 

خان، ترک حمله کرده، سرنيزۀ خود را حوالۀ او نکردند. وهم چنان 

مبرزش محمدانورخان بردوش او سوار، از الی ولجن به کمال بد حالی در 

کشانيده  و محمدانورخان از دوشش فرود گشته،به اندرون بيت الخالء مقيد 

داشتند ودرب مکان را برسرش قفل زدند. دراين حال جنرال عبدالرحيم خان 

سراز اورسی کشيده وسپاهيان را از قتل ميرزا محمدحسين خان مانع آمد 

گويا در فرمود که اگرخون ناپاک ونجس اين خوک بی باک را بريزيد، 

حقيقت زيان بزرگی به دولت رسانيده ومنافع هنگفتی را که در نزد اوست، 

ضايع وتلف خواهيد نمود. پس بهتراست که او را زنده گسيل کابل نمائيد تا 

دولت پول ومال خود را از نزد او اخذ و قبض نموده، بعد هالکش سازد و از 

پراکنده شده دست از قتل  اين گفتار وممانعت جنرال عبدالرحيم خان، سپاهيان

 «او برداشتند.
1
   

جمادی االول، اميرنصرهللا خان بعد  25فيض محمد کاتب می افزايد که روز 

روز امارت که سه روز را به فاتحه گذشتاند وسه را در مشورت با  6از 
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رجال دربار خود مستوفی الممالک وقاضی مال عبدالرزاق وشنيدن اخبار 

رسيده از کابل  وجستجوی راه تسليم يا مقابله با امير کابل از زبان قاصدان 

امان هللا خان گذشتانده بود، از امارتش استعفی داد. وبه امير  کابل بيعت نامه 

در روزشنبه بيست وهفتم )جمادی »خود را فرستاد. کاتب ميگويد که 

االول(،نظاميان به امر ايشيک آقاسی محمودخان،که از طرف اعليحضرت 

ن هللا خان،وارد جالل آباد شده بود، دست به کار فرستادن محبوسين امير اما

در کابل اقدام نموده وگرفتاران دست خود را که به نام قتلۀ امير شهيد در 

سالسل واغالل انداخته بودند، برعرادۀ های حمل اثقال برنشانيده به حفاظت 

دسته ای از سپاهيان وساالری کرنيل شاه علی رضا خان رهگرای 

 «دارالسلطنه ساختند.
1
  

از زندانهای استالين در آسيای  1915افسر اتريشی ايميل ريبيچکا،که درسال 

مرکزی فرارکرده بود وبه افغانستان پناه آورده بود ودر روز اعالن سلطنت 

اميرامان هللا خان در مسجد عيدگاه حضور داشت، چشم ديد خود  از صحنۀ 

اين خبرکه » هللا را چنين بيان ميدارد: ورود گروه متهم به قتل امير حبيب

مستوفی، يک کوهستانی ومنفورترين مرد کشور،با همه قدرتش دستگيرشده 

بود، همه را خوشنود ساخته بود. او بزرگترين اخاذ وفاسد ترين مامور دولت 

به حساب می رفت. ديری نگذشت که بازداشت شدگان را دست و پا بسته به 

ها کوشش ميکردند که برای نجات ازنگاه های کابل آوردند. محمدزائی 

کنجکاوانه مردم خود را عقب پوستين های خود پنهان کنند، برخالف آنها، 

مستوفی لجوجانه به مردم نگاه ميکرد که برای اينکارش دشنام های زياد 

 «نثارش شد. 
2
  

درکابل البته بدستور اميرامان هللا خان زنجير و زوالنه از دست و پای 

االر ومتهمين ديگر برداشته شد و موضوع قتل مورد تحقيق قرارگرفت  سپهس

  وسپس به محاکمه سپرده شد.

فيض محمد کاتب ، متذکر ميشود که" پس از ورود اردوی کله گوش ولمقان، 

احمدشاه خان سر میراسپور،  در افواه جمهور انام سمر و مشتهر گشت که
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"امیر مبرور را به قتل رسانیده است.
1
وم ميشود که شاه علی رضاخان معل 

واقعه دستگيری قاتل  و رهائی او توسط سپهساالر را به زيردستان وساير 

افسران حکايت کرده است.اما متاسفانه درجريان تحقيق از افشای قاتل ويا 

کسی که او را از چنگ او رها ساخته بود خموشی اختيار نمود وبالنتيجه 

 خودش را با اعدام برابر نمود.

قول غبار، درکابل شخصی بنام فتح عليخان جاغوری از خاندان سردار  به

شيرعلی خان جاغوری به دروغ شهادت داد که او قاتل را ديده ومی شناسد و 

او جز شاه علی رضاخان کسی ديگرنيست.  درنتيجه شاه علی رضا محکوم 

ابالغ حکم به اعدام شد وساير متهمين قتل امير آزاد شدند. شاه امان هللا پس از 

قاضی محکمه از جايش بلند شد وشمشير از نيام کشيده دوباره درنيام کرد 

وگفت من از ريختن خون محکوم درگذشتم . 
2
 

 

 :ش(1297حوت9=1919فبروی  28تاج پوشی امان هللا خان)

            
 روزتاج پوشی لباس نظامی درامان هللا درشهزاده 

 (ش1297 حوت9) 1919فبروی 28در 
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 واليات  سيدن استعفانامه نصرهللا خان فوراً آنرا فوتوگرافی کرده به تمام با ر

 وهم روز نهم وقشله های نظامی فرستاد تا جلو هرگونه فتنه را گرفته باشد 

روز جشن امارت خود قرار داد. حوت ماه شمسی را 
 1
      

پوپلزائی ميگويد،پس از مواصلت استعفای امير نصرهللا خان فردای 

شهزاده  امان هللا  برای اعالم  ( 1919فبرورى 28/ 1297حوت  9وزآن)ر

تاج پوشی خود با همراهی فضل محمد مجددی )بعدها شمس المشايخ ( به 

و  مسجد عيدگاه رفت و به مردم افغانستان و شهريان کابل سخنرانی کرد

اول برهمه رعایای صدیق ملت نجیبه خود این را اعالن و بشارت »   گفت: 

افغانیه را بنام استقالل وحاکمیت داخلی و خارجی  م که من تاج سلطنت میده

« افغانستان  بسر نهاده ام. 
2
    

ملت عزیز من ! من این لباس سربازی را از تن بیرون نمی » وبعد گفت: 

استقالل را برای مادر وطن تهیه نسازم!  من این شمشیر را  کنم تا که لباس 

ملتم را به جای خود]شان[ ننشانم !  بان حقوق در غالف نمی کنم تا که غاص

خود را  ای ملت عزیز و ای سربازان فداکار من ! بیاورید آخرین هستی 

برای نجات وطن ، بیائید تا که سرهای پرغیرت خود را برای خالصی  وطن 

«    فدا سازیم ! 
3

     

ل با اين سخنان شاه آزادی خواه از جانب سربازان وافسران و شهريان کاب

 اکبر و زنده باد امير امان هللا! بدرقه شد. های هللا  غريو ونعره 

در روز جلوس خصوصی  عين الدوله،»بنابر گزارش مرحوم پوپلزائی:   

گفت: من کاله و تاج سلطنت را مشروط  (ش 1297حوت سال 2خود جمعه )

 به حصول استقالل کامل افغانستان بر سرمی گذارم، تا آنکه بهمين مراسم

( حوت سال مذکور در محضر عساکر و در 9بوقت قبل از ظهر جمعه )

 ميدان نظامی واقع سمت شرق ارگ، تاج استقالل را از دست عساکر پذيرفت. 

چون مشاورين دولت برای ثبوت عظمت و قدرت نظامی و سياسی افغانستان 

تاج استقالل را از يک خوشۀ گندم بر اساس تاريخ اين ملت در جلسات اول 

                                                 
1
 708، قسمت سوم، ص ۴سراج التواریخ، ج - 

2
 ، اعالمیه اشتهار امیرامان هللا خان ۶۶9بخش سوم،ص 4سراج التواریخ،جلد- 
3

)اعالمیه  ۶۶9، بخش سوم، ص۴،سراج التواریخ،جلد 8یع، مقدمه  حاکمیت قانون،ص حبیب هللا رف - 

 اشتهار امیرامان هللا خان(
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يشنهاد نموده بودند، بآن اساس مفکورۀ مردم و هم مقتضاء فکر بلند خود پ

ين اوصف در قاری عبدهللا خان شاعر شهير کابل  اعليحضرت منظور گرديد.

 مراسم گفته است:

 اقبـال امین دولت و دیـن خسـرو  بلند         امیـر امـان هللا قلمــرو  افغـان  شۀ 

 نشسته است به تخت شهی باستقالل       تخالفن پدر به اس نگی گرفته تاج و

 

امان »پوپلزائی مولف تاريخ شاه امان هللا واستقالل مجدد کشور، مينويسد: 

هللا، چون روح بزرگ منشی وترقی پسندی وهم احساس عدالت اجتماعی از 

دورۀ شباب وجوانی داشت مطابق فهم سياسی خويش، از بدو جوانی جوينده 

ومتوجه اوضاع جهان و فرهنگ وهنر جديد گرديد، و روی داستانهای دليران 

همين منظور که بتواند برای افغانستان مصدر خدمتی گردد، درجلب قلوب 

اهل فضل وعرفان  وجوانان فداکار ومنور نهايت سعی وکوشش می نمود. 

واين کاشف اسرار ادوار گذشته، افغانستان که از راه مطالعه وجستجو باکثر 

گشته بود، ميخواست هرحقيقت را از راه علم ومعارف حقايق متوصل 

«دريافت کرده واز همين طريق به آگاهی تمام طبقات ملت برساند. 
1
  

 

چهل سال بعد از دوره امانی ، گفته  ،ادمک،افغانستان شناس امريکائی

امان هللا خان یک پادشاه وزمامدار منور بودکه توسط یک دسته »بود:

ایت میشد. او سعی کرد تا تمام مردم افغانستان را از افغانهای ترقی پسند حم

خواب گران بیدار سازد و از حیطۀ ارتجاع  ومحافظه کاری بیرون کشد، 

ویک راه بهتر حیات را برای همه ایشان وانمود سازد.... او میخواست یک 

ملت قوی، متکی به خود وآزاد داشته باشد، ویک دولت مترقی 

هد. درعهد او خواب هایش درست تعبیر نشد ومعاصراسالمی را تشکیل د

.«وصدق پیدا نکرد
 2 

 

                                                 
1
 27، ص «سلطنت امان هللا شاه واستقالل مجدد افغانستان»پوپلزائی،یشگفتار کتاب- 

2
صاحب  لودویک ادمک،روابط خارجی افغانستان در نیمۀ اول قرن بیستم، ترجمۀ پوهاند محمدفاضل - 

  123زاده،پشاور،ص
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بايد عالوه نمود که شاه امان هللا واقعاً مرد انقالبی وعاشق ترقی وتعالی کشور 

حاصل  نمود وافسانه 1919بود. او نه تنها  استقالل سياسی افغانستان را در 

ع نمودن معاش شکست ناپذيری انگليسها را درجهان باطل ساخت، بلکه با قط

بزرگ،   مستمری سرداران محمدزائی ،خوانين و رؤسای قبايل و روحانيون   

ناپسند قرون وسطايی   دشمنی آنها را نيز بجان خريد. مبارزه بافساد و عنعنات 

بجای پيراهن وتنبان ولنگوته   جامعه ، ترغيب مردم به پوشيدن لباس اروپائی 

دولتی، لغو مريدی وپيری در اردو،    رانمامو  ، دستور انتخاب يک همسر به 

از مالهای ديوبندی، کشف حجاب زنان و دادن حق  گرفتن امتحان مالئی 

مردان ، لغو نکاح دختران صغير با مردان  شکايت از رفتارخشونت آميز 

 بود که هريک ميتوانست آتش دشمنی را با مسن و... و... ازجمله اقداماتی 

   از سرير قدرت پائين بکشد. و را دولت او دامن بزند و ا

 

 نقش علیا حضرت در پیروزی پسرش امان هللا خان

 

 
خان ملکه رسمى هللا ور سلطان(  مادر امان رعلياحضرت سراج الخواتين )س

افغاستان ،يکى از زنان شجاع و بارسوخ اميرحبيب هللا خان بود که در تربيت 
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مشکالت زيادی را از سر فرزندش امان هللا خان توجه عميق مبذول کرد و 

 راهش دورنمود. 

ملکه سروزسلطان  زنى هوشيار ودور انديش ومصمم و آهنين بودکه توانست 

در مقابل مشکالت سياسى و رقابت های داخل ارگ ايستادگی نمايد، وپسرش 

را برای هدفى بزرگ تربيت کند تا  پله هاى ترقى را بپيمايد. بدين سبب ملکه 

را به کسب علم ودانش  و روحيه مهين هللا د امان براى رسيدن بهدف خو

دوستی، استقالل طلبی ومردم دوستی و مهربانی برفقرا ومستمندان وشجاع 

 ونترس دربرابر زورمندان تربيت نمود .

براثر توجه وموظبت دايمی علياحضرت، امان هللا شخصيت برازنده ملی، 

ت، دشمن استعمار اديب وسخنور توانا،انسان دلسوز، مردم دوست، وطن پرس

،عاشق استقالل وازادی، دارای جهانی بينی روشنفکرانه ،دشمن خرافات و 

پيری ومريدی ومالهای ديوبندی وعاشق علم ومعرفت ووحدت ملی به بار 

 آمد.

، دختر شاغاسی «سراج الخواتين»علياحضرت سرورسلطان ملقب به 

صاحب  ردلخان،بارکزائی بود.شاغاسی شيابن شاغاسی ميردادخان شيردلخان 

پنج دختروهشت پسربود.دختراولش تاجورسلطان نام داشت،که درعقد نکاح 

سردار محمدعليخان محمدزائی بود. پسران او محمديونس خان سابق نايب 

الحکومه قندهارومحمدوليخان بودند. دحتردوم، سرورسلطان،خانم اميرحبيب 

دهللا جان،وليعهد نامزدشهزاده عب هللا )علياحضرت( ودخترسوم بی بی همدم،

امير شيرعليخان ودخترچهارم بی بی خاورجان وپنجم بی بی زينب جان نام 

داشتند.
 1

 

محمداکرم  پسران شاغاسی شيردلخان،عبارت بودنداز :خوشدلخان)لوی ناب(،

خان، محمدعمرخان)حاکم اعلی فراه(،محمدعلم خان)حاکم لوگر،پل علم از 

 اور عليا حضرت( ،سکندرخان(،محمدعمرخان )کرنيل يستساخته های او

 27سلطان عليخان،محمدعلی خان، ومحمد يوسف خان )در  )والی قندهار(،

هجری درشاه برج نوروزی قندهار درجنگ دوم با انگليسها  1297شعبان 

شهيد شد(
 2

  

                                                 
1
 42ص  بخش اول،پوپلزائی،سلطنت امان هللا شاه واستقالل مجدد افغانستان،- 

2
 211] معصوم هوتک، کندهاری ورونه، ص- 
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متولد شده بود ودر  1874برطبق ضبط آقای هوتک،سرورسلطان درسال  

 خان در آمد.اما بقول پوپلزائی، سرور پانزده سالگی به نکاج سردار حبيب هللا

م( از بطن بينظيرسلطان پوپلزائی 1874ق )مطابق 1291سلطان در سال 

سالگی به  17م( درسن 1891) قمری 1307متولد شد و درماه رمضان سال 

نکاح شهزاده حبيب هللا خان در آمد.
 1

 

برج 10اولين فرزند علياحضرت شهزاده امان هللا است که درروزپنجشنبه 

در درۀ زرگر پغمان]درمحل 1892می  31شمسی مطابق  1271جوزای 

طاق ظفر[ چشم بجهان گشود وامير عبدالرحمن خان نام امان هللا را براو 

 گذاشت.

علياحضرت زنی فهميده وتعليم ديده وباسواد بود وهشت پارۀ قران را حفظ 

سياسی واداری  کرده بود وميخواست تا بقيه قرآن را نيز حفظ کند.او درمسايل

کشور به امير مشورت ميداد.عليا حضرت بلحاظ فهم ودسترسی به امور 

سياسی وحضور وابستگانش درمقامات مهم دولتی نسبت به ساير زنان امير 

خود را يک سروگردن برتر می شمرد. او در برکشيدن امير حبيب هللا خان 

ه نظاميان پول برتخت سلطنت ، از ملکه حليمه زن محبوب امير آهنين که ب

وطال بخشش ميکرد تا پسرش شهزاده محمدعمر را بجانشينی پدرش بردارند، 

نيز پيشی گرفت. علياحضرت سرورسلطان به رجال بانفوذ خانواده پدری 

ومادری خود خاطرنشان  نمود که بسلطنت رسيدن شهزاده محمدعمر، به 

ن  درانی را معنی کنار رفتن درانيها از قدرت است، بدينسان صاحب منصبا

درجبهه شهزاده حبيب هللا خان قرارداد و رجال بانفوذ درانی قبل ازاينکه 

[، اول حبيب هللا خان را در 1902مرگ امير عبدالرحمن خان را اعالم کنند]

باغ باال به جانشينی اميرمتوفی اعالم و به اوبيعت نمودند وسپس شهزاده 

د به امير جديد )حبيب هللا خان( محمدعمر را به مجلس فراخواندند وبه او گفتن

تبريک بگويد واوهم سلطنت امير حبيب هللا را تبريک گفت وبدين صورت 

 نقشه ملکه حليمه  نقش برآب گرديد.

امير حبيب هللا خان اين خدمت سياسی علياحضرت را بی پاداش نگذاشت واو  

ش بنواخت واز امتيازات پادشاهی برخوردار« سراج الخواتين»را با لقب 

                                                 
1
 211معصوم هوتک، کندهاری ورونه، ص - 
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ساخت وموتری تيز رفتار درخدمت اوگذاشت وبيرق دولتی برموتر 

وبرقصراو به اهتزاز درآمد وموزيک وسالم شاهی به استقبال موکب او اجرا 

ميگرديد.
 1

 . 

بگفته جمهورمورخان ونويسندگانی که علياحضرت را ديده ودر موردش       

زندش نوشته اند،وی زنی شجاع، سرسخت ومصمم بوده ودر تربيت فر

شهزاده امان هللا برای رسيدن به سلطنت از هيچگونه تالش دريغ نورزيد تا 

 به اين آرزويش رسيد.

اگر يک لحظه باخود بينديشيم که برای به سلطنت رسيدن امان هللا،فرزندسوم 

امير چانس بسيارکم وجود داشت،چون دوفرزند ديگر اميرحق اوليت برای 

احضرت مادر امان هللا خان،از روز پيدا جانشين شدن امير داشتند، اما علي

شدن فرزندش، به فکر به سلطنت رساندنش افتاد وتا فرزندش را برتحت 

ازاینجاست که شاهی افغانستان برقرارنساخت، دست از تالش نگرفت. 

میتوان  به دور اندیشی وارادۀ آهنین وعقالنیت وزیرکی علیاحضرت سرور 

یش ترین ومصمم ترین وهوشیارترین سلطان پی برد و او را بحیث دوراند

 ملکه افغانستان شناخت واحسنت وشادباش گفت.

مادرامان هللا خان]عليا حضرت[،  لئون پوالدا، ،به نظرنويسنده امريکائی، 

بانوی اول دربار که متعلق به خانواده با نفوذ بارکزايی )لوی ناب( بود در 

شت.پدر علياحضرت هللا خان نقش مهم دا دهی شخصيت اوليه امان  شکل

شيردل خان و برادر او لوی ناب خوشدل خان از سرداران مهم قندهاری 

هللا  بودند. عليا خانم]علياحضرت[ با موقف بلندی که در ميان بقيه زنان حبيب

هللا خان  هللا خان را شايسته جانشينی حبيب خان داشت، فرزند خود امان

های که داشت برای آينده سياسی  یدانست و به همين منظور او را با تواناي می

ها تجربه تلخی از دو جنگ افغان  کرد. از آنجا که بارکزايی افغانستان تربيت 

هللا خان موثر بود.  و انگليس داشتند، اين تجربه در تربيت خانوادگی امان

تاثيرپذيری او از طريق خانواده مادری، او را با روحيه ضد انگليس بزرگ 

«ساخت....
 2

   

                                                 
1
 43-42پوپلزائی،همان اثر ، صص- 

2
   اگست 21اتل، برگه ف.ب.شفق همراه، الرحمن ترجمه و تلخیص: مجیب،فصل ناتمام ،لیون بی پوالدا  - 
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علياحضرت، والدۀ امان هللا خان وبينظير سلطان »ل عزيزالدين پوپلزائی،بقو

بيگم، جدۀ شاهزاده درجهت پرورش روحی امان هللا بجانب بزرگ منشی، 

وشريعت شعاری وعدالت پسندی ومردم دوستی وجلب قلوب طبقات جامعه 

کوشش های مزيده نموده اند وهردو تن)مادر ودختر( سلسله نسب بزرگ 

«داشتند.
 1

 
 
 

     

م(درداخل ارگ برای امان 1896قمری) 1316اميرعبدالرحمن خان در سال

هللا مکتب خصوصی داير کرد ومعلم ومؤدب ومالزم مقررنمود وچند تن از 

پسران خاندان های بزرگ را همدرس وهمکالس اوساخت. امان هللا پس از 

بعد  [ شش سال درآن مکتب درس خواند.1903تاسيس مکتب حبيبيه]درسال 

شامل مکتب فنون حرب گرديد، دراين مکتب مدت ده سال درس عسکری 

خواند ويک شاگرد ممتاز ويک سرعسکر نيرومند بار آمد وبراثر عالقه خود 

زبان فرانسوی وترکی را آموخت واز آموختن زبانهای عربی و ادبيات پشتو 

ودريدريغ نورزيد.
 2

  

کنايه از بلندپروازی «)پير اين عقاب» علياحضرت يا به قول محققان عربی 

ودوربينی عقاب است[ درتربيت وطرز فکر امان هللا تاثير ونفوذ موثر داشت 

وپسرش را برای سلطنت تربيت وآماده ميکرد. شجاعت عليا حضرت از اين 

حکايت در باره حادثۀ قصر چهلستون برمال ميشود که داکتر سيد عبدهللا  

ن محبوب وملکه رسمی اميربود و علياحضرت مدت طوالنی ز»نوشته است: 

بر او تأثير زياد داشت. پس از آنکه عليا حضرت در باغ چهلستون کابل 

جنجال برپا کرد،  اميراز او کناره گرفت و از آن به بعد مناسبات اميربا او 

آشکارا خصمانه شد. شايعۀ نزديک به حقيقت اينست که ميگويند خواهر 

اخت السراج"  شبی درقصر چهلستون "مقرب امير ـ شاهدخت هاجره ملقب 

محفلی زنانه برپا کرده بود که درآن اميرمصروف عشرت وخوشگذرانی بود. 

عليا حضرت به مجرد آگاهی در نيمه شب خود را به قصر رسانيده ومجلس 

به وضع ناهنجار برهم خورد. دراين وضع علياحضرت  خواهر امير را 

اده" و"کنيز پرست" وگفته ميشود "دالل" خطاب کرد و خود امير را"کنيز ز

                                                 
1
 229پوپلزائی،سفرهای امان هللا  شاه به کشورهای اروپائی، ص - 

2
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که با اينکار امير بعداً تصميم گرفت علياحضرت را ً طالق دهد، ولی 

بعداً  سردارنصرهللا خان مانع شد وامير را ازاين اقدام منصرف ساخت.

رنجش ها، کشيدگيهای داخلی و خصومتها بين امير وعلياحضرت بحدی رسيد 

«قابل پدر به حمايت مادرش پرداخت.که شهزاده امان هللا خان به جديت درم
 1

  

به نظرمن، حادثه چهلستون احتماالً بعد ازعروسی شهزاده امان هللا درسال 

اتفاق افتاده باشد، زيرا مناسبات امير با علياحضرت در زمان عروسی  1914

شهزاده عين الدوله با ثريا طرزی بسيارخوب بود وکتاب سلطنت امان هللا شاه 

 اين روابط حسنه است. ( گواه46-35)صص

داکترکاظم دربارۀ تالشهای علياحضرت برای استحکام موقف شهزاده امان 

هللا خان دربين درباريان و خانواده های با نفوذ آنوقت درادامه 

بارکزائی ها و اقوام نزديک ملکه نيز خاموشانه از او حمايت »مينويسد:

. بابرهم خوردن روابط ميکردند ، ولی ازترس امير حرفی بزبان نمی آوردند

داخلی، علياحضرت به پالن قبلی خود مبنی به رسانيدن پسرش شهزاده امان 

هللا خان به سلطنت باجديت بيشتر دست بکار شد. البته سردارنصرهللا خان 

نائب السلطنه برادر امير وسردارعنايت هللا خان معين السلطنه پسرارشد امير 

يدانستند و درحالت عادی شهزاده امان هريک خود را ذيحق جانشينی امير م

هللا خان چانس رسيدن به سلطنت را بجای پدر نداشت، زيرا اوپسر سوم امير 

و روابط او و مادرش نيز با امير برهم خورده بود. دراين شرايط فقط 

علياحضرت بود که بايد ميکوشيد تا موقف پسرش را در دربار و بين مردم 

ر را کرد، اما گمان نميرود که عليا حضرت دراين تقويه کند، چنانکه همين کا

فکر بوده باشد که با قتل امير بتواند پسرش را جانشين پدر سازد، زيرا دو 

کانديد قوی و مستحق ديگر برای احراز مقام سلطنت مقدمتر از شهزاده امان 

...عليا حضرت درعين زمان به دختران خود توصيه  .هللا خان وجود داشت

بط نيک با فاميل مصاحبان برقرار نمايند که درنتيجه دختر دوم کرد تا روا

مسماة صفيه ملقب به "ثمرالسراج" به عقد شاه ولی خان برادر نادرخان 

درآمد و دختر سوم مسماة راضيه سلطان ملقب به "نورالسراج" با محمدهاشم 

خان برادر ديگر نادرخان نامزد شد که بعداً اين نامزدی بهم خورد و جای 
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دختراول مسماة سايره ملقب به "سراج  دوستی را کين بين دو خانواده گرفت.

البنات" به عقد پسرمامای خود والی علی احمدخان پسرشاغاسی خوشدل خان 

 .درآمد که خودش وپدرش از جمله شخصيت های با نفوذ دربار بودند

"عليا علياحضرت به اين اکتفا نکرد، برادر زاده خود مسماة زرين ـ ملقب به 

مخدره" خواهرعلی احمدخان را به احمدشاه خان پسر سردار آصف خان 

پسرعم نادرخان تزويج نمود که ملکه حميرا دخترش بعدها به عقد 

ً عليا حضرت يکی ديگر  اعليحضرت محمد ظاهر شاه در آمد. عالوتا

ملقب به "قمرالبنات" را که از مادر نورستانی  -امير مسماة صفورا ازدختران

د علياحضرت مقرب بود، به عقد نکاح شاه محمود خان برادرديگر و نز

نادرخان درآورد که اين نزديکی با خانواده مصاحبان متأسفانه بعدها به 

اصطالح عوام "چپه فير" کرد. همچنان او دختر سردارفقيرمحمدخان مامای 

خود را به عقد محمدولی خان دروازی ـ يکی از غالم بچه های خاص 

ثر دربار درآورد که بعداً اين  شخص نقش بسيارعمده در دوره وشخصيت مؤ

  .امانی بازی کرد

علياحضرت هفت برادر داشت که همه وظايف بزرگ حکومتی داشتند، 

بخصوص شاغاسی خوشدلخان "لويناب" که عضو مقتدرشورای دولت بود. 

همچنان پسران کاکای عليا حضرت نيز در مقامات بلند دولتی رسيده بودند. 

بابا محمد سرورخان پدرناسکه او نيز ازشخصيت های با نفوذ دربار نصرهللا  

و صاحب عزت و اکرام دربين مردم وخوانين بود. ازسوی ديگرعلياحضرت 

با آنکه ظاهراً نائب السلطنه را مانع رسيدن پسرخود به سلطنت ميديد، ولی با 

ملکه از او  موصوف چنان رابطٔه نيک ونزديک داشت که او فکرميکرد گويا

«به حيث جانشين اميرحمايت ميکند.
 1

  

 

 نقش خاندان پدری علیاحضرت:       

پوپلزائی درمورد نقش خاندان پدری عليا حضرت از رجال ذيل نام می 

خاندان مذکور  ،چون عليا حضرت بنت سردارشيردل خان لويناب است»برد:

از آغاز تا  ؛اند که بنام شاغاسی خيل معروف و اوالدۀ يسين خان بارکزائی

                                                 
1
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انجام دورۀ امانيه يعنی از زمان طفوليت او تا خاتمۀ سلطنت امانيه نهايت 

خدمتگذاری و فداکاری نموده اند. معروفترين رجال آن خاندان  در دورۀ 

امانيه: بابامحمد سرور خان، سکندرخان، سلطان علی خان، محمد ابراهيم 

]وعبدالحبيب ه محمد خانخان، عبدالعزيز خان، ياور محمود خان، خواج

]پسر لويناب خوشدلخان برادر زاده علياحضرت علی  احمد خان  اند. خان[

مصدرخدماتی هم شده اما و  ،دولت امانيه مخالفت نموداب بارکه چهاربود[ 

«است.
 [1]

  

در کتاب "پادشاهان متأخر افغانستان" ، تأليف ميرزا يعقوب علی خان 

 اب خوشدل خان به تفصيل ذکر شده است. خافی،)جلد اول و دوم( از لوين

داکتر کاظم در شرح خانواده شيردلخان شاغاسی مينويسدکه ،لويناب شيردل 

خان از ازدواج های ديگر خود هفت پسر و يک دختر ديگر نيز داشت به 

نامهای ذيل: خوشدل خان، محمد يوسف خان)درجنگ قندهار درمقابل انگليس 

محمدعمرخان، محمد علم خان، سکندرخان  ها شهيد شد(، محمد اکرم خان،

فراشباشی(، محمد علی خان و سلطان علی خان و دخترش مسماة زينب (

مشهور به بی بی جان که بعداً به عقد برادر زاده او محمدشاه خان پسر امير 

دراينجا قابل يادآوريست که خوشدل خان لويناب با سه  .محمد خان درآمد

فراشباشی، محمد اکرم خان و سلطان علی برادر خود هريک سکندر خان 

خان)پسران لويناب شيردل خان( درجنگ ميوند با سردار محمد ايوب خان 

عليه انگليسها اشتراک فعاالنه داشتند و بعداً وقتی سردار ايوب خان در برابر 

اميرعبدالرحمن خان در جنگ قندهار شکست خورد وبه ايران رفت و از آنجا 

همه همراهانش در هند برتانوی تبعيد کردند، پسران فوق  انگليس ها او را با

الذکر شيردل خان برای چندين سال در تبعيد برسر بردند تا بعداً هريک به 

  .وطن برگشتند

م شاغاسی شيردل درعهد امير شيرعلی 1869داکترکاظم می افزايد: در سال 

)مشتمل بر خان وقتی به حيث لوی نائب )لويناب( حاکم کل ترکستان افغانی 

هفت واليت کشور در شمال( مقرر شد، در سن باال خوستار ازدواج با خانم 

جوانتری بنام "بينظير سلطان" بنت سردار محمد عمر خان )خواهر سردار 
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فقير محمد خان( ازاحفاد عبدهللا خان ديوان بيگی پوپلزائی شد که به تقاضای 

اين خانم دو دختر به اميرشيرعلی خان اين ازدواج صورت گرفت و از بطن 

وقتی شيردل خان در سال  .دنيا آمدند: سرور سلطان و تاجور سلطان

م( در مزار شريف وفات کرد، خانم جوان با دو دختر 1875ش )1254

صغيراز او باقی ماند که خانم جوان برسم قديم و عنعنه افغانی بايد درعقد 

ه های خانوادگی يکی از وابستگان نزديک شوهر در می آمد. بعد از مشور

محمد سرور خان )پسرعطا هللا خان برادر لويناب شيردل خان( حاضر شد 

خانم جوان کاکای خود را محض جهت سرپرستی و بجا کردن عنعنه به عقد 

خود درآورد و به اين اساس دو دختر خوردسال شيردل خان او را به حيث 

محمد سرور خان که  پدر)ناسکه( به لقب "بابا" خطاب ميکردند. به همين دليل

شخصيت بزرگوار و محترم کشور بود، نزد همه به " بابای کرام" شهرت 

يافت. بعدها وقتی دختران پا به جوانی گذاشتند، امير عبدالرحمن خان بر طبق 

پاليسی آشتی خواهانه خود خواستار ازدواج " سرور سلطان" با شهزاده 

ش 1267ه اين ازدواج در سال حبيب هللا خان پسر خود )بعداً امير( گرديد ک

( ]پوپلزائی سال ازدواج سرورسلطان را با شهزاده حبيب هللا خان 1888)

[صورت گرفت. 42-35سالگی ذکرکرده است.ص 17بعمر 1891درسال 

بعد از رسيدن حبيب هللا خان به سلطنت، ملکه سرور سلطان به حيث ملکه 

د و از بطن او دو " شعلیا حضرت سراج الخواتین مقرب امير ملقب به "

شهزاده امان هللا خان و شهزاده عبيدهللا خان )ملفب به شاه آقا( و سه  :پسر

ثمر السراج( و راضيه سلطان (دختر به نامهای: سائره )سراج البنات(، صفيه 

  .)نورالسراج( به دنيا آمدند

از جمله برادارن شاغاسی شيردل خان يکی هم اميرمحمد خان بود که چهار 

شت: محمد شاه خان، دوست محمد خان )ناظم(، خواجه محمد خان و پسر دا

محمدهاشم خان. محمد شاه خان با دختر کاکای خود شيردل خان مسماة ً زينب 

ازدواج کرد که سه پسر بنامهای: محمد عظيم خان، عبدالحبيب خان و 

محمدشاه خان از خانم های ديگرخود  .عبدالغفورخان حاصل اين ازدواج بود

سر داشت هريک: محمود خان )بعداً مشهور به ياور که در رسيدن شاه سه پ

امان هللا به سلطنت و ختم غايله جالل آباد نقش بس بزرگ بازی کرد و بسيار 

مقرب شاه امان هللا بود( و برادرش احمد شاه خان)مشهور به رئيس( از يک 
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بارکزائی  عبدالعزيزخان  .مادر و نيز پسر ديگرش محمد زبير خان نام داشت

از معتمدان ديگر   ))نخست ياور شاه امان هللا و سپس وزير حربيه و داخله

شاه امان هللا نيز منسوب به همين خانواده است، اما او نواسه عطا هللا خان 

برادر شيردل خان و پسر معاذ هللا  و برادر زاده محمد سرور خان )مشهور 

ميشود که عليا حضرت از حمايت به بابای کرام( ميباشد. به اين اساس ديده 

تعداد کثير اقوام پدری خود بطور جدی برخوردار بود و شاه امان هللا نيز بر 

ماماهای خود بسيار اعتماد داشت، اما شاه امان هللا با بعضی از برادران 

محمد شاه خان از جمله ناظم دوست محمد خان و خواجه محمد خان و يکی از 

يب خان )که رابطٔه پسر خالگی نيز با شاه امان  هللا فرزندان او يعنی عبدالحب

داشت(، به دليل نزديکی آنها با سردار نصرهللا  خان و بيعت به موصوف 

آزرده خاطر بود. اما بايد خاطر نشان ساخت که پسران و احفاد لويناب 

شيردل خان تخلص های جداگانه برای خود انتخاب کردند وتنها خانواده امير 

تخلص خانوادگی خود را "شاغاسی" برگزيدند و امروز آنها به نام محمد خان 

آن خانواده ياد ميشوند که بيشترين شان در گذرگاه و قلعه شهاده مربوط 

 چهاردهی کابل سکونت داشته و هريک در آنجا مالک قلعه و امالک بودند.

اين بود مختصر معلومات در مورد خانواده شاغاسی شير دل خان لويناب و  

برادران و احفاد شان که البته اين خانواده بعد از سقوط سلطنت شاه امان  هللا 

بخصوص در دوره سلطنت محمد نادرشاه به دليل رقابت های قبلی خانوادگی 

و حمايت از شاه امان  هللا مغضوب و همه آنها از کار دولتی محروم ساخته 

«يد. شدند و حتی حق تحصيل از فرزندان شان تا حدی سلب گرد
1 

 

 سهم خاندان مادری علیاحضرت:       

پوپلزائی ازنقش مادر علياحضرت وماما وپسران ماما ودامادان ماما نيز ياد 

که از اوالدۀ سردار بی نظیر سلطان و الدۀ  علیا حضرت » نموده مينويسد:

شاه علم خان پوپلزائی بود، قوم و تبار خود را هميشه به جانبداری نوادۀ خود 

«و تحريک می نمود.توصيه 
 

اين خانم باهمت وبا درايت وقتی از قيام نواسه 
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اش عين الدوله برای خونخواهی پدرش مطلع شد ونيز ازتردد وتذبذب برخی 

چشم اميد دوخته بودند  ودر ظاهر امير نصرهللا خان به باطناً رجال دربارکه 

ت و به به امان هللا خان سرمی جنباندند، اين پيام را بصورت عاجل نوش

 جنرال صالح محمدخان فرستاد:

 

 مادر علیاحضرت پیام بی نظیر سلطان 

برای خدمت دولت عليۀ افغانيه از ارجمند نور چشم رشيد امان هللا جان  »

جوان دالور تر و مرد باغيرت باهمت غريب نواز و دلسوز در حق بيچارگان 

ات ساليان ديگر در پيدا شده نمی تواند، و ديديد که در همين زمستان، چند اوق

حق بندی ها و قرض دارها چه اندازه لطف و مهربانی و ترحم و شفقت نمود. 

است چون شما از طرف پدر و مادر قوم و خون شريک من می باشيد، الزم 

که اولتر تمام منصبداران فوج نظام دارالسلطنه اعم از سواره و پياده را با هم 

ديگر خون شريکان همتی و رشادتی  متحد و متفق داشته بکمک امين نظام و

ين شيوۀ فدويت خود در راه انتقام خون امير صاحب شهيد و  بکار ببريد تا از

و کامياب  یاستقالل اين دولت عاليۀ اسالميه و جامعۀ مقدسه افغانيه سرخرو

باشيد. والزم که رويۀ نفاق در پيش نيايد و از اهل نفاق احتراز شود. و من 

که حمائل استقالل پيرايه را بدوش گيرندۀ انتقام خون پدر خود حاضر شده ام 

بياويزم و بدانانم که نور چشم امان هللا در خواص اعلی اسالمی و افغانی از 

«پدران و مادران بزرگ ميراثی دارد " امضاء: بی نظير سلطان درانی.
 [1]

  

محمد سردار فقير »پوپلزائی در پای اين پيام ميگويد،برادر بينظيرسلطان، 

داماد خود را  پسر و هم چهار ،خان شاغاسی مامای سکۀ عليا حضرت

بطرفداری عين الدوله ترغيب می نمود. که اينک در اين تاريخ سياسی 

       :نامهای چهار دختر و داماد های او را می نويسم

مزاری  دلبر سلطان،عيال سردار امير محمد خان حکمران غزنين )بارکزئی(

 ،د ابراهيم خان سرپروانه ثم وزير عدليه )بارکزئی(سلطان،عيال محم

 خورشيد سلطان،عيال محمود خان امين نظام ثم وزير ماليه )قوم پوپلزائی(

 عذراء سلطان، عيال محمد ولی دروازی که اخيراً وکيل مقام سلطنت گرديد.

                                                 
1
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يعنی قبل از جلوس رسمی امان هللا ]قيام[ سردار فقير محمد خان درهفتۀ اول 

از مردم چهاردهی و پغمان برای عين الدوله بيعت گرفت. چون مردم از شاه 

بيم لشکرکشی امير نصرهللا خان جرئت نمی توانستند گفتند: هرگاه نصرهللا 

خان غالب گرديد ميگوييم فقير محمد خان شاغاسی از ما مردم بيعت گرفت و 

ن الدوله [ ]منشی دفتر عيمسئوليت نداريم. و همچنان پسرش نظام الدين خان 

 .خدماتی بنفع دولت امانيه نموده است 

نکه امان هللا شاه به نيروی حسن اخالق و مدارا به خلق و به آخلص ... 

نيروی فکرو تدبير خاندان وطايفۀ مادر که او را در کار دولت و حصول 

استقالل تامه و عدالت اجتماعی مشورت نيک ميدادند و خصوصاً که در روز 

و ثيقۀ موکد بسوگند نوشته و باقبول هر نوع فداکاری  جلوس خصوصی آن

بقوت روحی و فکری امان هللا شاه بيشتر افزوده شد.  ،بحضورش تقديم نمودند

در هفتۀ  ، ]شده اند[و از همين شهرت که طائفۀ درانی جانبدار امان هللا شاه 

ام تم د ورسماً و علناً ثابت نمودن، گريش يکبار د 1297اول ماه حوت سال 

اقوام و قبائل  افغانستان جانبدار او شده بيعت نامه ها فرستادند. و چيزهايی که 

 مردم بدل باور کردند که اين فرزند ملکۀ معتبر  ،امان هللا شاه بمردم وعده داد

 که نسل بالنسل زادۀ بزرگان افغان است ، همين اعتبار را دارد.

محمود طرزی[ بود، عليا چون سلطنت بيگم بنت شاهزاده مودود درانی]مادر

حضرت به نسبت قوميت پدر و مادر به محمود طرزی و اوالدش که عمری 

نمود و ثريا دختر  ]می[به مسافرت تير کرده بودند، نيز شفقت و محبت بسيار

او را برای پسر خود  عين الدوله به ازدواج گرفت و اين وصلت نيز به نفع 

عليا حضرت احترام داشت.  . محمود طرزی به]شد[دولت امانيه تمام 

محبوسينی که در ايام جلوس امان هللا شاه  از حبس رها شدند، ممنونيت نموده 

عين الدوله به سفارش و توصيۀ مادر و جدۀ محترمه خودش که می گفتند: 

و البسه و در ايام  ، پول نقدهچند بار از احوال محبوسين در محبس خبر گرفت

و  وسيلۀ تقديم عرائض ما بحضور امير حبيب  هبخشيدبما زمستان پوستينچه 

هللا خان گرديد تا آنکه در اين جلوس خود ما را بطور عموم  از قيد و حبس 
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کنيزی و غالمی را برطرف ساخت. فراريان  را از خارج  ،رها فرموده

«احضار و شامل کار گردانيد.
 [1]

  

چشم گيری  بدينسان ديده ميشود که خاندان پدری ومادری علياحضرت نقش 

در موفقيت وپيروزی شهزاده امان هللا خان داشته اند و بدون چنين پشتوانه 

 ر نصرهللا خان ، امکان پذيرنبود.قوی قومی ، سقوط سريع  امي

 

 

 

 جلوس  شاه امان هللا به نمایندگی 

  از مشروطه خواهان

 

 
 شاه امان هللا               محمودطرزی

 

 بقدرت رسیدن مشروطه خواهان  بود:  به معناىهللا جلوس شاه امان 

در تحت تاثير هللا براثر مساعى وطن پرستانه محمود طرزى ، شاهزاده امان 

مستقيم تلقينات و تلقيات ُخسرش، مردى روشنفکر، آزادى خواه و وطن 

پرست بار آمد ، تاحدى که براى حصول آزادى و استقالل ميهنش حاضر شد 

که برمحور حصول استقالل  کامل  راتفکريد و اين آمشروطيت در  هدرحلقتا 

سياسی کشور می چرخيد درميان دوستان وارادتمندان درباری وقبل از همه 
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 نيزکه از اشراف زادگان اطراف بودند،  «غالم بچه گان دربار»درميان 

گسترش دهد.
 1

  

امان »مصطفی عمرزی ژورناليست فعال افغان درمقالتی زيرعنوان           

سلطنت شاه امان هللا را می توان بزرگ ترین دست آورد »ويسد:مين« افغان

جنبش مشروطیت افغانستان دانست؛ تحرکی که مایل بود کشور ما به توسعه 

وادامه ميدهد:تعميم مفاهيم مدرن «ی عمرانی، انکشافی و اقتصادی رو آورد.

فرهنگی، رسانه يی و مدنی در مقاطعی که باعث تغيير و تحول بنيادين شده 

اند، در نمونه های تاريخی در کشور های اسالمی، در ترکيه با مصطفی 

کمال آتاترک، در ايران با رضا خان پهلوی، در کشور های آسيای ميانه به 

وسيله ی اتحاد شوروی و در ساير نقاط با تسريع خيزش های ناسيوناليستی و 

شخصيت  سوسياليستی نيز صورت پذيرفته اند. در نمونه های ديکتاتورشيپ،

هايی مانند صدام حسين در عراق و معمرالقذافی در ليبيا، بدون اعالم باور 

های بسيار مقيد چپی و راستی، مردم را از مزايای رويکرد رو به جلو 

 دولتی، مستفيد کرده اند.

در افغانستان، گرايش های يک شهزاده به رفاه اجتماعی که بعداً در           

هر شد، موهبت هايی بودند که مردم ما به آن کسوت شخص اول مملکت ظا

رسيده اند؛ هرچند زمينه های آن ها حتی در زمانی که جمال الدين افغان در 

دربار شاهان افغانستان، ريفورم می داد، گذشته دارد، اما در سلطنت امانی به 

 مشی اساسی دولت تبديل می شوند.

ه امان هللا تمثيل می قرار گرفتن جنبش مشروطيت در راس قدرت که با شا

شد، به تسريع روندی انجاميد که پس از سقوط امانی نيز تغيير در همه 

عرصه ها، اساس بسياری از حرکات مدنی، فرهنگی و رسانه يی کنونی 

 است.

تمثيل خواسته های جنبش ملی مشروطيت افغانان ها که از تمام اقوام عضو 

مبدل کرده است. مزيت سلطنت داشت، سلطنت امانی را به سمبول تاريخی ما 

يک عضو فعال جنبش مشروطيت باعث شد، طرح های کالن تحول، هرچند 

بسياری تطبيق نيافتند، اما به آمالی مبدل شوند که در حاکميت های بعدی، 
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جزو جداناپذير مشی دولت ها جهت تغيير مثبت، انکشاف و خدمات عامه 

 باشند.

، تنها منحصر به افغان جسوری نقش تاريخی اعلی حضرت شاه امان هللا

نيست که استعمار را تحقير کرد و به مردم رو آورد. مفاهيم مدنی، فرهنگی و 

رسانه يی تعميم يافته در سلطنت او، افغانستان را از گذشته ای سوا کردند که 

در باور های عامه ی مردم، خوانش يک سويه ی باور ها، باو جود مفاهيم 

رسانه که از سلطنت مرحوم امير شير علی خان عصری حاکميت، فرهنگ و 

قوام يافتند و در تمام حاکميت های امير عبدالرحمن خان و حبيب هللا خان، 

هرچند با رعايت بيش از حد دينيات، اما تقويت می يافتند، جامعه را بی 

 موازنه ساخته بود.

، تعميم ذهنيت های ارزش نقش زنان و دختران افغان، فرهنگ و سياست نو

نظام های ديموکراتيک که با شورا حمايت می شوند و آن چه از بازخوانی 

قابل وصف جهش مدنی زمان شاه امان هللا می دانيم، ارزش حضور تاريخی 

 او را در مقطعه ای که بايد ابراز وجود می کرد، مهم می سازند....

رسميت معارف عصری و عالقه ی مفرط شاه به عمران و فرهنگ، به 

تاب، بدون شک بر روش ها و عاليقی اثر گذشتند که بعداً در خصوص ک

سلطنت امانی، به جهش عظيم رو به جلو مدنی و رفاهی مبدل شدند؛ يعنی 

زمينه های از قبل فراهم شده، امان افغان را به فعال ترين عضو جنبش 

«مشروطيت، مبدل کردند.
 1

 

   

تانه محمود طرزى ، شاه بدين سان در تحت تاثير افکار و ايده هاى وطن پرس

و همرزمان او مانند: عبدالرحمن لودين، عبدالهادى داوى، محمد ولى هللا امان 

سردار عبدالرحمن وهاب وبرادرش خان دروازى و شجاع الدوله غوربندى و

عاشق بى قرار وطن و استقالل آن غيره وسردار حبيب وهاب وسيد قاسم خان 

، جنبش مشروطيت مجدداً بحرکت شده بودند و از روى اين احساس شريفانه

 افتاد. و چون يکى از اهداف مرامى مشروطيت دوم، استقالل کشور حاکميت

                                                 
1
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قانون در کشور بود، بنابرآن مشروطه خواهان براى رسيدن به اين هدف 

 تالش ميکردند تاموانع را از راه خود بر دارند. 

حبيب هللا   اميرفبرورى  20نيمه شب پنجشنبه  ،در 1919سالدر زمستان 

نچه فنګدر شکارگاه کله گوش لغمان در بستر خواب خود ، با ضرب تخان 

چشم از جهان فرو بست.
 1

    

او در به جانشينى  خودرابا امير همراه بودنايب السلطنه که در آن هنگام 

برای بيعت با نامه امير جديد  اعالن کرد. و شجاع الدوله خان جالل آباد 

خان ، عازم کابل گرديد. شهزاده امان هللا  هللا دار نصرسر هگرفتن مردم کابل ب

نصرهللا خان عم خود سردارخان با مطلع شدن از قتل پدر، از اطاعت به 

رجال نظامی وسران  سرباز زد وخود را مستحق جانشينی پدر شناخت و

يک  ،براثراقدامات شجاعانه امان هللا خان .از وی حمايت نمودند کابل ملکی

 و  ازامارت خود به نفع امان هللا استعفا داد  نصرهللا خان امير هفته بعد

خان بحيث پادشاه هللا ش( امان 1297حوت  9فبرورى ) 28 تاريخدر

 افغانستان بر اريکه سلطنت قرارگرفت.
2
   

وانتقام ، سلطنت خود را مشروط به کسب استقالل کامل کشور هللاشاه امان 

وجدی در مرادخانى کابل  اعالن نمود و در يک نطق پرصالبتقتل پدرخود 

 گفت : 

اول برهمه رعایاى صدیق ملت نجیبه خود این را اعالن و بشارت میدهم » 

که من تاج سلطنت افغانیه رابنام استقالل و حاکمیت داخلى و خارجى 

ملت عزیز من ! من این لباس سربازى » وافزود .«افغانستان بسر نهاده ام

اس استقالل را براى مادر وطن تهیه نسازم لب بیرون نمى کنم تا که  را از تن 

را به  غاصبان حقوق ملتم  من این شمشیر را در غالف نمى کنم تا که « »   ! 

جاى خود ننشانم !
 
»
3
  

برای برسميت شناختن  استقالل افغانستان تحت  را متعاقباً شاه جوان،  هياتی 

 رياست محمدولی خان دروازی به اروپا فرستاد.
  

                                                 
 ۶3ان هللا شاه،واستقالل مجدد افغانستان، صفحه پوپلزائی،سلطنت ام -1
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3
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   :روطه خواهان به وظایف دولتی گماشتن مش

 

 پس از جلوس شاه امان هللا، تمام زندانيان سياسى که به امر و هدايت امير 

نجابی ودو پبه استثنای داکتر عبدالغنی  حبيب هللا خان زندانی شده بودند،

 از زندان آزاد شدند.  برادرش مولوی نجفعلی ومولوی چراغعلی

 
 

ردن مشروطه خواهان دوم داشت ، پس از که حق استادى برگمحمودطرزی 

جلوس شاه امان هللا، به حيث نخستين وزير امور خارجه مقرر شد و رياست 

ورى يسمشهر( در 1920مذاکرات تحصيل استقالل افغانستان را در)اپريل 

درکابل (  بعهده داشت. او سفارتهاى افغانى را در لندن و  1921هند و در )

ست خارجى افغانستان را به شاگردان و جانشينان پاريس بنيان گذاشت و سيا

  خود رهنمائى کرد.

 طرزی پس از حصول استقالل کامل سیاسى کشور، خود را بسیار خوشبخت 

احساس مى نمود که به این آرزوى بزرگ ملى و وطنى خود رسیده است. و 

توصیه او بجوانان وطن و مردان چیز فهم کشور این بود که استقالل کشور 

که با ریختن خون هاى فراوان حاصل شده ، چون مردمک چشم دوست را 

  .دشته باشند ولحظه یى از حراست و محافظت آن غافل ننشینند

مولوی محمد حسين در وزارت معارف به منصب  »بقول مالفيض محمدکاتب

مدير و پس از چندی به خطاب رئيس تدريسات نائل آمده، سيد قاسم در اين 

تشار بعد از چندی به مديريت جريده امان افغان سرافراز وزارت به رتبۀ مس

و ممتاز آمده، خدمات شايسته از قوه به فعل آورده، محاسن مبطنۀ خود را 

نسبت به دولت ابراز دادند و پادشاه ميرخان در هنگام محاربۀ استقالل دولت 

افغانستان با انگليس، کوشش مردانه کرده پس از خاتمه منازعت به حکومت 

هوگرد مأمور شده و از آنجا به حکومت هزارۀ دايزنگی سرافراز آمده.... و ل
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محرر اوراق ]فيض محمد کاتب[ پس از حبس پنج ماه رها گرديده به همان 

شمسی[  روز 1304قمری ]1343خدمت و چاکری خود برحال گشت و تا 

خدمت به  تاريخ نگاری به سربرده، بعد بدون صدور خطا و خيانت از 

و خوان احسان دولت محروم و به اجرت به  تحرير تکميل جلد سوم  مالزمت

[ پرداخته، بعد از خدمت سی و پنج سال گوشه نشين و زاويه 4و اين جلد]

گزين خمول گشت و قضيۀ مشروطه که اسم آن را اهالی مجلس متعهد نمی 

 دانستند و در خيالی که بدان متهم شدند نبودند، از جملۀ قضائی است که کتاب

جداگانه به کار دارد که نگار داده شود که چه ستم از قوه به فعل آمده، چه 

جور ها به روی  روز محبوسين آمد. بار چون نگارنده مزدکار و مقيد به 

«اختصار بود، از تشريح آن صرف نظر نمود.
 1

  

تاج محمد خان بلوچ مدير خارجه واليت قطغن مقرر شد. ميرزمان الدين خان 

کابل و هرات گرديد و قاضى عبدالحق سليمانخيل در مکتب  دروازى والى

حبيبيه معلم مقرر شد. محمد انور خان بسمل )با وجوداقدام برادرش محمد 

اختر خان به ترور شاه( به حکومت هاى محلى در شمال افغانستان گماشته 

شد. کاکا سيد احمدلودين به سه وظيفه گماشته شد: آمر مکاتب ابتدائيه ، 

در غند شاهى و استخبارات وزارت حربيه، مولوى محمدحسن قريشى تدريس 

پسر مولوى عبدالرؤوف  مولوى عبدالواسعمدير مکتب حبيبيه مقررشد. و 

مالى حضور، بعد ازچندى رئيس انجمن مرکه پشتو ، بعد رئيس محاکمات و 

ش با شاه امان  1305عضو اداره تقنين و شورا مقرر شد. گرچه او در سال 

ورد نمود ودرنتيجه مورد غضب شاه واقع گرديد و به قندهار رفت . بر خهللا 

در قندهار هللا کله کانى فتوايى بطرفدارى شاه امان هللا اما در اغتشاش حبيب 

کله کانى به هللا صادر نمود. بعد ها چون قندهار از طرف نيروهاى حبيب 

تصرف درآمد، او را بجرم اين فتوا بحضور امير جديد پيش کردند و امير 

لت فتوا را از او پرسيد : با کمال جرئت گفت : چون شما قاطع طريق و ع

ً به قطع يد محکوم شويد.  حبيب  ]بچه هللا غاصب سلطنت هستيد، بايد شرعا

و[ از شنيدن اين سخن او بخشم آمد و امر کرد تا با توپ اعدام گردد و به اسق

ش(. 1308توپ بسته و تکه تکه شد)
 2 

 

                                                 
1
 380- 379جلد چهارم، بخش سوم،صفحه سراج التواریخ، - 

2
 147حبیبى ، جنبش مشروطیت درافغانستان ،  - 
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ديگری ازمشروطيت خوهان از قبيل : ميرزا بعداز محمود طرزی عناصر 

محمد مهدى خان چنداولى، محمد ولى دروازى، عبدالرحمن خان 

لودين،عبدالهادى خان داوى ، عبدالرحمن خان لودين ،شجاع ادوله خان 

غوربندی،غالم نبى خان چرخى، غالم صديق خان چرخى وغالم جيالنی 

شيرعلی  د محموطرزی(،چرخی،سردار عبدالعزيزعزيز، سيدقاسم خان)داما

خان بارکزی ، بشيراحمد ابوی وغيره رجال فعال وکارفهمی بودند که  در 

پست های مهمی دولتی مقررشدند ووظايف شان را با کمال صداقت وجديت 

 به پيش می بردند.

 

 یت دوم:مشروط  بزرگ یها استیطراح  س یمحمودطرز

ازده بخش را وقف ي« تاريخ افغانستان درصد سال اخر »درعثمان  اکرم

 :سدينويم انديشه های سياسی وادبی عالمه محمودطرزی نموده دربخش نهم

قلم به نهضت مشروطه  نيخاطرنشانکنم که تعلق خاطرا شيشاپيپ ديبا »

 یجامعه مدن جاديوا نتيدرافغانستان به سبب تعلق آن نهضت به عقال یخواه

 است.

بعد از  یا شهیاند نیادنم یمایس نیدوم یکه عالمه محمودطرز یاز آنجا

او را به  خاص گاهیجا میکوشیدرکشور ماست، م یافغان نیجمال الد دیس

نظامات  جادیبخاطر ا یاسالم یارتباط نهضت ها ۀعنوان واسطه العقد وحلق

. ونفوذ افکار و آراء او را درجنبش میتر، بقدروسع مشخص ساز یامروز

الزم  میمطلب بپرداز نیبه ا کهنی. اما قبل ازامیمشروطه افغانستان نشان بده

 یاز ضابطه ها شیپ هکه نظام مشروط میافتد که بالصراحه اقرارکن یم

 یافتنیودر یفهم کردن  یمعنا کیوانفاذ قانون   نیتدو یۀوعمل یوادار یقانون

 ادیافکار وآثار بن یوفلسف یتعقل یها هیرجوع مجدد به ما نجایاست، از هم

ت مبرم دارد.ما بدون درک آن سرچشمه گذاران نهضت مشروطه ما ضرور

 میرس ینم یاجتماع -یاسیآن جنبش س  یها هرگز به فهم مضمون درون

  1 .میتوان یاستوار کرده نم یحرکات بعد یرا برا یاسیس شهیوسنت اند

                                                 
1
 76-75،سئد،ص2022اخیر،چاپ  اکرم عثمان،تاریخ افغانستان درصدسال- 
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عالمه  یوادب یاسيس ،ۀشياند گاهيگفتار حاضر به جا یبه اقتضا نکيا

اول به دوم  تياز مشروط گذار ۀکه در بره ميپرداز یم یمحمودطرز

که عالمه  یظاهر شده است.از آنجا یماندگار وکارساز یدرنقش ها

 یافغان نيجمال الد ديبعد از س یا شهياند نينماد یمايس نيدوم یمحمودطرز

 ۀخاص او را به عنوان واسطه العقد وحلق گاهيجا ميکوشيم ست،درکشور ما

تر، بقدروسع  یامروزنظامات  جاديبخاطر ا یاسالم یارتباط نهضت ها

. ونفوذ افکار و آراء او را درجنبش مشروطه افغانستان نشان ميمشخص ساز

 .ميبده

با  هيدرشام وترک ديتبع یطوالن ۀدور کيبعد از  یمحمودطرز ميچنانکه واقف

 ريدوران ام یها یديهللا خان که تمام تبع بيحب رياستفاده از فرمان عفو ام

به ( 1902ه وطن دعوت کرده بود، به سال)عبدالرحمن خان را به عودت ب

 ...وطن برگشت.

هللا خان  تيسردار عنا تيوحما یطرز ريناپذ یخستگ یاثر تالش ها در

هم از  هينشر ني[شد. ا]سراج االخبار هيصاحب نشر رافغانستانيفرزند ام

 یوهم از روزنامه ومجالت فارس یوعرب یترک ،اردو،یسيمطبوعات انگل

 .کرديترجمه واستفاده  م

 کرديم تيحما زميوناليوناس یاز نوگرائ یطرز تيرياالخبار تحت مد سراج

 «حاکم افغانستان بود.... ۀطبقِ  یواجتماع یاسيوعهده دار آموزش س

منورانه  ۀراداريسراج االخبار ز ۀديجر»فرهنگ: قيرمحمدصديقول  مب

 ۀد. درسا حانتقاد، بهره مند بو یقابل اعتنا از آزاد ۀمانيبه پ یطرز ۀوماهران

ً يصر دهي، جر یخارج استيس واستعمار آن مخالف بود.چنانچه  سيبا انگل حا

شان ممنوع  یبه کشورها اهردو ورود آن ر هيهند و روس یحکومت ها

 تيشکا ريآن به ام یسينسبت لحن ضد انگل سهايقراردادند. وانگل

 کيدر راکه بيعج ۀديپد نيرا سلب ننمود وا یازاد نيا رينمودند.معذالک ام

آن دولت  هيرعليگيبه طور پ یرسم ۀديجر گانهي هيکشورتحت نفوذ برتان

 « دوام داد. کرد،ينشرات م

 یاسيس یمشغول دادن آگاه وستهيپ یطرز نکهيبا ا»اکرم عثمان، ۀبگفت

 نيا دياقشار وحلقات استقالل طلب ومشروطه خواه بود، مع الوصف با ريوتنو

مراقب  ی. در آن آوران طرزدينتظار نامترصد وا ۀاو را بره یبرهه از زندگ
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 یتگذرد. از هرفرص یاست که در گرد ونواح دربار م يیايقضا نيزبيت

جانب  شهيدر برابر سلطنت هم یبرد ول یافکارش بهره م غيدراشاعه وتبل

اشت به هدف  دهيمتعدد جر یدرشمارهها قي. به تفارکنديرا مراعات م اطياحت

جانبدار ومشوق  نيرا بزرگتر ريام خاطر شخص اول مملکت، یخوشنود

 یترقکه تمام برنامه  دينما یووانمود م کنديم یوتمدن درکشور معرف یترق

.«رديگ یصورت م ريام تيخواهان در ظل حما
 1

 

هللا خان سه گروه مردم را  بيحب رياکرم عثمان در اطراف دربار ام سپس

رفدار حفظ بودند که ط ی: گروه اول محافظه کاران دربارکنديمشخص م

ترازوبود.گروه  نيشاه ثير،بحيام یشانيوضع موجود وچشم شان به قاش پ

سردار نصرهللا خان بود که  یدوم، محافظه کاران استقالل طلب به سرکردگ

از  یمتشرع،کاردان، عنعنه گرا وبشدت مخالف استعمار بود. او شمار یردم

از  یسيتابخانه نفخاصش گرد آورده بود]وک ۀسردارها وشعرا وادبا را درحلق

بوجود آورده  -قصرصدارت-درمنزل اول منزل قصرخود یوقلم یاثار خط

 بود[.

مرکب از محمدنادرخان وبرادرانش، بودند « مصاحبان» ۀسوم، خانواد گروه

دون هندوستان به کابل برگشته بودند واز  رهيکه بعد از سالها اقامت در د

درس خوانده بودند  یرس هندبرتانو.آنها قسماً درمداشدنديم رشمردهيمقربان ام

به رتبه  درخانداشتند.محمدنا يیمدرن آشنا یوزندگ یآداب غرب یوبه مباد

هللا خان در کله گوش  بيحب ريبود.اما بعدازکشته شدن  ام دهيرس یسپهساالر

مشروطه خواهان ». گروه رکردييتغ خي، اوضاع از ب 1919لغمان درسال 

زمام  یمحمودطرز یها یگذار استيهللا وسشاه امان  یعمل یبه رهبر« دوم

ً هواخواهان  یاسيس انيرا در دست گرفتند.تمام زندان ارکشورياخت مخصوصا

 .دنديرس ینظام مشروطه رها شدند وبه مقامات بلند دولت

 یفيک یکه دگرگون ديا یفعل وانفعاالت برم نيازا: »ديافزا یعثمان م اکرم

 رهيکه ش ديرسيافتاده بود.ظاهراً به نظرماتتفاق -وگذرا ههرچندکوتا -نياديوبن

زده،وقرون  ،باستانیبشدت سنت ۀجامع کيهوش وخرد  ت،يظرف ۀوعصار

 یتحول ۀنيچند از روشنفکران آرمانگرا جمع شده و زم یدر وجود تن يیوسطا

                                                 
1
 85، سوئد، ص 2022اکرم عثمان، تاریخ افغانستان درصد سال اخیر،چاپ  - 
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 شهيهم خيبالنسبه سترون که در طول تار ۀفراهم آمده است. درجامع ارمهميبس

ً نوزادها شيقبل از موعد مقرر به زا  ايبه دن یغضروف يینشسته وعمدتا

 رتيح ،یاستثنائ ۀحادث کيمشروط  یروزيآورده است ،والدت وپ

از  ستما بود. بارنخ نيوخارق العاده روزگار در سرزم رمعموليز،غيانگ

 سيقوا وتاس کيمردم، تفک ۀاراد دنيقانون وبا الکش تيدم ازحاکم ليصدر تاذ

«زدند. یم یجامعه مدن
 1

  

 دياز محضر س یمدت زمان یمحمودطرز ميداني،چنانکه م ديگويعثمان م رماک

سخت به وحدت جهان  د،يس ذيتالم ريبرده وتحت تاث ضيف یافغان نيجمال الد

 نيچن نجايمعتقد بوده است واز هم نيمجد وعضمت مسلم یاياسالم واح

که  یوهم هنگام کردهيسراج االخباردنبال م دهيرا هم در جر یآرمان

 استيرا محور س یچنان هدف د،يامان هللا به وزارت خارجه رس هدشاهرعد

.ديگرد یبزرگ یسازماجرا ها نهيافغانستان قرار داد که زم یخارج
 2

 

 جيوترو ميوتعم غيدر تبل یعثمان از نقش کارساز ومؤثر محمودطرز اکرم

ونشرسراج  ديجد یموسسات مطبوعات سيتاس تيعلم وفن واهم یايمزا

از نشر  یبانيوشهزاده ها وجلب نظر آنها درکار پشت رشاهيواالخبار وتن

 یوتوسعه مظاهرتمدن معاصر وسمت دادن افکار دوشهزاده مؤثر به سو

 آورده است. یمطالب دلچسپ یواستقرارجامعه مدن یاهمشروطه خو

افغانستان سخن  یخارج استيدر رابطه به نوسانات س زدهميبخش س ودر

 نيدر نخست یمحمودطرز ميکه اطالع دار ینگارد: همانطور یرانده وم

شاه امان هللا عهده دار وزارت خارجه  ادتيمشروطه خواهان دوم،به ق ۀنيکاب

 يیهابرنامه  شيشاپيآرمانگرا وهدفمند بود وپ یاست که او مرد یهي. بدديگرد

 یاو اجرا  قيسا زياستفاده از قدرت داشت.در پُست وزارت خارجه ن یبرا

 یاياح ۀدلبست يیگفتن ندارد که او از سو یبرنامه ها بود.جاتمام وکمال همان 

که به  ینظر به عشق مفرط گريد یبود واز سو ینيعظمت اسالم وفکر د

هرچه  یروپائاز ممالک ا ديبه تقل ديکوش یکشورش داشت م شرفتيوپ یتعال

را در داخل افغانستان فراهم کند.به  یاجتماع یترق ليزودتر اسباب ووسا

                                                 
1
 86اکرم عثمان، تاریخ افغانستان درصد سال اخیر،چاپ سوئد، ص  - 

2
 92اکرم عثمان، تاریخ افغانستان درصد سال اخیر ، ص  - 
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وآموزگارش  شوايبود که تا آخر عمر، سد راه پ یهمان پارادوکس نياگمان ما 

 هم بود. یافغان نيالد دجماليس

ضد استعمار بخصوص  یبه شدت عنصر یطرز:»ديگويعثمان م اکرم

که شاه امان هللا به  ستياز احتمال ن ديجا بع نيبود از هم سياستعمار انگل

اسارت  وغيافغانستان از  استقالل کامل لياو در صدد تحص  بيوترغ قيتشو

 «برآمده باشد. سياستعمار انگل

ً بعرض م جاي]درهم چون  یدر دامان مادر امانکه شاه  رسانمياحتراما

  ردلخانيش یشاغاس نابيسرور سلطان دختر لو نيسراج الخوات احضرتيعل

زمزمه  یآزاد یدرگوش فرزندش ندا یبود که از کودک اقتهيوپروپش   دايپ

بزرگ شده بود. امان هللا  یواستقالل طلب یسيضد انگل هيروح کرده بود ،وبا

خطاب به سپاه  یدر نطق ،کرد اميکه برضد امارت عمش ق یخان روز

کابل ،از استقالل عام وتام افغانستان  یمرادخان دانيکابل در درم انيوشهر

ً دراعالم موضوع  زيخود ن« اشتهارواجب االظهار» هيسخن زد ومتعاقبا

 یعسکر یکابل وقشله ها یغانستان را درج کرد وبه اطالع اهالاستقالل  اف

واستقالل  یامان هللا درس  آزاد هزادهش ني. بنابرديدرکابل وجالل آباد رسان

خود محمود  کيدئولوژيا یشوايراهم از مادرش وهم از آموزگار وپ  یطلب

ل مجدد امان هللا شاه  واستقال خيتار» باره نيگرفته بود.درا ادي یبخوب یطرز

است که از  ی، جلد اول،مدرک معتبر2017چاپ   یپوپلزائ فيتال«افغانستان

 [یستانينگذشته بود.س اننظر مرحوم اکرم عثم

 یبعد از انهدام خالفت اسالم یمحمودطرز:»  ديافزا یدرادامه م سندهينو

شاه امان هللا  یدرافغانستان به رهبر یخالفت اسالم سيتاس یدر پ ه،يدرترک

افگندن خالفت  یوپ یمقابل شد.چه باز ساز یجد اريبا موانع بسبود که ً

ونه با منافع دولت  کرديم قينه با منافع انگلستان در منطقه ما تطب ،یاسالم

بود. با توجه به  افتهياستقرار  هيروس انهيم یايکه در آس یستيکمون ادينوبن

 زيستوتمدن  یاستبداد یواستقرارحکومت ها یشياند کيجهل وتار ۀسلط

مطابق صدراسالم ناممکن  یمدل خالفت اسالم یاياح ،یدرممالک اسالم

 بود. 

 ديد یخالفت، هندوستان رامعروض با خطرم سيدر صورت تاس انگلستان

چشم  یبعد از انقراض خالفت عثمان یاز مسلمانان هند برتانو یريکه کث رايز
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گرفتن آن  نبود که هنگام اوج انيدرم یشان به افغانستان بود وشک ديام

 یمناسب برا یليقاره، شاه امان هللا را به عنوان بد ميمسلمان ن تيکارزار، اقل

هند اعم  خواهانياز آزاد یا گرعدهيد یدانستند. از سو یاحراز مقام خالفت م

جمع  یدرافغانستان واتحادشورو ستيوناسونال ستياز هندو ومسلمان ،کمون

هندوستان بودند.... اکرم عثمان  مردم در داخل کيشده بودند و در صدد تحر

 فيوضع اديدولت نوبن کارصالح  ديشا یبحران ۀ:در آن بره دکهيافزا یم

 یدودولت قدرتمند اتحادشورو نيحفظ موازنه در ب تيافغانستان رعا

واحساسات  یستيوناليناس جاناتيه یبه مقتضا نکهيوانگلستان بوده باشد، نه ا

«شود. ريدرگدعوا  نيزمان با طرف نيدرع یمذهب
 1

  

 

سالگى از مشاغل رسمى کناره گرفت. گفته ميشودکه  60طرزی  در سن 

کناره گيرى طرزى از کار به دليل اختالف نظرى بود که بين او وشاه امان 

وجود شت از سفر اروپا گی بعد از بازدر مورد نحوه تطبيق رفورمهاهللا 

اصالحات الزم  گفته بود که براى تحققهللا داشت. بارى طرزى به شاه امان 

از روى غرور جوانى هللا است اردوى قوى در اختيار داشته باشى و شاه امان 

اين نظر حکيمانه طرزى را نپذيرفته گفته بود که خسر واستادم طرزى 

پيرشده و به دوره شيخوخيت رسيده
 2

، و بنابرين طرزى از کار استعفا داد و  

  1307انجام در اغتشاش  مدتى به استراحت ومعالجه و مطالعه پرداخت و سر

 محکوم به تبعيد از کشور گرديد. م1928/ش

 

 کابینه دولت امانی در دوسال اول سلطنت :

بنابر کتاب سلطنت شاه امان هللا، آخرين تاليف عزيزالدين وکيلی پوپلزائی، 

به سلطنت رسيد، تشکيالت  1297حوت  9پس از آنکه شاه امان هللا در 

سابقه
3
تشکيالت جديد عصری را رويکار آورد که مشتمل  را لغو وبجای آن  

                                                 
1
 96 اکرم عثمان، تاریخ افغانستان درصد سال اخیر ، ص - 

   66آتش در افغانستان ، ص  ریه تالی. -2
3
[،تشکیالت سابق عهدامیرحبیب هللا خان را 212پوپلزائی،درجلداول تاریخ سلطنت شاه امان هللا]ص  - 

 چنین بدست میدهد:

گمرکات،ومالیات ]شمالی، -4اداره بلدی،تجارتی،قافله باشی، -3اداره قضاوت، -2اداره حکومت،-1

 جنوبی،مشرقی،مغربی[
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اداره بود و هريک بنام "نظارت خانه" ياد می شد ودر راس هريک آن  بر ده 

 يک مسئول بنام "ناظر" قرار داشت.

نظارت حربيه، نظارت امور خارجيه، نظارت ماليه، نظارت داخليه، نظارت  

ظارت نقليات و زراعت، نظارت تجارت، نظارت عدليه، نظارت امنيه، ن

 نظارت دربار.

عالوه براين ادرات علمی بنام های علماء حضور و شورای علوم ، داراالمان 

معارف، مجلس وضع قوانين ورياست عمومی شوری نيزبوجود آمدند  تا 

ش نام 1300آنکه چندماه بعد نظارت معارف تشکيل شد. از آغاز سال 

اسامی  وزيران کابينه امانی  نظارت خانه به وزارت تعويض گرديد. پوپلزائی

 مقررشده بودند چنين يادميکند: 1297را که در برج حوت 

 محمودطرزی، ناظرامورخارجيه

 محمدنادرخان سپه ساالر،ناظرحربيه

 محمودخان]ولد احمدخان[،ناظرماليه

 علی احمدخان]ولدخوشدلخان[،ناظرداخليه

 عظيم هللا خان)ولدعباسخان[،ناظرزراعت

 د غالم مرتضی خان[،ناظرتجارتغالم محمدخان]ول

 محمدسليمان]ولدمحمدآصف خان[، ناظرمعارف

 محمدابراهيم خان]ولدمحمدسرورخان[، ناظرعدليه

 نظام الدين خان]ولدفقيرمحمدخان[،ناظرنقليات

  محمودخان]ولدمحمدشاه خان[، ناظر دربار

عبدالرشيد خان، منشی
1
 

                                                                                                                   
دایرۀ -دایرۀ تذکره وروزنامچه،و-دفتر شاهی،ه-دایرۀ تحویالت،د-دایرۀ اخراجات،ج-پسته خانه،ب-آلف

 صناعتیوتعمیراتی -دایرۀ-دایرۀ نظارت کارخانهشاهی،ی-دایرۀ نظام، ط-حساب گیری،ز_دایرۀ دربار،ح

*** 
 خزانۀ خاصه  -خزانۀ عامره

 

 محاکم:

محکمه داک، محکمۀ وجوهات، محکمۀ پنچات،محکمۀ محکمه شرعیه دارالعدالت حضور،مجکمۀ مال، 

اطالعات،محکمه نظام، محکمۀ طرق ورباط، محکمۀسنجش، محکمۀتشخیص، محکمۀ اخراجات، محکمۀ 

 (1،ج212تحویالت، محکمۀواقعه نگاری، محکمۀ کوتوالی، محکمۀ اجالس.)ص

 

 214-213، ص 1دهار،بخش ،قن1396پوپلزائی،سلطنت امان هللا شاه واستقالل مجدد افغانستان،چاپ  -2
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 ختالف چنين ذکرميکند:غباروفرهنگ، اسامی کابينۀ دولت امانی را باکمی ا

 صدراعظم :    سردارعبدالقدوس خان اعتمادالدوله

وزيرحربيه:  سپهساالرصالح محمدخان]بعد سپهساالرمحمدنادرخان سپس 

 محمدوليخان ودراخيرعبدالعزيزخان[

 وزيرخارجه:     محمودطرزی]بعدمحمدوليخان؛محمدصديق خان چرخی[

 خان، معين وزارت ماليه[ وزيرماليه :   ميرزامحمودخان ]بعدميرهاشم

 وزيرداخله:  علی احمدخان شاغاسی]بعد عبدالعزيزخان ،عبداالحدخان مايار[

 وزيرتجارت: غالم محمدخان وردکی]بعد عبالهاديخان داوی،علی محمدخان[

 وزيرعدليه : محمدابراهيم خان]بعد سردارحيات هللا خان[

محمد سليمانخان،  وزيرمعارف: سردارعبدالحبيب]بعدسردارعبدالرحمن خان،

 سردارحيات هللا خان ؛دراخرفيض محمدخان زکريا[

 وزيرزراعت:          علی جانخان

 وزيرنقليات :     غالم قادرخان

 وزيرامنيه ]امنيت ملی[:  شجاع الدوله خان غوربندی

 مديرمستقل طبيه:          سردارکبيرهللا سراج

 وزيردربار:              محمديعقوبخان 

رأس همه شاه امان هللا قرارداشت.ودر 
 1

     

 

 : عدالت، مشی اصلی دولت امانی

 

درافغانستان،از قديم  معمول بوده  

که وقتی شاه جديدی برتخت سلطنت تکيه 

 وخوش ميزد، به خاطر ابراز خوشحالی

نودی از تخت نشينی شاه محفلی 

برگزارميشد ودرآن يک تعداد از رجال 

وستان وبزرگان لشکری وکشوری ود

ومخلصان ونزديکان شاه اشتراک می 

                                                 
1
،مقایسه شود بابرهنگ، افغانستان درپنج قرن 795،ص 1غبار، افغانستان درمسیرتاریخ،ج - 

 ،532-531اخیر،جلداول،صص 
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کردند و با بيان سخنان وصف آميز واميدوار کننده از شاه نو، محفل را گوارا 

 و رونق می بخشيدند.

ش، به مناسبت جلوس رسمی شاه امان هللا 1297درشب دهم حوت  

محفلی در ارگ شاهی کابل برگذارشد که در آن تمام رجال ملکی ونظامی 

کارانی که او را درقيام  عليه کاکايش حمايت وهمراهی کرده ودوستان وهم

بودند اشتراک داشتند. درختم محفل، شاه نطقی کرد وبه حاضرين ، مشی 

حکومت خود را که تحقق عدالت باشد،از مهمترين وظايف يک زمامدار 

شمرد و توضيح کرد که خدمت به مردم بجز صداقت در اجرای وظايف 

د وظايف خود را  با کمال صداقت وراستی انجام ناممکن است و همه باي

دهند، زيرا با همه شناخت ودوستی های که با هريکی از حضاردارد، وقتی  

 مساله عدالت در ميان باشد ،رعايت حال هيچ کسی را نخواهد کرد.

 

 سخنان شاه امان هللا: 

مقربان من در دوره های طفلی، شباب   "عزیزانم عساکر واهل دربار!

انی ام تا امروز بسيار بودند و حال هم بحمدهللا تعالی بسيار اند. زيرا  و جو

وقتی که من بصداقت خدمت کنم، هر فرد افغانستان دوست صديق من است. 

و فدائيان من که من فدائی آنها هستم، در اين جمعيت اعتماد بيشتر بصورت 

را معتمد اول متقابل موجود است چرا که اتحاد و اتفاق کامل وجود دارد و م

 خود می شناسند.

و کسانی از شما که از سنين طفوليت با من رفاقت و خصوصيت 

دارند، ميدانيد در نزد من مقام و منزلت ايشان از چه لحاظ بيشتر است. باين 

معنی که آنها از افکار و خياالت اين خدمتگار افغانستان پوره مطلع اند و 

ن در پيش می برند. و اين قرابت و آرزوهای مرا بيشتر و بيشتر از ديگرا

صميميت مراد از ايفاء خدمت با صداقت به مملکت معظمۀ اسالميۀ افغانيه 

است که ميخواهم ازين خصوصيت ها و قرابت ها برای خدمات وطن مقدس 

مان افغانستان استفاده کنم. راه راستين همان است که خداوند )ج( فرموده 

  عدالت کاری نیست. برای یک زمامدار بهتر ازاست و 

و بعد ازين ساعت اگر در مراتب رسيمۀ شما تفاوت های ظاهری 

بمالحظه برسد، مايوس نباشيد. زيرا که بزرگترين مراتب و مناصب بسر 
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رساندن درجات اعتماد است. و شما ملت که زمام مهام مملکت اسالميۀ 

خلق هللا افغانيه را بکف اختيار اين خدمتگار سپرديد، چون مسئول حقوق 

شناخته شدم فکر و نظر من از قبول اين بارگران سلطنت وسعت ديگر پيدا 

ن صورت که اگر کمترين ضعف حرکتی از جانب يکی از آکرد که در 

چرا که قانون  ،لحاظ و مراعات نخواهم توانستهمکاران من بظهور برسد 

ه ئی و لهذا امور نظامی و ملکی را بهر وسيل شریعت و سلطنت نمی گذارد.

 که صورت اجراء آنرا بهتر سنجيده بتوانم می سپارم.

این اعتماد من بهرفرد شما بهترین و ،و چون من یک سرباز فدا کارم 

و از حضرت باری تعالی  عالیترین درجات مناصب نظامی و ملکی است.

جلت عظمته التجاء و تمنا دارم که بعمر و صحت هر يک شما برادران 

ست اتحاد خدمت از ساعت اول جلوس سلطنتم داده صاحب قلم و شمشيرکه د

ايد بيفزايد تا مطابق  برضاء پاک پروردگار عالميان جل علی شانه العزيز و 

بروفق آرزوی خالصانۀ من که خدمتگار فدايی دين و وطن شما بودم و هستم، 

از هر فرد شما اين است که برای انجام خدمات باصداقت اين وطن مقدس 

بسته موجبات سرافرازی مرا که بشما اعتماد دارم حاصل  هميشه کمر همت

نمائيد. و کار های عاجلی را که در مرور اين هفت شب و روز با يک جديت 

فوق العاده انجام داده ايد اعتماد و اطمينان مرا و ملت افغانستان را نسبت 

بخود زياد تر ساختيد. وکسی که در اين مرحلۀ حساس بامن دست عهد و 

داده است، باور دارم که از ذريت اين اشخاص فداکار عالمت وفا  همراهی

داری و فداکاری برای ملت و مملکت فخيمۀ نجيبۀاسالميۀ افغانيه ابراز 

خواهد گشت. ولذا از بدايت حال اين سلطنت بشما برادران همدست و همفکر 

بشما  خود مکرر خطاب می کنم که از اين ساعات اولين تا روزمرگ

. وشما عين همين  فدایی دولت و وطن اعتماد هر نوع صداقت دارمهمکاران 

درجۀ صدق و اخالص مرا بتمامی افراد پير و برنای اين مملکت اسالميۀ 

افغانيه برسانيد و دست دعا ببارگاه حضرت آفريد گار دانای توانا بلند داريد تا 

نيکنام  همۀ ما و شما در برابر خدمات مرجوعۀ محوله کامياب و سرافراز و

باشيم".
1

 

                                                 
1
 97پوپلزائی، سلطنت امان هللا شاه،وحصول استقالل مجدد افغانستان،بخش اول، ص - 
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 و جیره طعام از مطبخ شاهی: نسبی امتیازات قطع 

 دريک جامعه عقب مانده  وسنتی که مناسبات خانخانی و روابط قومی 

وخويشاوندی، ستون پايه های نظام مطلقۀ سلطنتی را می ساخت، تطبيق 

عدالت اجتماعی، يکی ازمشکل ترين وسخت ترين کارهای بود که  رژيم 

نی ميخواست دست به تحقق آن بزند. دست زدن به چنين امری بدون نوپای اما

ترديد، نارضايتی وشکايت بزرگان قومی ورؤسای قبايل را در پی داشت. 

معهذا حکومت خود را مکلف ميديد تاعدالت را فدای مناسبات قومی وقبيلوی 

نکند، وبخاطر خير عمومی، در برابرامتيازات  عده يی زورآور، بايستد و 

ی نمايد به  مردم بفهماند که درحکومت امانی همگی از حقوق مساوی سع

برخوردار اند وهيچکس را برديگری امتياز نيست. اما فهماندن يک جامعه نا 

در صد آن بی سواد بودند و از حقوق خود و وجايب  99آگاه که تخمين 

 حکومت هيچگونه آگاهی نداشتند، کارمشکلی بود. 

اشت بال معطلی موضوع استقالل کشور را با برای رژيمی که در نظرد

ابرقدرت انگليس مطرح کند و درصورت عدم حصول مرام از راه سياسی، 

به جنگ توسل جويد،و آنگاه به حمايت نيروهای قومی سخت نياز ديده ميشد، 

به نظر ميرسيد که نمی بايد سران قومی و رؤسای قبايل را از خود ناراض 

رات، امان هللا خان  نخستين اقدامات انقالبی عدالت کند، با وجود اين همه خط

خواهانه را از طايفه  محمدزائی که سلطنت به آن طايفه منسوب بود، آغاز 

 نمود. 

شاه امان هللا در راستای عدالت اجتماعی،در هفته های اول بقدرت 

رسيدن خود، معاشات نسبی خانواده های محمدزائی وهمچنان جيرۀ طعام از 

انه به خانه های برخی ازسرداران بشمول کاکايش سردار مطبخ شاه

 محمدعمرخان را قطع نمود.

» مؤلف کتاب سلطنت امان هللا شا، مرحوم پوپلزای مينويسد:

اميرعبدالرحمن خان، برای افراد خاندان محمدزائی که سنين عمرشان از 

ی روپيۀ پختۀ کابلدوازده بيشتر می بود، اعم از زن ومرد در سال سه صد 

ق مصادر  1296ق و 1295معاش نسبی مقرر نمود، ونيز کسانی که در سنه 

خدماتی شده ويا خسارات ملک ومال ديده بودند، از يکنيم هزار روپيه تا سه صد 
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روپيۀ پختۀ کابلی در سال مواجب مقرره داشتند. واين اصول تا ماه دلو سال 

امان هللا [ م 1919ش ]مارچ 1297در برج حوت سال ش معمول بود. 1297

ش معاشات نسبی 1298که از تاريخ اول ماه حمل سال خان فرمان داد 

بصورت عموم قطع گردد. واين قانون جديد از تاريخ شنبه اول حمل 

 ...م [ نافذ گرديد. 1919مارچ  22 –ق 1337جمادی اآلخر 19ش ]1298

ن در اين وقت داد وفرياد از بعض خاندانها بلند شد  وعده يی از سردارا

عارض شدند که اين حقوق برای ما بطور اعزازی منظور نگشته وما اين حق 

 را در بدل خدماتی که کرده ايم مستحق گشته ايم.

اعليحضرت امان هللا شاه فرمود: اسناد تصاديق خدمات حاضر شود. چون 

اسناد اکثر شخصيت ها وخانواده ها حاضر نگرديد، حکم اول انفاذ يافت. وبرای 

سرداران که فی الواقع در مراحل مختلف خودشان وپدران شان عده يی از 

مصادر خدمات ملکی ونظامی بنفع مملکت افغانستان شده واسناد دست داشت 

شان ثابت می کرد، حقوق ملی آنها را از طريق اراضی مکافاتی بعوض مواجب 

مستمری شان منظور وباعطای زمين زراعتی وباغ معاوضه نمود. 

را وکيل فروش اراضی مقرر فرمود که از طرف پادشاه ميرمحمدعلی خان 

باشخاص قبالۀ شرعی بدهد، که البته عدۀ محدودی باين امتياز نائل گرديدند واز 

«اکثر سلب گرديد.
 1

  

از زمان اميرعبدالرحمن خان برای يک تعداد »پوپلزائی می افزايد که 

مت های دور زياد خانوار وابستگان بعض سرخيالن مالزمين مقرب که از س

شده واز مطبخ ارگ طعام طبخ شده جيره می بردند، وبدون آنکه جيره  وارد

خواران کدام خدمتی به ملت کنند وبمحض خصوصيت خدمت شخصی 

وشناسايی دوره های سابق يعنی زمان مسافرت اميرعبدالرحمن خان ارتباط 

اول می پيدا کرده از ساليانی بستنی های طعام از طباخ خانه شاهی اخذ وتن

نمودند، اعليحضرت امان هللا شاه در بدوجلوس خود قطع فرمود واز روی 

فرمود: چون هزاران نفر باطراف واکناف مملکت بفقر وفاقه  خواهیعدالت 

در دشت ها ودره ها بسر می برند، بهتر است که ما اين مصارف نان 

ين ودسترخوان را برای مصارف مکاتب وشفاخانه ها تخصيص بدهيم. چون ا

                                                 
1
 130پوپلزائی، همانن اثر، ص  - 
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آزرده ومايوس  حکم نافذ شد خاندان های مفت خور اقوام سريتی ها سخت

«بود.  خوری گفتند. واين نتيجۀ مفت خوری وآموختهشدند وحرف هايی مي
 1

  

اين اقدام شاه ،اين پيام رابه مردم ميرساند که شاه طرفدارعدالت است 

نميکند، وبخاطر عدالت، پروای ناخوشنودی اقوام وخانواده سلطنتی را هم 

پس هيچکسی نبايد از شاه  توقع لحاظ و مراعايت دوستی وقومی 

وخويشاوندی را داشته باشد.اين اقدام شاه واقعاً يک اقدام شجاعانه بود. امان 

هللا خان،با اين کار خود که خالف شرع هم نبود، زبان ده ها هزار مستمری 

 بگيرمفت خواره را به بدگوئی عليه خود بازکرد.

 

 شاه علیرضاخان به اتهام قتل امیر حبیب هللا: محاکمه

 1337جمادی االول 18شب پنجشنبه بودو»  گزارش غبار ازاين قرار است:

بعد از نصف شب مردی مسلح شايد  3( درساعت 1919فبروری 21)مطابق 

يک گوشه از دامن خيمه را باال زده بسرعت داخل خيمه بزرگ  -با معاونی

م وبيصدا خفته بود، مرد دهن تفنگچه خود را گرديد ودرحالی که شاه آرا

درنهايت خونسردی در بن گوش چپ اميرگذاشته آتش کرد وبسرعت از 

 راهی که آمده بود بدر رفت. ودرخارج خيمه فريادی بلندبود که ميگفت:

درنزديک خيمه امير صاحب شليک اسلحه شده است. گفته ميشد:همينکه 

از طرف شاه عليرضا خان کندک  ضارب از خيمه شاه خارج گرديد فوراً 

ً افسرعالی رتبه تری پيدا شد وبررخ  مشرگرفتار گرديد ولی دفعتا

عسکرمخافظ)شاه علی رضا(سيلی سختی کشيده ضارب را رهاکرد وبه 

«کندکمشرگفت:آرام باشيد،اعليحضرت خوابند.
 2

   

شاه علی رضا خان افسر بيگناه که ضارب »غبار بارديگر چنين مينويسد: 

ده اميرحبيب هللا خان را با افسر رهاکننده آن از دست محافظ می شناخت وکشن

از نظرسياست محکوم به اعدام شد. درحالی که تا آنوقت درتمام حلقه های 

پايتخت علناً گفته ميشد که کشنده امير حبيب هللا خان، شجاع الدوله خان فراش 

« باشی)عضو جمعی سری دربار( است نه ديگری.
3
  

                                                 
1
 131ر، ص پوپلزائی، همانن اث - 

2
 741،ص 1غبار،افغانستان درمسیرتاریخ،ج  - 

3
 745،ص 1غبار،افغانستان درمسیرتاریخ،ج  - 
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اينکه اوچرا محکوم به اعدام گرديد، به گمان اغلب به » م ميگويد:داکترکاظ

چند دليل بوده ميتواند: يکی اينکه وقتی قاتل به وسيله عسکر محافظ گرفتار 

گرديد و در همان لحظه صاحب منصب باالتر او را رها کرد، از دو حالت 

ای خالی نبود: يا اينکه شاه عليرضا اورا می شناخت، اما هرگز در شور

تحقيق او را معرفی نکرد و ديگر اينکه او را نمی شناخت و به امر صاحب 

منصب باالتر او را گذاشت تا برود و ناپديد شود. او چرا اين صاحب منصب 

باال رتبه را معرفی نکرد و دربارٔە او سخن نگفت که کی بود و همچنان 

به موضوع  صورت همکاری شاه عليرضا با سردار نصرهللا خان نيز ميتواند

جزای او اثر داشته باشد.متأسفانه هيچ سندی از جريان محاکمه موصوف در 

دست نيست. به احتمال قوی که او قربانی خاموشی و کتمان از معرفی قاتل و 

«يا معرفی صاحب منصب باال رتبه شده باشد.
1
   

 

پوپلزائی از قول پدرخود نظام الدين خان که شخص بسيارمورد اعتماد شاه 

( 8بروزهای )" ان هللا خان بود،درمورد استنظاق از شاه عليرضا مينويسد:ام

( برج حوت که عموم مامورين ملکی ونظامی وسپاهيان از جالل آباد 9و)

بکابل تحت الحفظ آورده شدند، چون قبالً ميرزا محمدحسين خان مستوفی گفته 

اتل شاه علی رضاء است ويا خود شريک ق –بود: قاتل اميرصاحب شهيد 

است، نفری جالل آباد که درهمان شب واقعه در خيمه گاه کله گوش حاضر 

بودند، گفتند: نوبت پهره ومحافظت خيمه های قرارگاه شاهی از احمدشاه خان 

ولد سردارمحمدآصف خان وشاه علی رضاء ولد سيد شاه خان بود، وچون 

: چون اهالی ترتيب نوبت به نظاميان معلوم است از اوشان تحقيق شود. وگفتند

کابل ما عملۀ دربار را قاتلين پادشاه ميدانند وبروی های ما آب دهن خود را 

پرتاب نموده دشنام ها دادند، وبرای ما هم الزم است که عامل اين واقعه را 

دريافت نمائيم و اول بايد هيأت محافظين تحت تحقيق گرفته شوند. شاه علی 

خان مورد اشارت قرار گرفتند رضاء کرنيل واحمدشاه خان بن محمدآصف 

                                                 
1
منتشره پورتال افغان جرمن ....«اسرار نهفته قتل امیرحبیب هللا خان »داکترکاظم، آرشیف مقاالت، - 

 آنالین
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وگفته شد که دونفر صاحب منصب دسته های محافظ خيمه گاه امير 

 ومصاحبين مقرر بودند.

شاه علی رضا که از جالل آباد تا کابل عهدۀ محافظت محبوسين خاندان 

مصاحبان خاص را داشت، بهمراه احمدشاه خان بن سردار محمدآصف خان 

 تحت محاکمه قرار داده شدند. 

 از حضور اعليحضرت امان هللا شاه چهار نفر از محررين دارالتحرير 

 ودونفر کرنيل نظامی و هم عده يی از اهل دربار که علمأ حضور نيز 

 اشتراک داشتند، بجهت استنطاق مقرر شدند.

هيأت از شاه علی رضاء پرسيد که در وقت ضرب تفنگچه نوبت پهره از 

نوبت احمدشاه خان ولد سردار  که بود؟ شاه علی رضاء گفت: آنوقت

محمدآصف خان بود. احمدشاه خان درجواب سؤال هيأت گفت: آنوقت نوبت 

شاه علی رضاء بود. شاه علی رضاء مطلق منکر شد که من هيچ پهره نبودم. 

چون در دستۀ سر ميراسپور وسرخان اسپور وافراد سپاهی مقيم جالل آباد 

مت امير در کله گوش ازمردم هزارۀ وهنگام دورۀ سياحت لغمان واين شب اقا

جاغوری ومالستان تا اندازۀ هشتاد نفر وجود داشت، از آنها سؤال شود، 

واین جریان محاکمه که چهل روز ادامه  حرف راست ودروغ معلوم ميشود،

ومعلوم گرديد که  یافت انواع تحقیقات سری وعلنی نهایت زیاد بعمل آمد.

ستان بهتر خبر دارند. سپاهيان مذکور سپاهيان مردم هزارۀ جاغوری ومال

گفتند: در همين ساعت که آواز ضرب تفنگچه بگوش رسيد، نوبت پهره از 

 شاه علی رضاءخان کرنيل ما بود و ما نفری دستۀ او حاضر ومحافظ بوديم.

هيأت از شاه علی رضاء پرسيد هرگاه جمعيتی حاضر شود وشهادت بدهد 

اريد؟ شاه علی رضاء گفت: اگر شاهدان از که نوبت پهره از شما بود قناعت د

مردم سنی باشند قبول ندارم زيرا که آنها با ما مردم بغض وکينۀ مذهبی دارند 

 دروغ می گويند وتهمت می بندند واز تعصب سخنان باطل می گويند.

هيأت گفت: اگر شاهدان از مردم شيعه باشند قبول داريد؟ شاه علی رضاء 

ل تشيع وتسنن بصورت مستنطق وشاهد نشسته در محضر هيأتی که از اه

بودند گفت: بلی شاهدی مردم شيعۀ هزاره را قبول دارم . وسبب اين بود که 

او باور نداشت سپاهيان زير دست خودش که مردم شيعۀ هزاره اند شهادت 

بدهند وقبالً باوشان گفته بود هرگاه کسی از شما پرسيد مطلقاً منکر شويد که 
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ودر اين وقت وساعت نوبت پهره ومحافظت از کرنيل ما ما خبر نداريم 

 وجمعيت ما نبود.

وقتی که دستۀ شاهدان حاضر آورده شدند، هيأت از شاه علی رضاء پرسيد 

که اينها را می شناسيد، وشهادت اينها را قبول داريد؟ گفت: بلی بفرمايند چه 

ما قاتل را  نفری جاغوری ومالستانی به تعداد هشتاد نفر گفتند:ميگويند. 

 ،است واما در ساعتی که اين واقعۀ قتل پادشاه رخ داد  ی[ک]نمی شناسيم که 

نوبت پهره ومحافظت خيمه گاه از شاه علی رضاء خان کرنيل ما ونفری ما 

 بود.

شاه علی رضاء به نفری هزاره عتاب نموده گفت: دروغ می گوييد نوبت 

حب شما پير ما وهم کرنيل از احمدشاه خان بود. هزاره ها گفتند: آقا صا

هرگاه دشنام بدهيد ويا لت وکوب نماييد در برابر شما  ،ومنصبدار ما هستيد 

احترام داريم چيزی نمی گوييم، واما پهره خود شما بوديد. شاه علی رضاء 

 سخت متفکر شده از حرف زدن ماند.

و درين وقت عموم نفری اهل دربار وهيأت های نظامی گفتند: در 

ه پهره دار در وقت واقعه از پهره بودن خود انکار کند، وبعد بقرار صورتی ک

شهادت زير دستان خودش ثابت شود، وبرای دفاع انکار خود يک جمله گفته 

ؤل است وبدون آنکه قاتل ويا شريک ئنتواند، لهذا بقرار قانون نظام شديداً مس

بر قاتل باز  ل اعدام است. وچون ازين وضع راه راتقاتل باشد بهمين جرم قا

کرده وبرای رفع مسؤليت خود فقط همين دليل را يافته است که از پهره بودن 

خود مطلقاً انکار کند. وحال وظيفۀ نظام است که قانون نظام را تطبيق وتنفيذ 

 .نمايد. واين نتيجۀ روز آخرين استنطاق بود

م در خالل آن ايام اعليحضرت امان هللا شاه به نظام الدين خان ناظ 

]پيشخدمت باشی حضور[ گفت: چون من پادشاه ودر مقابل امر پروردگار از 

باعث حقوق هر فرد بندگان او مسؤليت های نهايت بزرگ دارم ونشود که 

هيأت استنطاق بزور شالق وقمچين از کسی اقرار بگيرد ويا از کسی بروی 

سری اغراض مراعات کند، از طرف من وظيفه داريد که در تمام اين جريان 

 وعلنی وارد بوده ورقه های سوال وجواب را بدقت مالحظه نمائيد. 

بقرار اين يادداشت نظام الدين خان يک بار در اتاق محبس نزد شاه علی 

رضاء رفت وگفت: شما اقرار کنيد که نوبت پهره از من بود وشخصی از 
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گاه رفت وآمد نتوانسته است ودر آن صورت من مسؤليت داشتم  خیمه خارج

ها بازخواست شود. اين  هم باعث برائت خود شما  داخل خیمهبايد از نفری و

وهم وسيلۀ استنطاق از ديگران ميشود. شاه علی رضاء بفکر اينکه مرا 

ميدهد. قطعاً چيزی نگفت. نظام الدين خان بحضور امان هللا شاه  ]فريب[بازی

موده گفت: چون محمودجان در جالل آباد در حق شاه علی رضاء شفقت ن

وحتی او را سرکردۀ هيأت محافظين خاندان مصاحبان خاص مقرر نموده 

بود، هرگاه محمودجان نزد او برود ممکن بعض سؤاالت را جواب بگويد. 

محمودخان ]بن محمدشاه خان بارکزائی[ را نزد او فرستاد.  ،اعليحضرت 

ن شاه علی رضاء در برابر سؤاالت محمودخان همچنان ساکت ماند وفقط همي

؟ وديگر هيچ چيزی شجاع الدوله را هم گرفته انديک جمله را از وی پرسيد: 

 نگفت.

اين حرف برای محمودخان تمسک شد وگفت نفری اهل دربار در آن شب 

واقعۀ قتل پادشاه زياد بود و شما تنها از شجاع الدوله نام گرفتيد دليل چه 

ارم. شاه علی رضاء گفت: محض پرسيدم ديگر هيچ خبر ند  است؟

محمودخان گفت: اطالعات بحکومت رسيده است. گفته شده که تفنگـچۀ خود 

موزه هـای خود را از پا کشيده بودی اسپ خود را در  -را پاک می کردی

 ؟بيرون خيمه گاه خواسته بودی.

شاه علی رضاء گفت: موزه را از پا کشيده بودم باين  دليل که پايم درد می 

ين علت پا دردی در محل نزديک خواسته بودم. کرد. واسپ خود  را نيز بهم

 وتفنگچۀ خود را که پاک می کردم چون صاحب منصب بودم کارم همين بود.

چون باين نشانی ها اقرار کرديد معلوم شد که شهادت  ]گفت:[محمودخان 

اشخاص دروغ نبوده است. وقتی اين خبر بحضور رسيد، اعلی حضرت امان 

 طاق ازين يادداشت ها بايد کار بگيردهللا شاه فرمود: هيأت استن

ش 1298( حمل سال 23اعليحضرت امان هللا شاه بتاريخ يکشنبه )

]ساحۀ بين سالمخانه در قومی باغ م 1919اپريل  13 –ق 1337رجب 12]

وپل محمودخان[ دربار نمود وبحضور اعليحضرت مجلس محاکمۀ متهمين 

می گفتند: چون قاتل تا حال قتل امير حبيب هللا خان دائر گرديد. اهالی نظا

ست عساکر سپرده شود، بد ثابت نشده است واما امروز شاه علی رضاء بايد

زيرا ما همين شخص را قاتل ميدانيم. واز عبدالعزيزخان ياور نظامی 
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اعليحضرت خواهش شد که بدست عساکر سپرده شود
.

عبدالعزيزخان، شاه 

پرد. عساکر هجوم کرده او علی رضاء را لباس سياه پوشانيده بدست عساکر س

را در ميدانی پيش روی سالم خانه اعدام نمودند. وساعتی بعد جسد او را 

سپاهيان برداشته در جوار قلعۀ پوستين دوزها نزديک چمن منطقۀ جشن دفن 

نمودند. قبر او بطرف شمال غرب ستديوم ورزشی وبطرف شرق کلوپ چمن 

«برفراز تپۀ کوچک درکنار راه واقع است.
 1

   

 

 :محاکمه مستوفی الممالک 

ميرزامحمدحسين خان مستوفی الممالک، پدر استاد خليلی ،در دوران امارت 

سال از اقتدار بسيار  40امير عبدالرحمن خان وامير حبيب هللا خان، مدت 

زيادی برخوردار بود و به عنوان کوتوال و رئيس اداره حسابی واستخبارات 

وافراد مظنون وشکنجه کردن مردم دولت، در زندانی ساختن اشخاص 

بسياری را به خاک سياه نشانده بود و از راه توطئه ودسيسه واخاذی،  

صاحب مال ومنال زيادی  شده بود. درعين حال چون آدم سخت ظالم و 

مستبد و بيرحمی بود، زندگی کسانی را که سرشان به تن شان می ارزيد، 

اخته بود و انسانهای بشمول مشروطه خوهان وآزادی طلبان جهنم س

وطندوست وشريف را در زندانهای مخوفی که در گوشه های مختلف 

شهرکابل ايجاد کرده بود وشکنجه ميداد،از دست او دل پرخون داشتند 

وهنگامی که او را درچنگال عدالت  ومحاکمه دولت امانی يافتند، همگی به 

 يک صدا خواهان اعدام وی بود. 

بود که عالوه بر مستوفيت  کسی اد خليلی(مستوفی الممالک )پدراست

)امورجمع آوری ماليات وعوايد دولت از مردم وحسابدهی به حکومت( 

درعين حال ادارۀ ضبط احواالت )استخبارات( را هم بدست داشت. اين مرد 

درزمانی که امورامنيت واستخبارات را اداره ميکرد، با متهم کردن افراد 

امير، هرکه را ميخواست، زندانی ميکرد  برضد امنيت يا سوء قصد عليه

ومورد شکنجه قرارميداد واگر متهم به او رشوت نميداد،سالها بايد رنج زندان 

وجور زندانبان را ميکشيد ودر زير شکنجه های صد بار سخت تر از مرگ، 

                                                 
1

-149، ص 2016افغانستان،چاپ  عزیزالدین وکیلی پوپلزلئی، سلطنت امان هللا شاه واستقالل مجدد  - 
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مجبور بود به جرم ناکرده خود اعتراف کند و سرومال خود را از دست بدهد. 

 ونفرت ازاو در دل عام وخاص موجود بود. از اين لحاظ  ترس

ميرزا محمدحسينخان]» بنابر ضبط عزيزالدين پوپلزائی 
1
از ساکنين  [

قريۀ سعيدخيل کوهستان و از مليت تاجک
 

و در عهد امير عبدالرحمن خان 

ق 1322کوتوال وبرگد و سردفتر محاسبات دولتی ]سردفتر سنجش[ وتا سنه 

ذيحجۀ الحرام سنۀ مذکور  10اريخ چهارشنبه ش[ باين نام بسر برد. بت1283]

بفرمان اميرحبيب هللا خان به منصب مستوفی الممالک وجرنيل نظامی وملکی 

واخيراً نائب ساالر وخانی سمت شمالی نيز سرافراز گرديد ودر اواخر عمر 

او کار پشتونهای سرحد آزاد نيز بوی تعلق داشت. ثروت وجايداد وشهرت 

 زياد حاصل کرد. 

ن در بسيار از مسائل دست داشت از جملۀ واقعات يکی واقعۀ قتل چو

ساله پسر سردار محمد اسمعيل خان ابن سردار  25محمدعظيم خان جوان 

محمداسحق خان است که از اثر استخباريۀ او بحکم اميرحبيب هللا خان اعدام 

شده و نيز بسيار خانواده های ديگر از سنی وشيعه از دست او زجر وزحمت 

يده در اين وقت جلوس امانيه استغاثه می نمودند و اين جريان حوادث و د

وقايع درايام حبس واستنطاق او مورد غور وبحث هيأت های ملکی ونظامی 

بود
،
و نيز دسيسۀ قتل ميرزاعبداالحد غزنوی و زجر وحقارت خاندان محمد  

ين سرور خان پروانی ومسائل حسابی مثال آورده ميشد، ودر صبح روز آخر

که دوسيۀ جرائم او تکميل وصدورحکم اعدام مذکور در قصر ستور مطابق 

رأی هيأت تحقيق فيصله گرديد، از محبس داخل ارگ به قصر ستور خواسته 

شد، نفری عسکری او را از راه دروازۀ غربی ارگ وصفۀ هشت رخ بطرف 

قصر ستور آوردند، در اين لحظات اعليحضرت امان هللا شاه بقصد عزيمت 

طرف دلکشا در برندۀ ستور استاده بهمراه اهل دربار حرف ميزد، مستوفی ب

دستار سفيد بر سر وياالن بشانه وحينی که اعليحضرت را ديد روبخاک افتاد 

، رسالۀ شاهی از بازوی او گرفته در پيش آورد. اعليحضرت گفت: درمورد 

نگرديده و شما کدام حکم ظالمانه وجابرانه از حضور واالی ما صادر ونافذ 

بشنويد که اهل استنطاق ومحکمۀ نظامی وهيأت تحقيق ملکی از نتائج رفتار 

                                                 
1

پوپلزائی میگوید:مستوفی الممالک عالوه برخواهر عبدالرحیم صافی  دو عیال دیگر نیز داشت. کرنیل - 

محمدحسن ومیرزا محمدیوسف دو برادر میرزا محمدحسین خان مستوفی کوهستانی بودند. محمدیوسف 

ش نیز دست داشت  1309اه سرطان سال ش سرمنشی حضور بچۀ سقو بود ودر واقعه م 1308درسال 

 (. 152وچندسالی به حبس گذرانید. ) پاورقی ص 
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وکردار شما چه فيصله کرده و چه حکايت می کنند. بعد از قرائت مضمون 

وتفهيم حکم اعدام، مستوفی بياناتی نمود وچون برای برائت خود دالئلی 

ه بزجر نداشت گفت: مرگ حق است ومرا بدست اهل تشيع نسپاريد ک

وحقارت می کشند، وديگر دوپسرم از درس وتعليم محروم نمانند ويکی هم 

اگر مهربانی فرماييد که مردۀ مرا در جوار زيارت شاه دوشمشيره بخاک 

 بسپارند.

اعليحضرت بعد  استماع اين کلمات بطرف نفری نظامی متوجه شده  

داسحاق گفت:آيا روزی که محمدعظيم ]پسرمحمداسماعيل ابن سردار محم

خان[
(1 )

بشاخ درخت توت آويخته شد بياد داريد؟ ]نظاميان[با بسيار تاثر گفتند: 

بلی بياد داريم.
 

اعليحضرت گفت: بهمان شاخ درخت توت آويخته شود، چرا 

که همين شخص باعث اعدام آن گرديده بود، واين يک مثالی بود.]ولی[ اصل 

پيشنهاد ومشورت او در  جرم او ]اين بود که[ اگر موقع می  يافت از اثر

«سمت مشرقی وشمالی کابل فتنه های بزرگ رخ ميداد.
 2

 

جرم مستوفی الممالک، دراینجا به گفتار مرحوم پوپلزائی باید افزود که ، 

به اين خالصه نميشد که سعی در جهت جنگ وحمله اقوام شرق وشمال 

، جفاها کشوربرکابل کرده بود،بلکه آنچه او را وادار به اين عمل ميکرد

وتبهکاريها وخيانتها وستم وناروائی هايی بود که درحق عموم مردم 

افغانستان، وبخصوص درحق مشروطه خواهان و روشنفکران وسعی در 

برهم زدن روابط عاطفی وخانوادگی ميان پدر وپسر)امير وعين الدوله وميان 

خان امير وملکه رسمی کشور( کرده بود. او درک ميکرد که اگر امان هللا 

روی کار آيد، او را بدست عدالت خواهد سپرد و خونهای ناحقی که او ريخته 

است، دامنش را خواهند گرفت والجرم محکوم به اعدام خواهد شد، ازاينست 

که برای بقای خود ، دست به فتنه ديگری زد وتالش بخرچ داد تا امير 

خان وادارد. وامير نصرهللا خان را به جنگ وستيزه با برادرزاده اش امان هللا 

نصرهللا خان نيز فريب لفاظی های او را خورد وسخن اورا پذيرفت وطرح او 

را برای حفظ قدرت تقاضا نمود. مستوفی طرح مفصلی ارائه کرد، اما در 

عملی کردن آن تعلل صورت گرفت وهواداران امان هللا خان، با پخش 

خنثی وسپاه را به  اعالميه های سلطنت امان هللا ، آن طرح را با سرعت

                                                 
1

 (154و153پوپلزائی ،سلطنت امان هللا شاه، )پاورقی ص - 
2

 ببعد 154 -152پوپلزائی، همان اثر، صص- 
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طرفداری از امان هللا خان بشورش آوردند و ورق برگشت وامير نصرهللا 

خان مجبور به استعفا گرديد  وبقيه همنظران اميراز سوی سپاه جالل اباد 

 دستگيرو زندانی به کابل گسيل شدند.

مرحوم پوپلزائی می بايستی در جملۀ داليل الزاميت مستوفی الممالک 

که امان هللا خان هنوز قتل محمدعظيم خان پسر سردار محمد  متذکرميشدند

اسمعيل خان ونيز دسيسۀ قتل ميرزاعبداالحد غزنوی وزجر وحقارت خاندان 

محمدسرور خان پروانی ومسائل حسابی وتعهدی  که با محمدايوب خان 

پروانی برادرمحمدعثمان خان پروانی مبنی برگرفتن حق شان از مستوفی 

بود، وانتقام خون عسکری که درجالل ابادبرای جلب مستوفی الممالک کرده 

فرستاده شده بود و براثر فيرگلوله مستوفی به قتل رسيده بود، وساير جفاها 

وظلم وخيانت های که درحق مردم افغانستان کرده بود وشاکيان  در عرايض 

فی خود از آن تذکر داده بودند، داليلی زيادی بودند که وزن خيانت های مستو

الممالک راخيلی سنگين ميکرد وهرکدام اين خيانتها جرمی بشمار می آمد که 

در عوض هريک آن، مستوفی بايد يک بار اعدام ميشد و باز برای جواب 

 دادن جرم ديگرش زنده ودوباره اعدام ميگرديد.

( در باغ 1919)1298ثور 14بقول غبار،مرزا محمدحسين خان در

ارگ از درختی آويخته شد
1
جايدادهای منقول وغير منقول وی نيز  و،

 مصادره شد. 

  

 شد؟ غر غرهستوفی الممالک از درخت توت چرام

 

           تاريخ هـمچـو پنجۀ نقاش چيره دست

 تصوير صادقانه ای از ما کشيدنيست 

           هـرآنکـه هرچه گفت همانا شنيدنيست

 هـرآنکه هــرچـه کرد هـمانا ديدنيست

 

                                                 
1
 745، ص 1غبار،افغانستان درمسیرتاریخ، ج- 
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قول برادرمحمدعظيم پسر سردار محمد اسماعيل خان ابن پوپلزائی از 

محمدرحيم برادر »سردارمحمداسحاق خان )والی مزارشريف( روايت ميکند: 

محمدعظيم خان گفت که : ما نوادگان سردار محمداسحاق خان در سمرقند 

فراری بوديم و بفرمان اعليحضرت امان هللا شاه واپس به افغانستان خواسته 

رادرم محمدعظيم دوسال پيشتر از جلوس امان هللا وارد کابل شده شديم. اما ب

بود. محمدحسين خان مستوفی چون کار استخبارات را نيز انجام ميداد 

يکنفرمال را مقرر ساخته بود که از وی خبر گيری نمايد. مال بصورت دوست 

ومخلص نزد او رفت و آمد می نمود. محمدعظيم يکروز گفته بود خواب ديده 

 که لباس سرخ پوشيده ام تعبير آن چه خواهد بود؟ ام

مال گفت: اين لباس پادشاهی است ومع الخير پادشاه ميشويد. آن جوان 

بی تجربه کلماتی دراين مورد بيان کرده بود. آن مالی مخبر به مستوفی 

اطالع داد واو بحضور امير خبر او را رسانيد و اميرحبيب هللا خان هم گفت: 

ر مرا بکاسه سر آب داد وحاال نواده اش ميخواهد مرا بکاسه اسحاق خان پد

سر اب بدهد، فوراً حکم حبس او را داد و مجلس محاکمه تشکيل نمود. 

شخصی درمجلس گفت:نوجوان است عفو شود، نائب السلطنه چاقوی خوردی 

را از جيب برآورده گفت: اين چاقو خورد است ولی ميتواند صد وهزار انسان 

هذا رحم نکرده حکم اعدام او را صادر نمودند تا آنکه در باغ ارگ را بکشد، ل

از درختی غر غره شد.]چون اعليحضرت امان هللا خان ازاين حکم که به 

بعد از توطئه مستوفی الممالک درحق آن جوان صادرشده بود،مطلع بود، 

که درخت توت آويخته شود، بهمان » حکم کرد که مستوفیمحاکمه مستوفی 

 ن جوانباعث اعدام آمستوفی که همين يم را آويخته شده بود،زيرامحمدعظ

«گرديده بود.
 1

  

دلکشا روان ]قصر[]سپس[اعليحضرت به موتر خودسوار شده بجانب 

شد واين وقت محمدنعيم خان بدخشی نائب ساالر حضور وديگر نفری نظامی 

ت که از پيش مؤظف اجراء اين امر شده بودند مستوفی را بطرف درخت تو

بردند.نفری نظامی جسد او را از جهت اينکه درجالل آباد يک عسکر جوان 

بی گناه را در محاربه مقتول نموده وديگر مصيبت های که از وی بمردم 

نظامی رسيده بود، در زيارت شاه دوشمشيره دفن نکرده درعقب نقليۀ اردو 

                                                 
1

می افزاید که محمدرحیم خان مدتها حاکم اعلی  ببعد پوپلزائی 154 -152پوپلزائی، همان اثر، صص- 

 میمنه  بود.
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ه واما به ]قلعۀ جنگی حاليه[ بخاک سپردند...تاريخ اعدام او صحيح حفظ نشد

.«ستا ش 1298حمل سال  24تخمين نزديک به يقين معلوم است که 
1

 

اقتدار مشروطه خواهان، گويا  مستوفی الممالک درنخستين ماه  با اعدام

عدالت برای اولين مرتبه در افغانستان بکرسی نشست، و دل ميليونها انسان 

تدارش شاد ال اقس 40داغديده از دست ظلم و ستم مستوفی الممالک درطول 

بر روی مردم افغانستان لبخند عدالت وقتی برای دومين مرتبه  گرديد. شايد

کابل را از با کمک مردم پکتيا ووزيرستان ،زده باشد که  سپهساالر نادرخان،

ماه مردم شريف کابل و 9چنگ دزدان  سقاوی نجات داد. سقاويان  مدت 

ب داده بودند، سراسر افغانستان را بشکل تحقيرآميزی به کاسۀ سرآ

وسپهساالرنادرخان سران سقوی اين دزدان هستی ،عزت وناموس مردم را 

 اعدام نمود و با اين کار خود برقلب های داغ ديده مردم مرهم گذاشت. 

به اميد روزی که تمام ظالمان و زور مندان و مجرمين جنگی ومتهم به 

ند دهۀ جنايت عليه بشريت وغاصبان دارائی های عامه و شخصی  درچ

پسين، نيز به پای ميز محاکمات ملی وبين المللی کشانده شوند وحقوق پايمال 

 شدۀ ملت از آنان واپس گرفته شود.

 

 : بزعامت شاه امان هللاکشور  استقاللجنگ 

 

استقالل و آزادى، حق طبیعى انسانها است و کسانى که این حق را از 

قیام برضد متجاوزین و همنوعان خود سلب میکند، غاصب و متجاوز اند و 

غاصبین، بخاطر کسب آزادى و بدست آوردن حقوق از دست رفته، یک 

 عمل مشروع و عادالنه است. 

در طول تاریخ چند هزار ساله ما، بار ها متجاوزین و غاصبین و زورمندان 

از شرق و غرب و از جنوب وشمال، براى سلب آزادى و غارت و چپاول 

کشور هجوم آورده اند و فراوان مردم کشته اند هستى مادى و معنوى ما، بر

و فراوان آبادى ها، دهکده ها، شهرها، منابع آب و آبیارى را ویران کرده اند 

تا مردم ما را از حقوق حقه  خود یعنى از آزادى عمل و اراده و عقیده و 

                                                 
1

 ببعد 154 -152پوپلزائی، سلطنت امان هللا شاه، صص- 
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ایمان محروم سازند. اما پس از هر بارى که مردم ما در معرض چنین 

جماتى قرار گرفته اند، دوباره بهم آمده اند و بر ضد یورش ها و تها

متجاوزین و ستمگران به پا برخاسته اند و با قبول قربانى ها و تلفات جانى 

و مالى، سر انجام موفق شده اند تا متجاوزین را مجبور به اخراج از زاد و 

بوم و سرزمین آبائى و اجدادى خود نمایند و با بدست آوردن شاهد آزادى 

ود، حاکم بر سرنوشت خویش گردند و با تثبیت هویت ملى خود در صف خ

 ملل آزاد جهان احراز موقعیت نمایند. 

به سلسله مبارزات بر حق مردم افغانستان ، یکى از فصول برجسته و 

درخشان تاریخ مبارزات رهائى بخش ملى، حماسه افتخار بر انگیز نبرد 

درت استعمارى زمان یعنى استعمار استرداد اسقالل کشور ما با بزرگترین ق

م است. استرداد استقالل کشور، آرزوی بزرگ قلبی  1919انگلیس در سال 

شاه امان هللا خان ویکى از دست آوردهاى پر شکوه و پر افتخار ملى و 

تاریخى ملت افغانست. بزرگداشت از این امانت خجسته و میمون ، وجیبه 

و معتقد به وجدان و شرافت ملى ملى هر افغان آزادى خواه، وطندوست 

است، زیرا استقالل میراث گرانبها و پر افتخار مبارزین راه آزادى و 

خونبهاى پدران و نیاکان با شرف و غیور همه افغانهاست و همه افغانها در 

 خوشى و شادمانى آن مساویانه حق دارند و مى بایستى از آن تجلیل نمایند. 

 

نوشته « دوره امانى»حبيب در مقدمه رساله هللا انديشمند افغانى دکتور اسد

در حالى که هرگز قصد بزرگداشت و آرايش رخدادها را ندارم ، » ميکند : 

نيز نمونه هاى ستم و بيداد و هللا نمى توانم فراموش نمايم که براى امير امان 

معامله با انگليس وجود داشت و آن راه ها در تاريخ کشور ما کوبيده تر و 

 « د تا سنگالخى که او برگزيد و سلطنت را برآن گذاشت.هموارتر بو

به نظرمن امير موصوف مانند اسالف خويش همه » دکتور حبيب مى افزايد: 

مساعى را براى برانداختن رقباى سلطنت صرف ننمود، بلکه از حلقه حفظ 

قدرت برون جست و به کارهاى بزرگى مانند استرداد استقالل ، ترقى و 

رشد علوم و فرهنگ و فراهم آورى رفاه مدنى معاصر براى پيشرفت کشور و

مردم دست يازيد. اقدامات وى با عادت ديرينه جوامع شرقى برابر نبود و هم 
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به چشم دول غربى غير عادى و خشن مى آمد و شجاعت و عشق داغ او به 

« پيروزى آرمانهايش بدون شک کينه انگيز بوده است.
1

   

الل و سربلندى ميهن و آزادى مردم وطنش بود، که عاشق استقامان هللا  

پادشاهى و تاج و تخت را در قدم آزادى مردم و استقالل کشورش گذاشت و 

ش خطاب به مامورين وشهريان هفته تاجپوشى خود و در اولين نطقدر اولين 

شرافتمند کابل ، درمسجد بزرگ عيدگاه ، دم از استقالل عام و تام افغانستان 

ود را مشروط به کسب استقالل کامل کشور اعالن نمود و زد و سلطنت خ

 گفت: 

اول برهمه رعایاى صدیق ملت نجیبه خود این را اعالن و بشارت میدهم » 

که من تاج سلطنت افغانیه را بنام استقالل وحاکمیت داخلى و خارجى 

.«افغانستان بسر نهاده ام
 2

سپس از مردم آزاده افغان، طلب کرد تا او را در  

خان در هللا اعليحضرت امان .حقق اين آرمان بزرگ ملى يارى و مدد رسانندت

يک نطق ديگر خود در مسجد عيدگاه خطاب به عساکر ومامورين و شهريان 

 کابل در حالى که دريشى سفر برى بتن داشت ،گفت : 

ملت عزیز من ! من این لباس سربازى را از تن بیرون نمى کنم تا که » 

من این شمشیر را در « » اى مادر وطن تهیه نسازم ! لباس استقالل را بر

اى !«» غالف نمى کنم تا که غاصبان حقوق ملتم را به جاى خود ننشانم 

ملت عزیز و اى سربازان فداکار من ! بیاورید آخرین هستى خود را براى 

نجات وطن ، بیائید تا که سرهاى پرغیرت خود را براى خالصى وطن فدا 

!« سازیم 
3
  

مسلمان و استقالل طلب افغان نيز به اين نداى جان بخشاى پادشاه جوان  مردم

خويش ، لبيک گفتند و با دادن سر وجان خود در راه کسب آزادى، آماده 

 پيکار با بزرگترين قدرت استعمارى آن زمان يعنى انگليس گرديدند. 

در ، پس از تاج مراسم پوشی اعالميه ای جامعه منتشرساخت که هللا شاه امان 

آن مردم را در تحقق بخشيدن انديشه ها وآرمانهای نيکش بکمک وياری 

 دعوت ميکرد. دراين اعالميه گفته شده بود:

                                                 
1
 ، ص مقدمه 1368حبیب ، دوره امانى ، هللا کاندیداى اکادمیسین دکتور اسدا -- 

2
 10حبیب دوره امانى ، ص هللا اسدا - 

3
 8حاکمیت قانون در افغانستان ، ص  - 
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دولت افغانستان بايد درتمام مسايل داخلی وخارجی خود آزاد ومستقل باشد -1

 واز کليه حقوقی ساير دول مستقل دارند برخوردار باشند.

بدين معنی که هيچ کسی نبايد مورد ظلم  خلق افغانستان بايد آزاد باشد-2

 واستبداد خودسرانه هيچکسی قرارگيرد.

اعليحضرت امان هللا خان که به ازادی واستقالل سياسی کشور عشق داشت 

ودارای احساسات عميق  ضد انگليسی بود،پنج روز بعد ازاز اعالم سلطنت 

ی به از جلوس خود برتخت کابل طی مکتوب 1919مارچ 3خود به تاريخ 

دولت مستقل وآزاد افغانستان »ويسرای هندرسماً اطالع داد ودرآن نوشت که 

براساس شرايط مودت وحسن نيت حاضراست درموقع ممکنه با دولت مقتدر 

انگلستان قراراداد ومعاهده يی را عقد نمايد که برای منافع تجارتی دولتی مفيد 

«واقع گردد.
 1

 

واب مکتوب خود را از جانب انگليس ها تا يک ماه بعد جکه امان هللا خان  

درنيافته بود، تصميم گرفت برای انگليس واضح سازد که درپيام وی 

هيچگونه اشتباهی واقع نشده ومنتظر عکس العمل انگليس ها ميباشد. بنابرين 

درمحفلی در دربار کابل در حالى که سفير انگليس  1919اپريل  13ه تاريخ ب

 :در آن محفل حاضر بود گفت 

من خودم و مملکت خودم را از لحاظ داخلى و خارجى کامالً آزاد و مستقل » 

اعالن نمودم . بعد از این کشورما، مانند سایر دول و قدرتهاى جهان ، آزاد 

است و به هیچ نیروى ، به اندازه یک سر موى اجازه داده نمى شودکه در 

به چنین امرى اقدام امور داخلى و خارجى افغانستان مداخله نمایدو اگر کسى 

و سپس رو بجانب سفیر « نماید، گردنش را با این شمشیر خواهم زد.

سفیر انگلیس با حترام و « آنچه گفتم فهمیدى ! » انگلیس نموده پرسید: 

 «بلى فهمیدم.» تعظیم جواب داد:
2
سپس شاه جوان آمادگى براى جهاد با  

 انگليس گرفت. 

ب هنگرى بگوشها ميخورد. در آلمان در اين هنگام خبرهاى پيروزى انقال

در  .حالت انقالبى حکمفرما بود 1918على الرغم ناکامى انقالب نومبر سال 

                                                 
1
 180-179خالفین،انگلستان برضد افغانستان،ص نفتوال  - 

2
، نفتوال 135دبلیو ادمک، تاریخ روابط سیاسى افغانستان ،ترجه على محمد زهما ، چاپ پشاور ، ص  - 

 خالفین، همان اثر، همانجا
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کشور هند  .ترکيه مبارزان راه آزادى بدور جنرال کمال اتا ترک متشکل ميشد

اعتصاب عمومى سراسر  1919در اوايل اپريل  .نيز درحال تالطم بود

ى ، الهور، دهلى وسايرشهر هاى هند نا آرامى آنکشور را فراگرفت : در بمبئ

 13روز  .ها و تصادمات با افراد پوليس و عساکر استعمارگران رخ ميداد

اپريل شهر امرتسر دو هزار کشته و چندين هزار مجروح داد که واقعاً 

توده هاى چندصد مليونى قحطى زده هند از فعاليت ها و  .تکاندهنده يود

   .پيشه وران حمايت ميکردندخواسته هاى کارگران و 

، خطابه هاى پى در پى ضد هللادر چنين حاالت و اوضاعى بود که شاه امان 

انگليسى را در محضر شهريان کابل و طبقات و اقشارمختلف مردم ايراد 

در يکى از اين  .ميکرد و با استقبال بيدريغ توده هاى مردم مواجه ميگرديد

اى مردم شجاع و با ایمان :»ه گفت در مسجد عيدگاهللا خطابه ها شاه امان 

افغان ! اى شیرمردان ! حکومت برتانیه فریبکارانه و بیشرمانه دو مراتبه 

کشور محبوب ما را مورد حمله قرار دادو پنجه کثیف شان را در منطقه فرو 

مى برند و میخواهندکشورمارا که آباء و اجداد ما درآن دفن شده مضحل 

یت و خصلت افغانى مارا نابودسازند، آزادى سازند، عزت و آبروو هم شخص

.« و خوشبختى مارا از بین ببرند..
1
  

بيانيه هاى شديد ضد امپرياليستى شاه محبوبيت او را در ميان مردم توسعه و 

روز بعد هزاران نفر از شهريان کابل باشاگرد مکتب حبيبيه در  .تحکيم بخشيد

 ارهاى ضد انگليس ميدادند. سفارت انگليس به مظاهره پرداخته و شع مقابل

با اتخاذ سياست ضد انگليسى و مستقالنه خود روز تاروز در هللا شاه امان 

ميان مردم محبوبيت کسب ميکردو با احراز چنين محبوبيتى است که پيکار 

عظيم خلق افغان را براى استرداد استقالل سياسى کشور اعالن نمود و مردم 

د رهائى بخش ملى با دشمن شناخته شده شجاع افغانستان را براى سومين نبر

 يعنى انگليس دعوت کرد. 

مردم وطنپرست افغانستان به اين دعوت شاه جوان خود لبيک گفتند و تا 

هزار نفرى متشکل از اقوام مختلف ولى داراى  60سپاه  1919مى  3تاريخ 

احساسات برادرانه و آزادى خواهانه با سالح کهنه ايکه طى جنگ هاى اول و 

                                                 
1
  188- 187، مسکو، ص 1984نفتوالخالفین، انگلستان برضد افغانستان، چاپ  - 
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وم خود با انگليس ها آنرا بدست آورده بودند، آماده نبرد شدند. چهار هزار د

توپچى تربيت نشده با توپ هاى کهنه و تجهيزات محدود اين سپاه پياده را 

همراهى ميکرد. ولى دشمن چه کرد؟ دشمن در مقابل اين سپاه اندک و تعليم 

 185يم ديده که از هزار افسر و سرباز تعل 750هزار و بعد  320نديده ابتدا 

هزار حيوان باربر در زير بار و بنه و تجهيزات نظامى کمر خم  450تا 

ميکرد با صدها طياره جنگى براى نبرد با افغانستان بسوى سرحدات جنوبى 

و جنوب غربى کشور سوق داد.
 1

  

وسايل و مهمات اردوى جنگى افغانستان با اردوى بريتانيا که با مدرن ترين 

ا و طيارات جنگى مجهز بود، به هيچ صورت قابل مقايسه نبود. جنگ افزاره

با وصف عدم تناسب مشهود کمى وکيفى نيروهاى نظامى اردوى افغانستان 

 در برابر متجاوزين ستمگر، مقاومت قهرمانانه از خود نشان دادند. 

قيام قهرمانانه مردم افغانستان در نبرد با استعمار انگليس که تازه از جنگ 

ى اول فاتح و مغرور بر گشته بود، بخاطر استرداد استقالل کشور ، جهان

احساسات ملى و وطنپرستى مردم افغانستان را اوج تازه يى بخشيد و روند 

نبرد استقالل گسترش بى سابقه يى کسب کرد. چنانکه قبايل داوطلب پشتون 

تانوى از گذرگاه خيبر تا بلوچستان در دفع و طرد مسلحانه استعمارگران بري

نقش عظيمى ايفا نمودند. همچنان نبرد استقالل مورد دلچسپى وسيع خلق هاى 

هند برتانوى قرار گرفت. سپاهيان هندى در تهانه هاى سرحدی بريتانوى واقع 

در مناطق قبايلى همراه با سالح و تجهيزات دست داشته شان به اردوى 

ات مردم هند بر ضد افغانستان روى آوردند. در عين حال نا آرامى و اعتصاب

استکبار استعمار گران در شهر هاى بمبئى، الهور، امرتسر و ساير شهر 

هاى نيم قاره در تضعيف روحيه و تغيير رويه تجاوزکاران انگليس بى تاثير 

نبود. از اين است که پايدارى و مقاومت مردم در برابر غول استعمار انگليس 

براى مذاکرات صلح راولپندى گرديد منتج به اعالم آتش بس از جانب انگليس 

 (. 1919جون  3)

در چنين اوضاعى بود که يکى از رهبران بلشويکها، در باره اهميت 

الزمه جبهه انقالبى نهضت ملى در شرایط » مبارزات افغانها اظهار داشت:
                                                 

1
  188- 187، مسکو، ص 1984برضد افغانستان، چاپ نفتوالخالفین، انگلستان  - 
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فشار امپریالیزم ، به هیچوجه آن نیست که عناصر پرولتاریائى در نهضت 

نهضت داراى برنامه انقالبى و جمهورى خواهانه و یا وجود داشته باشد و 

متکى بر دموکراسى باشد. مبارزه امیر افغان براى استقالل افغانستان با 

وجود نظریه سلطنت طلبى او و اعوان و انصارش از نظر عینى ، مبارزه 

زیرا این مبارزه امپریالیزم را ضعیف و قوایش را تجزیه کرده  .انقالبى است 

« .از ریشه متزلزل میسازدو آنرا 
1
  

مبارزۀ مردم افغانستان از جانب قبايل پشتون که دراواسط ماه می 

ش( مورد حمايت وسيع وفعال قرارگرفت. اين قيام که 1298)اخيرثور1919

مناطق سرحدی از گذرگاه خيبر تا بلوچستان گسترش داشت يک قيام  در

نندگان مبدل شد وفعاليت وسيع وتوده يی بودکه به مقاومت سرسختانه قيام ک

محاربوی برضد انگليس ها دربعضی مناطق منجمله در وزيرستان جنوبی 

ادامه يافت.  ش(1301) 1922الی سال 
 2 

 

 مذاکرات صلح راولپندی:متارکه جنگ و

چون دولت انگليس در طى جنگ با افغانستان اندازۀ خطر »غبار مينويسد که 

دم افغانستان  را در محاذات جنگ امپراتورى را در هندوستان ورشادت مر

احساس و معاينه ميکرد، لهذا مايل به صلح و تصديق استقالل افغانستان 

گرديد و راه مذاکره را توسط قوماندان خود در "دکه" باسفير نظربند افغانى 

باز کرد. در طى اين مذاکرات  طوالنى انگليس ها تصديق استقالل افغانستان 

متارکه و مصالحه و منافع دوستى دولتين سخن زد.  را پذيرفته و از وجوب 

سردار عبدالرحمن خان بغرض اطالع اين تمايالت انگليسها به پادشاه 

افغانستان بکابل آمد، در حالى که انگليس ها عايله و پسر او )سردار 

احمدرحمانی( را در پايگاه عسکرى خود نگهداشته بودند. سردار عبدالرحمن 

ه مذاکره کرد و بعد از تصميم دولت بقبول پيشنهاد متارکه خان در کابل با شا

«.انگليس با شرط تصديق استقالل، برگشت 
3
 

                                                 
1
   174 ش، ص 1363پوهاند حبیبى ، جنبش مشروطیت در افغانستان ، چاپ کابل ،  - 

2
 26،ص119تا1901سیستانی، بررسی اوضاع اقتصادی واجتماعی وسیاسی افغانستان از - 

3
 .785و  784(، صفحات 1346غبار، میر غالم محمد ) - 
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اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس نيز نشان ميدهد »داکتر زمانی مينويسدکه 

که پيشنهاد متارکه توسط غازى امان هللا خان نه، بلکه خود انگليس ها 

وشيده بود از جدى بودن اين تقاضاى صورت گرفته و دولت افغانستان ک

انگليس ها و چگونگى شرايط شان اطالع حاصل کند.  کميشنر عمومى و 

نمايندۀ حکومت هند بريتانوى براى گورنر جنرال ايالت سرحدى شمال غربى  

عبدالرحمن خان ، »به آمرينش در شيمله نوشت که: 1919مى  23بتاريخ 

که ديشب برايش داده شده بود، امروز  نمايندۀ افغان، با پيغام حکومت هند

صبح بطرف دکه حرکت کرد. سه نفر از 

مصاحبان او درين جا در قلعۀ )نظامى( ما در 

«توقيف بسر ميبرند
1
. 

از جانب ومتارکه جنگ با اعالن آتش بس 

هئيتى برياست آنرا پذيرفت وافغانستان انگليس،

والى على احمد خان وزيرداخله موظف شد. 

بود واز عليا حضرت برادرزاده ان والى احمدخ

چون بسيار بخود مى باليد و خود را اين جهات 

او مردى . پسر بزرگ علياحضرت مى پنداشت

نهاى و بزبا داراى غرور ملى و افغانى بود

ودر سفرامير  و قبالًدر هند تحصيل کرده  بود انگليسى و اردو و پشتو بلد

داشت. شاه او را در رأس هئيتى عمرسال  36 حبيب هللا به هند رفته بود.او

هر قربانى که میدهى، مگر :»برايش گفت  و به راولپندى فرستادتعيين و

«!استقالل کامل کشور را باخود بیاورى
2
 

و از  وموقر]که يک مرد پيروالغر اندام را  "نرنجنداس هندو"خان هللا امان 

اختمان که بعداً سهيات ساخت اين نيز جزو بود رجال معتبر عهداميرشهيد[

اين کار از لحاظ سياسى بسيار  اجتماعی افغانستان را دگرگون ساخت. 

پراهميت تلقى شد، زيرا هندوها درکشورخود از کمترين حقوق و اهميتى 

خان به آنها بچشم احترام نگريسته بود هللا برخوردارنبودند، مگر امان 

                                                 
1
،   1919مى  23آر، مؤرخ   1433مانۀ آرشیف هند بریتانوى، تلگرام شماره پى اسناد محر - 

L/P&S/10/819, P285 
2
 17 -16، ص2000ریه تاتلی ستوارت، آتش در افغانستان، ترجمه کوهسار کابلى، چاپ پشاور، - 
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داکتر . وبنابرين محبوبيت شاه را در دل مردم هندوستان بسيار زياد ساخت 

عبدالغنى خان معلم سابقه شاه و کرنيل غالم محمد که يک عسکر بسيار جدى 

بود نيز با هيئت همراه ساخت
1
. 

 
 1920اپریل  12هیات مذاکرات 

 نشسته: نرنجنداس،  محمودطرزی. سردارمحمدیونس خان  

 ، غالم محمد خانخانردار عبدالعزیزعبدالهادی داوی، س ایستاده:

  یکی از مشروطه خواهانکتر عبدالغنی هندی،ناظر تجارت، دا 

 

 جوالی هيئت افغانی برهبری علی احمدخان ناظرامور داخله به 25درتاريخ  

دراين هيات سردارمحمديونس خان، سردار عبدالعزيز راولپندی وارد شد.

خان، غالم محمدخان ناظرتجارت، داکتر عبدالغنی خان هندی از رهبران 

يک تعداد ديگرشرکت  از هندوان افغانستان وجنداس نجبنش مشروطه، نر

ً دولت هند را نا آشرکت   داشتند. م ساخت زيرا ارنرنجداس درهيئت طبعا

عالقمندان هندوان را که اکثريت نفوس هند را تشکيل ميداد بسوی افغانستان 

سکرتر امورخارجه هند هيئت انگليسى را سرهملتن گرانت جلب کرد.

 ی به مذاکره با هيئت افغانستان شروع کردجوال 26سرپرستى ميکرد ودر 

ودرحالی  که مسئوليت آغاز جنگ را ودرخواست متارکه هردو را به 

                                                 
1
 17ریه تاتلی ستوارت، آتش در افغانستان، ص  - 
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افغانستان محول ميکرد، سعی کردتاشرايط سنگينی را جهت صلح واعاده 

وضع قبل از جنگ را برطرف افغانی بقوبوالند، اماطرف افغانی که معلوم 

اشت از آغاز کار بردو نکته بطورخاص روشن با خود دوميشدهدايات صريح 

 اصرار ورزيد.

اول ،تصديق استقالل کامل افغانستان،از جمله آزادی مناسبات با کشورهای 

خارجی ، دوم،تعديل خط ديورند به نحوی که سرحد آزادکالً ومنطقۀ 

خصوصاً به افغانستان سپرده شود. وزيرستان
 1

  

رموقعيت دفاعی قرارداد اما با اين تقاضا ها طرف انگليسی را درمذاکرات د

 راضی نبود،اينکه حکومت مرکزی درانگلستان به قبول هيچيک از آنان 

حکومت هند دريافته بودکه در بارۀ فقرۀ اول يهنی استقالل افغانستان هيچ 

وسيله ای بجز عمليات حربی برای منصرف ساختن دولت افغانستان در دست 

ا برای استعمال آن آماده نميديد.از ديگر ندارد وآنهم وسيله ای بود که خود ر

سو حکومت مذکورکه هنوز از قوت وشدت جنبش های ضد استعماری   

درافغانستان وساير نقاط شرق اندازه گيری درستی نداشت، اميدوار بود که با 

قبول تقاضای افغانستان دراين زمينه بطوردفع الوقت در آينده بتواند حق 

ارجی افغانستان دوباره بدون جنگ از طريق نظارت خود را برساياست خ

 خدعه ونيرنگ وارتشاء بدست آورد.

 8اگست طول کشيد ودرآخر با امضای معاهده صلح مورخ  6مذاکرات تا 

منجرگرديد که گرچه از نظرشکل بسود انگلستان بود ولی با  1919اگست 

تصديق استقالل افغانستان در امور داخلی وخارجی توسط نامه ضميمه 

 نظوراصلی دولت جديد افغانستان را برآورده ساخت.م

 نامه ضمیمه معاهده صلح:

درمعاهده  کهدينموده ا شتريب نانياطم یشمااز من درمعاهده صلح تقاضا »

افغانستان  یوداخل یخارج یذکرشده باشد که مانع آزاد یزيچ دينبا

 یه مبناشاره ک چيدر آن ه ديشود.دوستم،اگرشما معاهده صلح را بدقت بخوان

که دولت  ديرا مطلع ساخت شمامن.ستيافغانستان باشد ن یبرمداخله درآزاد

                                                 
1
ترجمه   ،، ریه تاتلی ستوارت، آتش در افغانستان496، ص 1فرهنگ،افغانستان در پنج قرن اخیر،ج- 

 21 ، ص2000کوهسار کابلى، چاپ پشاور،یارمحمد 
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هللا خان که مکلف به  بيافغانستان موافقه ندارد که تعهدات زمان مرحوم حب

که  شومي.متذکر مديبود قبول نما ايتانياز دولت بر یاسيس ليمشوره درمسا اخذ

بعمل  یذکر چيموده ام وهمطلب درمعاهده صلح اجتناب ن نيمن از اظهار چن

 یدرامورداخل نامه افغانستان رسماً آزاد و نيبا معاهده متذکره وا فلهذا امده،ين

 دهيجنگ فسخ گرد نايبا یمستقل  است. برعالوه تمام معاهدات قبل یوخارج

«است.
 1

  

 

 سايرمواد عهدنامه مذکورازاين قرار بود:

 برقراری مجدد صلح بين دو کشور، -ولا

 توريد اسلحه به افغانستان؛ منع -دوم

 قطع شدن امدادپولی هند به افغانستان،-سوم

 دوستی فی مابين افغانستان وبرتانيه عظمی برقراری مناسبات  –چهارم 

 دوستی دولت بهيه برتانيه را مجدداً بخواهدمشروط براينکه دولت افغانستان ،

 حاصل نمايند.

فغانستان را که اميرمرحوم دولت افغانستان سرحد بين هندوستان وا -پنجم

ميشوند که قسمت تحديد نشده  ونيز متعهد )!(قبول نموده بودند، قبول ميدارد

طرف مغرب خيبر درجائی که حمله آوری از جانب افغانستان  سرحد خط

 «ديد شود.حواسطه کميشن دولت بهيه برتانيه تدراين زمان واقع شد، ب

معاهده دقت شود، به اين نتيجه هرگاه به ماهيت اين  فرهنگ عالوه ميکند:

ميرسيم که هريک از دو طرف مذاکره در برابر حصول يکی از مقاصدعمده 

خوداز مقصد عمدۀ ديگرصرف نظرنمودند زيرا واقعيت سياسی وحربی چنين 

گذشتی را برايشان تحميل ميکرد.
2
  

على احمد خان با همراهان خود بعد از امضاى معاهده راولپندى واپس به 

برگشت و مردم در کوچه وبازار کابل از او پذيرائى کردند، اما در  کابل

شما » مجلس وزراء از او باسردى پذيرائى شد. محمود طرزى به وى گفت:

حق این را نداشتید که خاک افغانستان رابدهید که برتانوى ها سرحدات را 

« نشانى کنند و خودت توسط یک کلمه آزادى همه چیز را از دست داده اید.
                                                 

1
 68-65ش،ص1401 ه،چاپیوروس سیانگل سیادس دوورند،مولید یل احمدافغان، خط فرضضفانجنیر- 

2
 775-774،ص 1،اغبار ، ج 497، ص 1فرهنگ،افغانستان در پنج قرن اخیر،ج- 
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درخانه اش موردعتاب قرار داده خان والى على احمد خان را هللا بعد امان 

اگست ، معاهده را توشيح نمود و بتاريخ  18خان به تاريخ هللا حبس داد. امان ا

 اگست در مسجد عيد گاه رفت و خطاب به مردم گفت : 20

 آزادى مکمل کشور از زیر یوغ بیگانه بدست آمد و میهن تان به کلى از  » 

اه سیاسى آزاد است و آزادى عام و تام دارد که با هر کشورى که بخواهد نگ

داخل مذاکره شود. خونریزى شما و فرزندان تان این پیروزى را نصیب ما 

ساخت.آزادى را هیچ کشورى به مانداده ، بلکه به خون خودکمائى کرده 

«ایم.
 1.

بدينسان در تحت رهبرى صادقانه و زعامت وطن پرستانه  

غازى ، استقالل سياسى افغانستان حاصل شد و هللا حضرت شاه امان اعلي

افغانستان دوباره حيثيت و آبروى از دست رفته خود را باز يافت و در صف 

  م(.1919اگست  18ش مطابق 1298اسد  28)ملل آزاد جهان قرار گرفت 

 در اين نبرد نابرابر، اما عادالنه و برحق هزاران تن ازافغانهاى غيورجانهاى

 شيرين خود را قربانى کردند، روانهاى همه قربانيان نبرد استقالل شاد باد! 

 

 اعالم استقالل افغانستان درمسجد جامع کابل

  از طرف شاه امان هللا غازی

                                                 
1
 22لی استورات،آتش در افغانستان ، ص  ، ریه تا- 
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 شمسى( 1298اسد  28)روز چهارشنبه،

 

 9۴داکترعبدالرحمن زمانی بمناسبت تجلیل از متن این بیانیه توسط 

اسناد محرمانۀ هند  آرشیفروی از  استقالل کشور،مین سالگرد استرداد 

 ده است. رسینشر به برتانوى ترجمه ودر پورتال افغان جرمن آنالین 

 

 اى ملت مصمم من!

شما شاید بخاطر داشته باشید که من در آغاز سلطنت خود تاج پادشاهى 

شما را بدلیل استقالل و آزادى خارجى وداخلى افغانستان بسر گذاشتم. حاال 

میخواهم بشما توضیح دهم که آزادى خارجى و داخلى، و تحت اسارت بودن 

معنى دارد. یک کشور وقتى از نظر خارجى و داخلى آزاد گفته میشود که  چه

یکى از قدرت هاى بزرگ جهان دانسته شده، بتواند، با هر حکومت دیگرى 

ید، و در زمینه هاى تجارتى و امور سیاسى توافقنامه و معاهده منعقد نما

بتواند با برادران هم مذهب و هم نژاد خود وحدت نموده و به آنها کمک کند، 

و تحت نفوذ هیچ حکومت دیگرى در جهان نباشد. لذا این استقالل کشور در 

 همه امور و توانمندى اجراى هر چیزیست که برایش مفید باشد.
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تحت اسارت بودن آنست که یک کشور یکى از قدرتهاى جهان دانسته 

نشده، نتواند با هر حکومت دیگرى در زمینه هاى تجارتى و امور سیاسى 

توافقنامه و معاهده منعقد نماید، و نتواند به برادران هم مذهب و هم نژاد 

خود کمک کند. نتواند با هیچ کشور دیگر جهان، به غیر از کشورى که تحت 

مکن حمایتش قرار دارد، سروکارى داشته باشد. هرچند چنین کشورى م

است از بیرون به آنها دوست باشد، اما در واقعیت در تالش ریشه کن کردن 

 آن میباشد.

من شکر خداوند را بجا مى آورم که امروز به هدف خود رسیدم، و امروز  

حکومت هاى ترکیه، آلمان، برتانیه، روسیه، اتریش و بخارا استقالل کامل 

فقیت را به شما تبریک ما را به رسمیت شناخته اند، و من این همه مؤ

 میگویم.)تحسین و شادى حاضرین : زنده باد شاه(

و امروز نمایندگان دو حکومت، که عبارت از حکومت هاى برجستۀ 

 انگلیس و اتحاد جماهیر شوروى باشند، درینجا حضور دارند.

 اى ملت!

هیچ کسى این استقالل و آزادى را به شما اعطا نکرده است. این تنها 

و شجاعت و مردانگى خود (اوند، از برکت پیامبر بزرگ)صاز لطف خد

شماست. غیرت و احساس افتخار به شما جرئت داد تا بخاطر استقالل خود 

شمشیربدست گیرید. لذا شما به زور شمشیر هدف خود را حاصل نمودید. 

خدا ناخواسته افغانستان هیچ وقتى نخواسته ونخواهد خواست تحت حمایت 

 «!فرمان ببرد. کسى بوده و از آن

 «هر که آب از دم شمشیر خورد نوشش باد » 

 درعین حال، به نمایندگى از ملتم از تمام قدرت هاى بزرگى که استقالل 

افغانستان را به رسمیت شناخته اند تشکرمیکنم. بعد ازین ما با کشورهاى 

روابط دوستانه خواهیم داشت که در امور تجارتى و سیاسى با ما کمک کنند. 

رواقع کشورهاى همسایه باید به دوستى ما فخر کنند، چون افغانستان یک د

کشور شجاع و نیرومند است. در وقت تصمیم تأمین استقالل من آنقدر راسخ 

بودم که در صورت ناکامى ازین بیشتر خواهان زنده ماندن نمي بودم. در قدم 

دا میکردم. اول من زندگى ام را در مقابل دشمن براى حصول استقالل شما ف

اگر ناکام مي شدم، باز هم از تصمیم خود نگشته، خودم را مي کشتم، اما 
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زندگى تحت حمایت کشور دیگرى را قبول نمي کردم. اگر شما مردم از من 

پشتیبانى نمي کردید، و با شجاعت کار خود را به پیش نمي بردید، من به 

رام مي دانستم. لذا زندگى را بر خود ح مقصدم کامیاب نمي شدم و بیش ازین

 شما به من زندگى نوى را داده اید و من به شما برادران اطمینان مي دهم که

 من باز هم به خاطر شما زندگى خود را فدا خواهم کرد.

تا امروز دروازه هاى تعلیم بر روى شما بسته بود، زیرا هیچ مرد 

کمتر از اگرچه عمر من  دانائى زندگى تحت حمایت دیگران را نمي پسندد.

شماست، اما به شما یک مشورۀ پدرانه مي دهم که براى خدا باید براى 

کنید. شما باید اطفال خود را به مکتب بفرستید، شما باید  آموزش علم تالش

خارجى بفرستید،  از آنها جدا شده، آنان را براى آموزش تعلیم به کشورهاى

زیز شما را پیدا نموده تا با کسب علم شاید بتوانند قابلیت خدمت به کشور ع

 جهان زنده نگهدارند. و نام شما را در تأریخ

اى ملت! به خاطر وطن و به خاطر خدا در کسب علم تالش کنید، زیرا 

تنها از طریق علم است که مي توان به کامیابى هاى دینى و دنیوى دست 

 «  یک شخص بى علم نمي تواند خدا را بشناسد. » یافت.

منبر بسیار مقدس استقالل افغانستان را اعالم نموده قبالً من از همین 

هدف مثل یک قهرمان فرود  بودم و شکر خدا که امروز با نایل شدن به این

مى آیم.)تحسین و شادى حاضرین : زنده باد شاه دلیر و شجاع ما ، و پاینده 

باد استقالل کشور. آمین(
 1

 
 

 حمایت دولت امانی از حقوق قبایل سرحد آزاد
 

بعد از جنگ استقالل ، :»ترزمانی از قول داکتر سنزل نويد مينگاردکه داک

موضوع وحدت دوبارۀ پشتونها يک امر مهم سياسی در سطح دولتی شد.امان 

هللا خان که شجاعت خويش رابه صفت مردعمل)خصوصيتی که پشتونها به 

د آنه بسيار ارج می نهادند(ثابت ساخته بود،حمايت روحانيون وقبايل قدرتمن

 واليت مشرقی را بدست آورد.

                                                 
1
 -

 
-http://www.afghan   داکتر زمانی، افغان جرمن آنالین،-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_abr_bayania_e_shah_amanullah.pd ) 
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معلوم است که رژيم نميتوانست موضوع توحيد :»سنزل نويد می افزايد که 

مجددرا بدون براه انداختن جنگ ديگری با انگليسها،تصفيه کند.يگانه راه اين 

بود که شورش های ضد انگليسی را درمنطقه به صورت پنهانی با تقويت 

وسيع تری،  قيام پشتونها را باحرکت روحی وکمک های مالی تشويق نموده

«يعنی همبستگی اسالمی يا پان اسالميزم،مربوط سازد.
 1

 

بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های »داکترزمانی درکتاب گران سنگ خود  

بعد از عقد قرارداد صلح که به نفع انگليس تمام » مينويسدکه:« انگليس

محافظۀ حقوق قبايل سرحد شد،يعنی از جمله سه شرط آزادی افغانستان،

 وگرفتن غرامات جنگی، تنها شرط اول آن توسط انگليس ها قبول شد.

مبارزين سرحد جنگهای گوريالئی را ادامه دادند افغانستان به پناهگاه آنها 

تبديل شد.دولت افغانستان از آنها حمايت کرد وبا تمام مردم سرحد عاليق 

جدی خود را حفظ نمود.
 2 

( به رهبری 1920جون 24اپريل تا  17ات افغان وانگليس)دور دوم مذاکر

محمودطرزی
3
،وهنری دابس درميسوری)منصوری(داير شد.دراين مذاگرات  

هم روی موضوعات مربوط به قبايل سرحدی وقايم ساختن روابط سياسی بين 

دوکشور صحبت شد، اماطرفين به موافقت نرسيدند. درراپورهنری دابس 

 17اجالس به تاريخ  در روزاول:»رات آمده است که ازجريان ازجريان مذاک

محمودطرزی خواهان وضاحت پاليسی انگليس ها در رابطه با  1920اپريل 

مسئله اقوام سرحد بحيث دومين مسئله مهم مذاکرات شد،وبعداز آن جنرال 

شرط علی  غالم محمد يکی ازاعضای هيئت،ما را متهم ساخت که از آن

پندی چشم پوشی کرده ايم که در آن گفته شده بودکه احمدخان درکنفرانس راول

در دوران صلح آزمايشی شش ماهه تالش حمله براقوام سرحدی صورت 

 «نخواهدگرفت.

                                                 
1
 -

 
  198داکترزمانی، همان، ص-

2
 -

 
  785-784، صص1غبار،ج-

3
 -

 
هادی داوینایب ریس هیئت،غالم محمدخان وزیرتجارت،دیوان هیئت افغانی عبارت بودندازعبدال-

نرنجداس، پیرمحمدخان تره کی،غالم صدیق خان چرخی، وهیئت تحریریه شامل میرزا غالم معروف خان 

محاسب وزارت خارجه،میرزا بازمحمدخان منشی وزارت خارجه ومیرزا محمدنعیم خان منشی وزارت 

 (2،پاورقی 197های انگلیس، ص)بازنگری دورۀ امانی وتوطئه  تجارت.
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دوره سوم مذاکرات که بعداز رسيدن هيئت نمايندگی انگليسی تحت رهبری 

( درکابل آغاز شد باالخره در اواخرسال به 1921جنوی 10هنری دابس)

به امضای معاهده ای انجاميد که استقالل داخلی  1921رنومب 22تاريخ 

وخارجی افغانستان را تضمين وزمينه را برای تبادلۀ نمايندگان سياسی بين 

کابل ولندن مساعد ساخت.اما اين معاهده مشکالت سرحدات آزاد را حل 

نکرد.تنها درمکتوب رسمی ضميمه معاهده هنری دابس راجع به مصئونيت 

چون »وزيرخارجه محمودبيگ خان طرزی نوشت که:سرحدات عنوانی 

افغانستان  احوال اقوام سرحدی هد دو دولتين، سبب انديشه دولت عليه 

است،دوستدار آن مشفق مهربان را مطلع ميداريم که دولت برتانيه خياالت 

نيک نيتی به تمام اقوام سرحد دارد وبه هرطريق نيت دارد که رفتار مروتانه 

مشروط به اينکه از چپاول ها برخالف اتباع برتانيه دست  با ايشان ميکند،

بردارشوند. اميداست که اين مکتوب باعث تسلی واطمينان آن مشفق مهربان 

شمسی( 1200عقرب  30مطابق  1921نومبر 23مکتوب مورخ «)باشد.
 1 

 

 مشاجرات لندن برسراستقالل افغانستان:

 ختن استقالل افغانستان داکترعبدالرحمن زمانی مينويسد که برسميت شنا

 باعث مشاجره بين لندن وماموران هند برتانوی شدو با حصول استقالل  

روابط افغانستان با بريتانيا دستخوش تغيرات عميقى شد.  چون افغانستان 

براى انگليس ها هم از نگاه جغرافياى سياسى )جيوپوليتيک(  و هم  از نگاه  

ند ميگرديد، اهميت زياد و حيثيت خوف خطرى  که  ازطريق آن  متوجه ه

گوهر قيمت بهايى در تاج انگليس داشت، امان هللا خان را بخاطرى که عامل 

اين تغيرات بود، بخشيده نميتوانستند. انگليس ها ميدانستند که استحکام و 

تقويت  دولت امانی ، سلطۀ شانرا در مناطق جدا شده از پيکر افغانستان نيز 

د. لذا  تحريکات، تبليغات و تخريبات نامرئی و آشکار به مخاطره مى انداز

 شان  عليه  غازى امان هللا خان نيز شدت يافت.

روزنامۀ  "ستيت من"  انتخاب گرانت را بحيث  رئيس هئيت مذاکرات 

تقبيح نموده و الرد کرزن، وزير خارجه براى امور هند، را مورد انتقاد قرار 

                                                 
1
 -

 
  198-197، صص2013داکترزمانی، بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیس،چاپ -
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لح را پنهان نموده و مظنون بود که نامۀ داد که گويا سيرت اصلى قرارداد ص

اساسى هميلتون گرانت را که به على احمد خان سپرده بود ودر آن استقالل 

داخلى و خارجى افغانستان را قبول کرده بود، براى مدتى نه تنها از انظار 

 عامه مخفى نگهداشته بود، بلکه   اين نامه تا يک روز بعد از آنکه متن 

 لندن رسيد، به مونتيگو وزير خارجه  نرسيده بود.قرارداد صلح به 

اين روزنامه  به نامۀ  اشاره  ميکرد که ضميمۀ قرارداد صلح به على  

احمد خان داده شده و در آن گفته شده بود که"تعهدنامۀ مذکور و اين  نامه  

افغانستان را در امور داخلى و خارجى اش  بصورت رسمى آزاد و غير 

افغانها بدون هيچ ترديدى ».  روزنامه ادامه داده نوشت که وابسته ميگذارد"

برنده شدند.  افغانها حاال هم سرکش  و متمرد هستند، حاال هم انقالبيون هندى 

را پناه ميدهند، حاال هم با بلشويک ها مناسبات خيلى دوستانه دارند، و حاال 

ى پيچيدۀ  هم  در سرحدات مامصروف  تحريک نزاع ميباشند.  تمام  بحث ها

الرد کرزن  اين  حقيقت  ساده را پنهان کرده نميتواند که  حکومت هند هم 

عمليات جنگى را درهم و برهم کرد و هم مذاکرات صلح  را خراب کرد.  

کنترول مناسبات خارجى افغانستان  را نبايد فرداى حملۀ آنها تسليم مي 

«کرديم.
1
داد صلح، بدون شک، به عقيدۀ مقامات هند بريتانوى امضاى قرار .

برايشان بسيار رضايت بخش بود. اما برسميت شناختن استقالل افغانستان در 

لندن  ايجاد سردرگمى کرد.  عدۀ زيادى از انگليس ها ميپنداشتند که 

سياستمداران آنها چيزى را از دست دادند که براى بدست آوردنش مردان شان 

«نترول افغانستان بودجان هايشان را از دست داده بودند، و آن ک
2

.  روز 

امان هللا آتشى را افروخته »جون به نائب السلطنه نوشت  4کيپل به تاريخ 

«است که خاموش کردن آن براى ما بسیار دشوار خواهد بود
3
. 

معلوم است که رژيم نميتوانست موضوع توحيد »به گفتٔه سنزل نويد  

انگليسها تصفيه کند.  يگانه مجدد قبايل را بدون براه انداختن جنگ ديگری با 

راه اين بود که شورشهای ضد انگليس را در منطقه به صورت پنهانی با 

                                                 
1
 1919نومبر  18)زمامدار( کلکته،     Statesmanروزنامۀ انگلیسى زبان هندى  - 

2
 -  Stewart, Rhea Talley 1973  95)آتش در افغانستان( ،  ص 

3
 22آتش درافغانستان، ترجمه کهسار کابلی، ص ریه تالی ستوارت،  - 



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   187   

تقويت روحی و کمک های مالی تشويق نموده قيام پشتونها را به حرکت 

وسيعتری، يعنی همبستگی اسالمی يا پان اسالميزم، مربوط سازد
1
 . 

ا،شاه امان هللا همواره مردم پس از تصديق استقالل افغانستان از سوی انگليسه

قبايل آنسوی خط را مورد توجه ومساعدت های مادی ومعنوی دولت خويش 

قرارميداد. دراينجا به اقتباس پيام شاه عنوانی قبايل می پردازم  که شايد برای 

 بسياری از افغانها تازه و ناشنيده مانده باشد:

 

 متن پیام :

 غرور سرحدی من!   براداران دلیر، شجاع، باشهامت و با"

جد و جهد های شجاعانه ی که شما در مبارزه با دشمن دین و کشور خود 

کرده اید، هنوز در خاطره ام زنده اند. سوگند و عهد و پیمان شما برای حفظ  

آبرو و ننگ تان و عزت کشور تان، که شما آنرا به بهای زندگی خود  نجات 

ل اصلی منازعه بین من و جانب دیگر دادید، تحسین مرا بر می انگیزاند.  دلی

)انگلیس( حل مسالۀ سرحدات بوده است.  بعد از مدت های طوالنی ما صلح 

مؤقتی را برای سه سال عقد نمودیم. آنهم به طوریکه جانب مقابل ناگزیر 

گردید باال دستی مرا بپذیرد. من صاف و پوست کنده و واضح برای جانب 

اکن در مناطق سرحدی خویشاوندان مقابل روشن ساختم که مردمان س

همخون من اند و نباید آنان را با هیچ وسیله یی از من جدا کنند و تا 

زمانیکه آنها از رفتار جانب مقابل رضایت نداشته باشند، صلح قابل تصور 

نخواهد بود. در طول سه سال آینده، دشمن ما باید ثابت کند که آیا میخواهد 

من در صلح زندگی کند یا نه؟ اگر دشمن به قول به طور جدی و صادقانه با 

خود وفادار بماند و صادقانه مطالبات مرا انجام دهد، صلح پایدار خواهد 

بود،  در غیر این صورت، ما دوباره جرگه یی را برای اتخاذ تصمیم در بارۀ 

اقدامات بعدی خود برگزار خواهیم کرد. بنابر این، من از شما خواهش میکنم 

ین سه سال روابط مسالمت آمیزی با دشمن داشته باشید و در طول ا

مناسبات تان با یک دیگر در میان خود تان باید مانند برادر دوستانه باشد. 

                                                 
1
 .73(، ص1388نوید، سنزل /ترجمه مجددي، نعیم ) - 
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از بارگاه پروردگار رفاه و سعادت شما را استدعا دارم. آرزومندی، مقصد و 

"وظیفه من این است که برای بهبود شرایط زندگی تان بکوشم. 
1
 

ۀ محقق افغان داکتر عبدالرحمن زمانی، پس ازجنگ استقالل ، قبايل بنابرنوشت

مرتبه بر نيروهای انگليس درمناطق قبايلی حمله کردند  که در   600پشتون 

تن  436تن  زخمی شدند و  400تن انگليس  کشته و 300اثر اين  حمالت  

انگليس را اختطاف کردند.
 

 وهمین فشار حمالت قبایل برمواضع انگلیسها

بودکه آنها توسط ایادی خود شورش خوست را درافغانستان شعله 

 ورساختند.

 

 :1921نومبر 22هللا درختم مذاکرات استقالل در سخنان شاه امان
 

بعد از جنگ سوم افغان و انگليس برای استرداد استقالل افغانستان، 

در  ای را ،  يافته  توانستند حضور کشور استقالل استعمارگران به آسانی نمی

سرحدات مستعمراتی خود تحمل نمايند. باالخره حدود دو نيم سال بعد از 

ای را با  ، دولت انگليس معاهده1921نوامبر  22حصول استقالل کشور، در 

 دولت امانی به امضا رسانيد که اولين ماده آن استقالل داخلی و خارجی 

 افغانستان را تاييد کرد:

و افغانستان بالمقابل تمامی حقوق استقالل دولتین علیتین برطانیه : 1ماده »

 «داخلی و خارجی یکدیگر خود شان را تصدیق نموده محترم میشمارند.

ها،  خانه در اين معاهده توافق شد که دولت انگليس و افغانستان سفارت

های تجارتی خود را در کشورهای همديگر داشته  ها و نمايندگی قونسلگری

هللا، نمايندگان  تاييدی معاهده توسط شاه امان( 1300قوس  9باشند. در روز )

انگليس مقيم کابل به رياست سر هنری دابز با وی مالقات کردند. مرور لحن 

بُرا و پرغرور اين شاه وطنپرست در برابر نماينده استعمار برای نسل 

خواهی و ضديتش با تجاوزگران  امروزی ضرور است که به عزم بلند عدالت

در آن »ای که  های وی در برابر هيات امپراتوری . صحبتبيگانه پی برند

طلبی و  ، چنان سرشار از وقار و روحيه استقالل«کرد آفتاب غروب نمی

                                                 
 371پروفیسورتیخینوف،نبردافغانی ستالین، ترجمه آریانفر،ص  - 1
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های اشغالگرانه است که حس عميق احترام و تعظيم را   مخالفت با سياست

 انگيزد. نسبت به او برمی

)سال دوم، « ن افغاناما»نامه  با هيات انگليسی در هفتههللا  متن سخنان امان

 شود: به چاپ رسيده است که عينا نقل می( 1300جدی  1۵، 2۵شماره 

 افغانستان با دولت بريطانيه عقد گرديده و ٔ بينم که معاهده امروز من می»

 طرفين راضی شده اند بتقدير و احساسات يکديگر و آرزوهای شان.

آرزومند بودم و چون از آوان طفوليت آزادی همهء دنيا و اقوام آن را 

خواستم که حقوق آزادی و استقالل حقيقی هيچکس تلف شود، و  نمی

الخصوص در حق وطن و سلطنت خود يک حالی را که مخالف آداب و  علی

حقوق تماميت حاکميت خود افغان و افغانستان باشد ديده نميتوانستم و سبب 

ه را محرومی افغانستان را ازين حق صريح خودش، صرف دولت بريطاني

ميشناختم لهذا تمام افکار خود را به مخالفت دولت مشاراليها ميپرورانيدم. و 

حال نيز برای محافظهء استقالل، عزت و شرافت افغانستان تا يک قطره خون 

ام چنانچه من بملت خود گفتم که جانی را که من در راه  آخری خود آماده

استقالل فدا ميکنم ولی  ام در مدافعهء خدمت ملت برای فدا کردن حاضر کرده

امروز همت قوم من جان و استقالل هر دو بمن داد من اين را حيات دوباره 

 خود ميدانم و دوباره برای خدمت ملت فدا خواهم کرد.

هر چند چند بار کوشش و حرکات دولت بريطانيه در همين مذاکرات مثل 

گلستان و پذيرائی نمودن جناب محمد ولی خان از طرف ادارهء هند در ان

گير و  تجويز باقيماندن سفير ما بنام سفارت در هندوستان خيلی مرا دل

شناس  مناسبات را بجائی که ميدانيد رسانيده بود مگر اکنون بريطانيای معامله

پيش از گذشتن وقت آن را دفع کرد حاال من بسيار مسرور هستم که باالخر 

همه معانی آن احترام مينمايد  دولت معظمهء بريطانيه استقالل افغانستان را با

گی قايم  و نتيجهء آن همان بود که ما فوری توانستيم يک مناسبات همسايه

 کنيم.

گان است  شبهه نيست که اين مناسبات دوستانه نيست صرف آشنايانه و همسايه

ولی بازهم هنگام رفع ديگر مشکالت اميدوارم که همچنانکه اعليحضرت شاه 

يه شان به عهدنامهء دوستی تعبير فرموده اند اين جارج در تلگراف تبريک

گونه جدا شده  گی به دوستی مبدل شود. من از حسيات عالم اسالم بهيچ همسايه
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لهذا اگر دوستی صميمانه ملت افغان را دولت بريتانيا بکار داشته  –توانم  نمی

های خيرخواهانهء من توجهه زياد نمايند.آن مالحظات  باشد پس در مشوره

ين است که من قبالً در مالقات اول هم شما را بآن متوجه ساخته بودم و هم

 کنم. های خيرخواهانه گفته ذکر می حاال باز مشوره

دولت بريطانيه از روزی که بمخالفت مسلمانان اقدام کرده تمامی عالم اسالم 

را از خود رنجانيده که ضررهای آن بحکومت شما معلوم است هر قدر 

دولت ترکيه نمائيد همانقدر سبب جلب قلب ملت افغان خواهد بود مراعاتيکه با 

شما هيچ وقت باور نکنيد که ديگر عالم اسالم از شما متاذی باشد و افغانستان 

دوست شما شود يا شعاير مقدسه اسالمی ما را مخالفت کنيد و اهالی يا 

 حکومت آن بيفکر بماند.

اير بيندازيد که شورشها و در هندوستان نيز شما بر حرکات خود انظار غ

های هندوستان اگر زياد ميشود اين چيزهائی نيست که خطوط سرحدی  فرياد

مانع آن شوند بلکه من از سردار اعلی وزير امور خارجيه شنيدم که شما گفته 

بوديد دولت معظمهء بريطانيه سياست موجوده خود را نسبت بعالم اسالم 

 سرورم!تغيير دادن خواسته است البته من م

ی و جنسی و دینی از ما هیچ قهای عر رحدی ملت ما بنابر ارتباطقبایل س

فرقی ندارند ما مثل خود رفاه و ترقی را برای آنها طالبیم، هر چیزی که ما 

برای آنها و سعادت حقیقه آنها کردن خواهش داریم و میکوشیم باید دولت 

 بریطانیا هم مثل خواهش ما رفتار داشته باشد.

های شفاهی مرا به اعليحضرت شاه  ما به انگليند ميرويد بايد اين پيغامچون ش

جارج و بمقامات عاليهء ديگر برسانيد در هندوستان جناب برنس اوف ويلز 

را از طرف من سالم برسانيد، و احوال جناب ويسرای هند را از طرف من 

 (1397سنبله  8برگرفته از سايت همبستگی، «)پرسيد. می

 
 

 پغمانطاق ظفر 

 استقالل کشوراستردادیادگار شکوهمند 
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 طاق ظفر]استقالل[واقع در پغمان کابل

منار استقالل و طاق ظفرو رواق سپاهى گمنام در پغمان بخاطر جاودانگى نام 

غازى بنا يافتند. مگر متاسفانه که در هللا شهداى راه آزادى بدستور شاه امان 

رخ همگى آنها تخريب و ساله با متجاوزين شوروى و قشون س 14جنگ 

شهدا راه اکثرسخت ويران شدند وبا نابود شدن اين بناهاى يادگارى، نام 

اما درعهدکرزی دوباره طاق ظفر  و از بين رفتندشدند استقالل هم نابود 

 احياء گرديد.

س از درپغمان شوراى ملت درحاشيه طاق ظفر پغمان متن آتى را بخاطر سپا

بتقدیر » و شهداى راه استقالل ثبت کردند:هللا  خدمات وطنپرستانه شاه امان

مظفریت و تذکار جانبازى هاى یگانه نخبه آمال افغانیان و قهرمان قوم 

خان که از بدو جلوس هللا ، الغازى االعظم اعلیحضرت امان  پرست با وجدان

خود جهت تحصیل حیات باشرف و امحاى زندگى منفور ملت عزیزخود 

اد حقوق مشروعه جامعه افغانان را بعهده اعتصام آزادى مغضوبه و استرد

 28غیرت گرفته و متعاقباّ در سایه حدت عزم و قیام فوق العاده خویش تا 

استقالل تامه افغانستان را حصول نمود ، این بناى مفخرت  1298اسد 

طاق »احتوا که شاهد بعث بعدالموت مانست در صیفیه پغمان مینو نشان بنام 

نیز اسماى همان جوانان سر فروش که درطى اثبات  بنیاد کرده شد. و« ظفر

فداکارى وجدیت شهید راه و حریت گشته، کارنامه هاى مقدس خودشان را 
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سرمشق حیات ما و اوالد آنها گذاشته اند در حواشى این رواق ثبت گردید تا 

آئینه صحنه خونین مجاهدین و تاریخ سربازى هاى شهریار شجاعت قرین 

ه اخالف افغانستان محرک غلیان قومى و تازیانه غیرت ما بوده، براى آتی

«ملى باشد.
 1

از طرف اهل هللا در پهلوى طاق ظفر، مينار والدت شاه امان  

معارف بنيادگذاشته شد که چند ماه قبل از تکميل طاق ظفر پرده بردارى 

ش(. و اين يادگارهنرى نمايانگر احساسات استقالل دوستى  1302گرديد )

رهنگ کشور است.اهل معارف و ف
 2

از زبان وطنپرست شاز محمود طرزى   

 برلوحه شهدای استقالل نوشته شده است: 

 «بخون وطن الله رنگیم ما      شهیدان ظلم فرنگیم ما »
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،صص 1367خان ، چاپ کابل ،هللا عزیز الدین وکیلى پوپلزائى ، سفرهاى خارجى اعلیحضرت اما ا - 

420-421 

  420 همان اثر ، ص - 2
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 مسوفصل 

 

 شاه امان هللا وپان اسالمیسم 
 

ط  دپلوماسی در مقاله ايکه توسط جناب پوهنمل نوزادی در باره روابمقدمه:]

افغانستان وروسيه شوروی، ترجمه  و 

جرمن آنالين به  -در پورتال افغان 

نشررسيده ، از سياست پان اسالميستی 

شاه امان هللا نيزتذکر رفته است و 

چنان  نويسنده مقاله داکترکارگون،

وانمود ساخته که گويا همين سياست 

شاه امان هللا، سبب گرديد تاهم انگليسها 

ا دچار خوف شوند و در وهم روسه

روابط خود با شاه امان هللا تجديد 

 نظرکنند. ويکی از خوانندگان اظهار

کرده بود که شاه امان هللا ،به دين  نظر

اسالم پای بندی نداشت واگرميداشت به 

زنان آزادی نمی داد. وديگری گفته بود 

روشنی انداخته  که درباره پان اسالميسم شاه امان هللا چيزی نميدانيم لطفاً کمی

شود. وجناب نوزادی اين سوالها رابه من راجع کردند تا جوابی درخورارائه 

 کنم. اينک پاسخ من دراين موردتا آنجائی که مدارک ياری ميرسانند[ :

 
 

 : روی کارآمدن شاه امان هللا
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در دو دهه اول قرن بيستم، دوجنبش سياسی درافغانستان نيرومند بود: يکی 

ليستی مشروطه خواهی وضد استعماری که عمدتا دراطراف جنبش ناسيونا

دربار متمرکز بود و ديگری طريقت های صوفيانه شرق افغانستان که به يک 

جنبش رزمنده ضد استعماری تبديل يافته بود. شرايط خاص بين المللی اين 

دوران بخصوص تجزيه شدن آخرين امپراطوری اسالمی)ترکيه عثمانی( 

عماری درهندوستان، تا مدت زيادی "جهاد" را به مرکز ورشد جنبش ضد است

تالقی اين دوجنبش يعنی روحانيت قديم) بخصوص پيرها( وروشنفکران 

 جديد) منورين شهری( تبديل نمود.

مخالفت با سياست بيطرفی اميرحبيب هللا خان درجنگ عمومی اول، نزديکی 

ردارنصرهللا خان، بين سنتگرايان وتجدد طلبان را بارآورد،بدين معنی که س

برادرامير نماينده جناح محافظه کارمذهبی ومخالف هرگونه نو آوری بود، 

درحالی که جناح تجددگرا)مدرنست(  تحت رهبری شهزاده امان هللا خان، 

بحيث ناسيوناليست  با برخورداری از احترام وسيع  حلقات  روشنفکر و 

چوب مفکوره های دولت روحانيون،ايجاد يک نظام جديد اجتماعی را درچهار

 مدرن ملی ومتکی براصول اسالمی بدل می پرورانيدند.

، به تعقيب يک سوء قصد به جان حبيب هللا خان تعدادی از 1918" در سال 

اعضای جمعيت جوانان زندانی شدند. در راپوری که توسط مستوفی الممالک 

جمع مشمولين  تهيه شده بود، نام شهزاده امان هللا و عليا حضرت ملکه هم در

اين توطئه درج گرديده بود. اگرچه امان هللا خان و مادرش دراثر مداخله نائب 

السلطنه که برادر امير و کاکای امان هللا خان بود، از مجازات شديد نجات 

يافتند، ولی بعد از اين واقعه مادر و پسر از نظر امير افتاده بودند. در عين 

ی خارجی و داخلی امير مأيوس شده بودند، حال ملی گرايان که از سياست ها

تغييرات فوری را در دستگاه دولت مطالبه ميکردند. به نظر آنها امان هللا خان 

که يک شهزاده جوان و با انرژی بود  کامال مناسب بنظر می رسيد که 

رهبری ملت را به عهده گيرد. امان هللا خان عالقه و دلسوزی زيادی به 

نشان ميداد و ميل مفرطی به استقالل افغانستان از نهضت آزادی خواهان 
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سلطه خارجی ها داشت وهمچنين به صفت يک شهزاده خيرخواه و مدافع 

ضعفا و مظلومين محبوبيت زيادی در بين مردم حاصل نموده بود ."
 1

  

در تحت تاثير هللا براثر مساعى وطن پرستانه محمود طرزى ، شاهزاده امان 

ت ُخسرش، مردى روشنفکر، آزادى خواه و وطن مستقيم تلقينات و تلقيا

پرست بار آمد، تاحدى که براى حصول آزادى و استقالل ميهنش حاضر شد تا 

يکی از جمله مشروطه خواه طراز اول جنبش مشروطيت دوم باشد. بدينسان 

و هللا در تحت تاثير افکار و ايده هاى وطن پرستانه محمود طرزى ، شاه امان 

عبدالرحمن لودين، عبدالهادى داوى، محمد ولى خان همرزمان او مانند: 

دروازى و شجاع الدوله غوربندى و غيره عاشق بى قرار وطن و استقالل آن 

شده بودند و از روى اين احساس شريفانه، جنبش مشروطيت مجدداً بحرکت 

افتاد. و چون يکى از اهداف مرامى مشروطيت دوم، استقالل کشور و 

بود، بنابرآن مشروطه خواهان براى رسيدن به اين  حاکميت قانون در کشور

 هدف مى بايستى موانع داخلى را از راه خود بر ميداشتند. 

با قتل اميرحبيب هللا در کله گوش لغمان، بين نيروهای سنتگرا که دراعالم 

پادشاهی سردار نصرهللا خان عجله کردند وگروه تجددخواه  که ازسردار 

اهی حمايت می نمودند، مبارزه کوتاه مدتی امان هللا خان برای پادش

 درگرفت.هنگام کشته شدن امير، سردارنصرهللا خان درجالل اباد بود و

 بنابرين بزودی با حمايت رهبران مذهبی مشرقی چون نقيب صاحب بغداد،

پاچا صاحب اسالمپور وپسرحضرت صاحب چهارباغ، به پادشاهی برداشته 

آوردن مراسم تدفين شاه  شهيد توسط جانشين  بهانه اين کار بجا شد و دليل يا

 21او بود.هنگامی  که اين مراسم در جالل اباد صورت ميگرفت)پنجشنبه 

 22ش(، يکروز بعد آن روز جمعه 1297= اول حوت 1919فبروی 

فبروری ،امان هللا خان درحالی درکابل  خود را پادشاه اعالم نمود. که حمايت 

طلبان )روشنفکران شهری ( را با خود داشت. کامل مشروطه خواهان و تجدد 

همچنان  هنگامی که  او والی کابل بود، براثراخالق و رويه درست خود با 

(  علیاحضرتمردم  اعتباربزرگی درميان مردم کسب کرده بود. عالوتا ً)

، که متعلق به طايفۀ قدرتمند بارکزائی بود، حمايت مادرنیرومند امان هللا خان

                                                 
1
 60داکترسنزل نوید، واکنش های مذهبی وتحوالت اجتماعی درافغانستان، ترجمه محمدنعیم مجددی،ص - 
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را برای او تأمين کرده بود. امان هللا خان، دربين اردو نيزاز  بخشی ازقبايل

محبوبيت زيادی برخورداربود واولين اقدام او بلند بردن معاش سربازان 

وافسران بود. رهبران مذهبی نيز او را بحيث يک پان اسالميست 

وناسيوناليست پرشور می شناختند وباالخره چون او در سفر شکار با 

 ء ً درقتل اميراو لکه دار حساب نمی شد. اميرنبود، بنا

سردار نصرهللا خان وقتی که از تصميم امان هللا خان باخبرشد،با وجود 

 ۵0اطمينان های ميرسيدجان پاچای اسالمپورکه وعده داد، يک نيروی 

هزارنفری قبايل رادر دفاع از وی آماده ميکند، بالفاصله  اين پيشنهاد را 

]ميدهد[ و به  خاطرجلوگيری از خون ريزی استعفاردکرد واعالم نمود که ب

 امان هللا خان بيعت ميکند. 

ش(،درکابل لنگی پادشاهی توسط شاه 1297حوت  9)1919فبروری  28در 

آغا فضل محمدمجددی )بعدها شمس المشايخ( ، حضرت شوربازاربرسر امان 

شاه  گرديد. هللا خان گذاشته شد و خطبه پادشاهی بنام اميرامان هللا خان قرائت

اول برهمه رعايای صديق ملت نجيبه »  امان هللا، دراولين سخنان خود گفت:

خود اين را اعالن و بشارت ميدهم که من تاج سلطنت را بنام استقالل 

.«وحاکميت داخلی و خارجی افغانستان بسر نهاده ام 
 1

 

جی، اعالم استقالل کامل افغانستان از طرف شاه وتعقيب سياست مستقل خار 

حمايت بيدريغ اقشار مختلف مردم بشمول روحانيون و تجدد خواهان را 

بسوی شاه  جوان جلب کرد. شاه امان هللا با تحصيل استقالل کامل افغانستان، 

ً توقعات مردم را برآورده ساخت.  ورهبران مذهبی قبايل ماورای  مسلما

د وسيله سرحد در پخش و اشاعه محبوبيت شاه امان هللا در امتداد سرح

نيرومندی بودند. بقول اوليور روی، با اعالم استرداد استقالل افغانستان،امان 

خان ازسوى جامعه روحانيت، توده مردم و تجدد طلبان مورد ستايش هللا ا

جايى که  -خان چه در افغانستان و چه درهند هللا قرارگرفت....پرستيژ امان ا

                                                 
1
کتاب خاطرات حسن آیبک، از قول فضل غنی مجددی  161آقای فضل الرحمن فاضل درپاورقی صفحه - 

ن خصوصاً قوای مینوسید که: " حادثه قتل یک ضربت قوی وسریع بوده وشک وتردید در باره مرتکبین آ

خاص نظامی امیر موجود است، زیرا در معیت امیر قوای بزرگی که در رأس آن شخصیت های عالی مقام 

دولتی قرار داشتند و در وقت حادثه قتل حاضر بودند که تقدیم معلومات از قوای دولتی وقوماندانهای آن 

 (163 -162.") همان منبع/ پاورقی صص  قدری در موضوع روشنی خواهد انداخت.
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به  -به راه افتاده بود« خالفت»جنبش پان اسالميستى عجيبى در پيروى از 

اوج شگوفائى رسيد. 
1
  

استا اولسن از قول موالنا عبيدهللا سندهی که اندکی پس از تصاحب قدرت 

بوسيله  امان هللا خان، باوی مالقات داشت،گزارش ميدهد که او با تبسم ياد 

آورشد: "من همان شخص هستم". وبدينوسيله موصوف  به مالقات قبل از 

ميکند که طی آن موالنا سندی حمايت شهزاده امان هللا را  سلطنت خود اشاره

درباره پالن شيخ الهند بدست آورد.)اين پالن بنام توطئه مکتوب های 

ترتيب شده بود وهدف آن ،کشانيدن  191۵ابريشمين معروف است که درسال 

افغانستان به جنگ عليه انگليس به منظوراسترداد استقالل افغانستان وآزادی 

ز سلطه استعماربود. حتی براين موضوع بحث ميشد که شهزاده امان هللا هند ا

خان دردهلی تاج گذاری گردد.( امان هللا خان درپيام تعزيت خود به مناسبت 

موالنا محمودالحسن ماموریتی مرگ موالنا محمودالحسن اشاره کرده بود:" 

" را آغازکرد که من آنرا تکمیل خواهم کرد.
2
  

 

 میسم شاه امان هللا :مضمون پان اسال

وطن پرست ويک مسلمان  منور   ملی گرای بدون ترديد،شاه امان هللا ، يک

وآگاه بود وبراثر همين آگاهی ازاساسات اسالم و وظايف رهبران اسالمی بود 

که در نمازهای روزجمعه بجای مال امام خود به امامت می پرداخت وخطبه 

دت واخوت افغانی و اسالمی ايراد های پرشور وپرجذبه يی  در راستای وح

ميکرد و مردم را به برادری و اتحاد ويک پارچگی برای آبادانی کشور 

وحفظ استقالل ميهن دعوت ميکرد وخطبه را با دعای همبستگی  ووحدت 

 ملی مسلمانها و افغانها به پايان می برد.

درحقيقت او پيش نماز شدن وخطابه دادن را حق رهبر وپيشوای جامعه 

اسالمی ميدانست و ميگفت قبل از وی هيچ يکی از شاهان واميران افغانستان 

اين حق را از مال امامان کسب نکردند و او اولين کسی است که اين حق را 

بدست آورده است و بايد از آن درجهت تامين وحدت ملی وصيانت استقالل 

اسالم را به  کشور استفاده کند. شاه امان هللا  در خطبه هاى خود پيشوايان

                                                 
1
 ،100اولیویه روى،افغانستان اسالم و نوگرائى سیاسى،ترجمه ابوالحسن سرومقدم،چاپ ایران، ص  - 

2
 113استا اولسن، همان اثر، ص  - 
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دا ! به اين عاجز خداون» ترتيب دعا ميکرد و در آخر با تضرع ميگفت: 

 واز منبر فرود مى آمد. « توفيق رفيق گردان!هللا مجاهد فى سبيل 

و مسلمانان هند را عليه انگليسها  قبايل خان جهاد را اعالن کرد تاهللا امان 

ام نمودند و قي 1919سرحدى در ماه مى قبايل تحريک کرده باشد. تمام 

خان را محرک اين همه قيامها مى دانستند از اين شورش هللا انگليسها که امان 

ها خيلى ناراحت بودند و به وى اعتماد نداشتند. جنگ يک ماه دوام کرد و 

خان مؤفق گرديد تا انگليس را به ميز مذاکره بکشاند و معاهده اى هللا امان 

 گرانت به امضاء برساند. صلحى را در راولپندى در ماه اگست با هملتن

خان و ديگر مشروطه خواهان افغان از کسب هللا محمودطرزى، شاه امان 

استقالل کشور خوشنود بودند، زيرا با مهارت سياسى و نظامى از زير يوغ 

خان عقيده داشت که افغانستان آزاد حق داردکه هللا انگليس نجات يافتند. امان 

اشد، مزيد برآن مى تواند با باکشورهاى همسايه رابطه نزديک داشته ب

مسلمانان هندکه تحت سيطره انگليس بسر مى بردند و هم چنان قبايل سرحدى 

که از نگاه تاريخى، نژادى و مذهبى با افغانها قرابت دارند و انگليس ها آنرا 

هللا از افغانستان جداکرده بودند، نيز رابطه برقرارکند. امان  1893در معاهده 

ند مقيم کابل را نيز يارى مينمود، زيرا سياست پيشروى خان آزادى خواهان ه

 انگليس ها در ميان قبايل خطرى را متوجه افغانستان ساخته بود. 

انگليس ها از پشتى بانى امان هللا خان ازقبايل و از آزادى خواهان هند 

ناراضى بودند، چه انگليس هامکاتبات بين وزيرخارجه )محمودطرزى( و 

وسته خانه افغانستان در پشاور و مکاتبات بين طرزى و غالم حيدر ،آمر پ

سردار عبدالرحمن، نماينده افغانى در هند را به دست آورده بودند و اين 

 مکاتبات همکارى افغانستان را با آزادى خواهان هندى نشان ميداد. 

سندی وزيرحکومت موقتی هللا خان و عبيدهللا مزيد برآن مکاتبات بين امان 

و هللا نيز به دست آورده بودند، دريکى ازاين اسنادعبيد جالى وطن هند را

همکار وى ظفرحسن از تمام هنديها تقاضا کرده بودندکه در آينده با افغانها در 

حمله شان عليه برتانيه کمک نمايند، انگليس ها را به قتل برسانند، خطوط 

آهن، تلگراف و غيره را مورد حمله قرار بدهند و يک رابطه نزديک بين 

خان حکيم اسلم و هللا اسيوناليستهاى هندى در خارج هند و نماينده امان ن

 مولوى منظور وجود داشت.
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افغانستان همواره از انگليس ميخواست تا در مورد قبايل با آنها مذاکره نمايد، 

اما انگليس ها از مذاکره در مورد قبايل شانه خالى مينمود و افغانها از اين 

انگليس ها براى چندين سال از بکار بردن کلمه  سياست سخت ناراحت بودند.

خان ابا ورزيدند و از معاهده تجارتى بين افغانستان و هللا اعليحضرت به امان 

ايتاليا به حکومت ايتاليا اعتراض کردند و گفتند که هنوز افغانستان در ساحه 

نفوذ انگليس قرار دارد. هيئت محمدولى خان را دراروپا پذيرائى کردند، مگر 

انگليس ها نپذيرفتند که محمدولى خان باشاه انگليس ديدار داشته باشد.
 1

  

شاه از تعصبات قومی ونژادی نفرت داشت و مردم را به پرهيز از هرگونه 

تبعيض وتعصب فراميخواند. باری در خطبه نماز جمعه  درقندهار گفته بود 

، بلکه همه هندو ، هزاره ، شیعه ، سنى، احمدزایى و پوپلزایى نداریم »:

«یک ملت هستیم و آنهم افغان!
 2

  

مضمون ومحتوای پان اسالميسم شاه ومشروطه خواهان را ضديت با استعمار 

واسترداد استقالل سياسی افغانستان از چنگ استعمار برتانيه تشکيل ميداد. 

شاه امان هللا ،با براه انداختن نبرد استقالل موقعيت خود را بحيث زعيم ضد 

تی درجهان اسالم برقرار نمود ودر اولين سالهای حاکميت خود امپرياليس

سياست پان اسالميستی رزمنده را تعقيب نمود.او بصورت شفاهی از خالفت 

در برابر تهديد انگليسها وبلشويکها حمايت کرد وامير بخارا وباسمچی های 

 ترکستان را دربرابر بلشويکها از لحاظ مادی کمک نمود. اين پان اسالميسم

نه تنها اعتبارشاه امان هللا را درجهان اسالم، بلکه درداخل افغانستان افزايش 

داد وحتی سنتی ترين رهبران مذهبی نيز براساس همين روحيه پان 

 اسالميستی  و ضدانگليسی  امان هللا خان، او را حمايت کردند. 

ستقالل بنابرين آنچه  برای افغانها بزرگترين پيروزی تلقی ميگردد، استردادا

انگليس حاصل گرديد و محبوبيت شاه  -کشوراست که براثرجنگ سوم افغان

امان هللا رابه پيمانه وسيع نه تنها درافغانستان ، بلکه درتمام جهان اسالم 

." مصرى افزايش داد تا آنجاکه به او بحيث رهبر بزرگ اسالم نگاه ميکردند

ناختند و وى را خان را شخص دموکرات و دوستدار ملت میشهللا ها امان 

                                                 
1
 136،231ریه تالی ستوارت، آتش درافغانستان،  - 

2
اه امان ،سفرهای ش200۴عالمه محمودطرزی،شاه امان هللا وروحانیت متنفذ، از نگارنده، چاپ  - 

 2هللا،ص 
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رمز آزادى و مبارزه علیه استعمار انگلیس براى ملت مصر و شرق مي 

خان رامثال عالى يک پادشاه شرق در قرن بيستم هللا .مصريها امان دانستند

خان ميخواستند کراهيت خود را هللا ميدانستند. مصريها با  تعريف از امان 

نسبت به شاه مصر و استعمارانگليس ابراز کنند."
 1

  

يامهای آتشين شاه امان هللا بوسيله نمايندهء افغانی در پشاور  در بين علماء پ

توزيع ميگرديد و با ولع زيادی در بازار قصه خوانی و مسجد محبت خان در 

پشاور، جايی که علماء علناً جهاد را به حمايت از امان هللا خان اعالن کرده 

ستقالل توسط امان هللا خان بودند، خوانده می شد. هيجانات ناشی از اعالن ا

انگليسها را وادار ساخت که اجتماعات سياسی را در پشاور ممنوع سازند و 

برای جلوگيری از تماسهای بيشتر به کابل دروازه های دوازده گانه شهر را 

 ببندند.

رويای رسيدن به استقالل که برای ملی گرايان هندی سخت گرامی بود، در  

تحقق يافت؛ امان هللا خان انگليسها را مجبور ساخته بود قدم اول در افغانستان 

که به استقالل کامل و بال شرط افغانستان موافقت نمايند. در اثر همين 

پيروزی بمقابل انگليس بود که امان هللا خان محبوبيت بزرگی در هندوستان 

حاصل کرد."
 2

  

به حساب  سالمبراى مسلمانان هند، افغانستان قلب ابقول ريه تالی ستوارت،

خان را پادشاه خود  و آخرين زمامدار اسلم و پناهگاه هللا مي آمد و امان 

مسمانان می دانستند.
 3

  

اين انديشه درميان رهبران مذهبی هند انکشاف نمود که  1920درسال 

ها( خارج شوند ودرسايه پادشاه  مسلمانان بايد اززيرحاکميت "کفار")انگليس

رند. روحانيون محلی هند براساس فتوای موالنا مستقل  افغانستان پناه بب

عبدالباری  وموالنا ابوالکالم آزاد مهاجرت را به افغانستان تشويق کردند. 

درنتيجه موج مهاجرت مسلمان هندی بسوی افغانستان بحرکت افتاد وهزاران 

نفر ازمسلمانان هند به افغانستان مهاجرت کردند. شاه امان هللا به  آنها خوش 

                                                 
1
 330، ص1997خان ، چاپ هللافضل غنى مجددى ، افغانستان در عهد اعلیحضرت امان  - 

2
 79داکترسنزل نوید، واکنش های مذهبی، وتحوالت اجتماعی ...،ص  - 

3
،روابط خارجی 32ریه تالی ستیوارت، آتش در افغانستان،ترجمه کهسارکابلی، ص - 

 9۴افغانستان،ادمک،ص
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د گفت وآنها را پذيرفت. سرشناس ترين اين مهاجرين، ابوالکالم آزاد، آمدي

خان عبدالغفار خان، بعدهارهبرجنبش خدائی خدمتگارپشتونستان و خسربره 

 های حاجی ترنگزائی بودند.

انگليسها که ميدانستند افغانستان آنقدر بنيه قوی  اقتصادی ندارد که امکانات 

د به تشويق مسلمانان هند پرداختند تا  به رفاه مهاجرين را فراهم کند، خو

افغانستان هجوم ببرند. البته انگليس بدين وسيله ميخواست از محبوبيت شاه 

امان هللا درميان مسلمانان هند بکاهد. بزودی تعداد مهاجرين هند درافغانستان 

نفر رسيد.مگر چون تعداد مهاجرين روز افزون وامکانات دولت  18000به 

محدود بود، بنابردرخواست کميته مهاجرين هندی درکابل، شاه امان افغانستان 

هللا، فرمانی مبنی  بر توقف مهاجرين هندی  به افغانستان صادرنمود که در 

آن گفته شده بود افغانستان در شرايط موجود نميتواند امکانات الزم را برای 

ش بينی مهاجرين هندی با خو1921(. درسال 1920مهاجرين فراهم کند)می 

عميق نسبت به شاه  امان هللا ، افغانستان را ترک گفتتند و دوباره به هندوستان 

برگشتند.
 1

  

تعهدپان اسالميستی افغانستان نسبت به شرايط مسلمانان درجامعه هندوستان ، 

رهبران جنبش خالفت را به اين نتيجه گيری  رسانيد که اتحاد ميان هندو 

ويق کنند.گزارشها حاکی از اينست که  ومسلمان رابرضد انگليسها تش

روحانيون محالت مختلف افغانستان درپای اعالميه يی امضا ء گذاشتند که 

درآن بخاطر رعايت احساسات هندوها ، از کشتن گاو خود داری ودر عوض 

به کشتاربز توصيه شده بود.اين اقدام توسط فرمان امان هللا خان نيز 

موردحمايت قرارگرفت.
 2

  

 

 ت علمای دینی از داعیۀ پان اسالمیسم :حمای

به عقيده خانم داکترسنزل نويد"پيروزی افغانستان بر انگليسها مقارن با بروز 

احساسات شديد ضد انگليس در سراسر جهان اسالم وشيوع پان اسالميزم به 

حيث يک نيروی سياسی بود . آگاهی مربوط به اخوت و وحدت اسالمی از 

ر سراج االخبار در اثنای جنگ گسترش مييافت. طريق مقاالت هيجان آو
                                                 

1
 11۴سن، اسالم و سیاست در افغانستان ، ص استا اول - 

2
 همان اثر، همانجا - 
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نشرات اسالمی ديگری از قبيل الهالل، زميندار، کامراد، همدرد, و خاصتاً 

روزنامه فارسی زبان حبل المتين, که در کلکتهء هندوستان نشر ميشد، در 

گسترش احساسات اسالم گرائی عمومی )پان اسالميزم( در افغانستان کمک 

ترک، مسلمانهای هندوستان، ملی گرايان افغانستان, و پان نمودند. عاليق مش

اسالميست های ترک را از همان آغاز جنگ جهانی اول، بر عليه انگليسها 

 متحد ساخته بود.

از طرف ديگر علماء به حيث يک وسيله مهم ارتباطی در بين رهبرهای 

ل ، مسلمان هند و سياسيون افغانستان فعال بودند. چنانچه مالهای قباي

مخصوصا جناح علمای بلند رتبه که تحصيل شانرا در مدارس دينی هندوستان 

انجام داده بودند، در هردو طرف مرز تماسهای نزديکی با رهبران مسلمان 

هند داشتند. در پيامد اين شرايط يکعده از علمای افغانستان توانستند نقش 

 اء نمايند.مهمی در سياست افغانستان و همچنين جنبش خالفت هند ايف

حاجی ترانگزايی ،همراه با دوست و همکار نزديکش، مال عبدالرزاق، از 

جمله شخصيت های بسيار مهم ارتباطی در بين علمای افغانستان و هندوستان 

محسوب می شدند. ترانگزائی بعنوان يکی از مريدان مال صاحب هده با تمام 

ناسبات مشابهی را با روحانيون متنفذ افغانستان مراودات داشت. همچنين م

علمای مدرسه ديوبند و از جمله شيخ الهند موالنا محمود الحسن، رئيس و 

سرمدرس مدرسه عالی ديوبند، در هندوستان حفظ کرده بود. مال عبدالرزاق 

هم از مدتها قبل روابط نزديکی با علمای هندوستان داشت. او بصفت يکی از 

النا رشيد احمد گنگوهی يکی از شاگردان عالم مشهور دينی هندوستان, مو

اعضای بسيارمهم حلقه خصوصی علما که پاليسی مدرسه ديوبند را طرح 

مينمود، با روش های سياسی اين مدرسه،... آشنائی کامل و ارتباط بسيار 

و آلمان به افغانستان، -نزديک داشت. پس از رسيدن هيئت نمايندگی ترکيه

لهند، مولوی عبيدهللا سندهی  را که موالنا محمود الحسن, مشهور به شيخ ا

يکی از دانشمندان بسيار ورزيدهء دينی بود, به کابل فرستاد تا نهضت 

مسلمانان هند و ترکيه را در افغانستان ترويج دهد. در همين سال تعداد 

ديگری از علمای مذهبی هندوستان، از جمله مولوی برکت هللا، مولوی 

واعظ مسجد چانواله در الهور(، نيز به  عبدالرب و مولوی محمد بشير )پسر

کابل آمدند و از طرف دولت به وظايف مهم گماشته شدند. چنانچه, مولوی 
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عبيدهللا رئيس تعليمات عامه و مولوی برکت هللا به صفت اخبارنويس نائب 

السلطنه مقرر شدند. شخص اخير الذکر در عين وقت به نوشتن سرمقاله های 

 رداخت. سراج االخبار نيز می پ

با رسيدن علمای دينی فوق الذکر به افغانستان نفوذ سياسی مدرسهء ديوبند در 

کابل علنی شد و انقالبيون هند چه دراثر تماسهای نزديک با اعضای فاميل 

سلطنتی و چه هم در اثر روابط با اشخاص مهم ديگر در کابل، حمايت 

ه عنوان يک نيروی مأمورين عالی رتبه افغانی را جلب نمودند و خود را ب

سياسی فرعی و کمکی در کابل مستقر ساخته، توانستند نقش مهمی را در 

برقراری ارتباطات بين رهبران اسالمی هند، آسيای مرکزی و ترکيه ايفاء 

 نمايند.

مولوی عبيدهللا، مولوی برکت هللا, و مهندرا پرتاپ, يکی از  1916در  

وطن را در کابل با رضائيت نائب انقالبيون هندوستان، حکومت مؤقتی جالی 

السلطنه نصرهللا خان تشکيل دادند. در اولين مالقاتی, که در منزل حاجی 

عبدالرزاق )ميانجی در بين انقالبيون و دربار(، دائر گرديد، تصميم گرفته شد 

که حکومت مؤقتی در قدم اول به رياست يک شهزاده افغانی, مثل شهزاده 

را به مولوی عبيدهللا سندهی به صفت رئيس جمهور  امان هللا که بعداً جايش

حکومت مؤقت جالی وطن خواهد داد، اداره شود. روابط نزديک و مقدماتی 

با انقالبيون هندی، عاليق شديد امان هللا خان را از همان ابتداء به جنبش ملی 

گرايان هند نشان ميدهد. يکی ازانگيزه های ديگر اين عالقمندی کسب حمايت 

 ين سياسی هند نسبت به داعيهء استقالل افغانستان بود.فعال

جنگ را به مقابل انگليسها اعالن نمود. اين  1919امان هللا خان در اپريل 

اعالن که به شکل رساله های چاپی در جالل آباد و پشاور توزيع شد، در چند 

موده جا به رفتار بيرحمانهء اردوی انگليس به مقابل مردم جوااللنپور اشاره ن

و بيان  می داشت که  هندی ها در قيام شان بر عليه انگليسها ذيحق ميباشند. 

مولوی عبيدهللا سندهی که با رهبران مسلمانان هند و مجاهدين )چمرکند( 

ارتباط داشت، سعی کرد تا همکاری مسلمانهای هند را با ارسال پيغام ذيل به 

آورد: " حکومت مؤقتی  آنطرف خط ديورند که مربوط به انگيسها بود بدست

جالی وطن با قوای متعرض به تفاهم رسيده است, لذا توصيه ميشود که از 

اين به بعد منافع واقعی خود را با اجتناب از جنگ بر عليه آنها از بين نبريد، 
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بلکه هر فرد انگليسی را با هر وسيله ای که ممکن باشد بقتل برسانيد." 

اخبار المجاهد در چمرکند پيامهای  همچنين مولوی عبدالبشير سر محرر

آتشينی به حمايت از قوای افغانی به نشر رسانيد. اين شخص که نمايندهء 

حاجی عبدالرزاق بود نقش مهمی را در بر انگيختن قبايل مسعود در مقابل 

انگليسها ايفاء کرد.
 1

  

 

 حمایت امان هللا خان از داعیه خالفت :

 خان  حمايتش را از داعيه کشور ترکيه و بعد از استرداداستقالل، امان هللا

 1920جنبش های مربوط به خالفت در هندوستان ابرازکرد." او در فبروری 

از ويسرای هند تقاضا نمود که هيئت نمايندگی افغانی غرض مالقات با شاه و 

امپراطور انگلستان در رابطه با موضوع خالفت پذيرفته شود. همچنان در 

يان کنفرانس ميسوری، موضوع خالفت بار ديگر احياء ماه اپريل و در جر

 شد. محمود طرزی در جلسه افتتاحيهء اين مذاکرات مطالبه کردکه:

" با در نظر داشت احساسات شديد دينی که در افغانستان و ديگر کشور های 

همجواراسالمی اوج گرفته است، بسيار مهم خواهد بودکه دولت بريتانيا يک 

در رابطه به موضوع خالفت و اماکن مقدسه اسالمی اعالن پاليسی معينی را 

کند."  نمايندهء انگليس به طرزی اطمينان داد که اوضاع در حجاز بهبود 

يافته و شهرهای مکه و مدينه هم تحت اداره شريف آنجا کامال آزاد خواهند 

بود. او اظهار نمود که بطور قطعی احساسات و تمايالت افغان ها نميتواند در 

مورد شرايط صلح ترکيه هيچگونه تأثيری داشته باشد. علی الرغم اين جواب 

منفی از طرف انگليسها طرزی که خود از طرفداران جدی پان اسالميزم بنفع 

ترکيه بود، از دوره کانفرانس ميسوری برای تأسيس روابط نزديک با 

ا رهبران جنبش خالفت هند استفادۀ کامل نمود و به طور خصوصی به آنه

اطمينان داد که: " يکی از اهداف جنگ افغان ها با انگليس تأمين صلح 

عادالنه برای ترکيه بوده است و پادشاه افغانستان حيات خويش را برای 

موالنا  1920حراست از مقام بلند خالفت وقف خواهد کرد."  در تابستان 

بند را به محمود حسن, که از حبس طوالنی در مالتا آزاد شده بود، علمای ديو

                                                 
1
 78 -77داکتر سنزل،واکنش های مذهبی، وتحوالت اجتماعی در افغانستان، صص - 
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حمايت از جنبش خالفت بسيج نمود. در عين حال، خبر های مبنی بر اتحاد 

هندوها و مسلمانها با فعاليتهای موالنا محمود حسن معروف به شيخ الهند، با 

حرارت و دلگرمی در افغانستان تعقيب ميشد. در مراسم ياد بودی که به 

گزار شد، شاه امان هللا در کابل بر  1920نوامبر  30تعقيب مرگ موالنا در 

شخصاً حضور يافت و در محضر عام اعالن نمود که: " شيخ الهند جنبشی را 

آغاز کرد که به خواست خداوند من آنرا به انتهای مطلوب آن خواهم 

رساند."
1
  

ترويج اهداف پان اسالميستی امان هللا خان و مبارزهء قهرمانانه وی با 

پادشاه بزرگ و با فضيلت اسالم  استعمار انگليس وی را به صفت يک

مشهور ساخت. شاعر و فيلسوف معروف مسلمان هند, محمد اقبال الهوری, 

را به نام شاه افغانستان اهدا نمود. همچنان, «  پيام مشرق»چکامهء مشهور 

امان هللا خان را «  چکامهء اتحاد اسالمی » وحيد دستگردی، شاعر ايرانی در

بستگی  اسالمی توصيف نمود.به صفت قهرمان اتحاد و هم
 2

  

در  ،محبوبيت امان هللا خان در خارج افغانستان بحدی بود که بعضی اورا"

کانديدای مقام خالفت ميدانستند.  ،صورت منسوخ شدن مقام خالفت در ترکيه

 ،اين مفکوره در گذشته هم در بين مسلمانهای هندوستان مطرح شده بود

نگليسها نگران بودند که امير افغانستان چنانچه در دوره حبيب هللا خان ا

احتماال ادعای خالفت خواهد کرد. در افغانستان عده ای از علماء و 

از حاميان بسيار  ،سردار عبدالقدوس خان اعتمادالدوله ،بخصوص صدراعظم

با حرارت اين مفکوره بوده اميد وار بودند که شاه امان هللا به عنوان خليفهء 

شايعات در بارهء ارتفا پادشاه افغانستان به مقام خالفت  مسلمين انتخاب شود.

با ضعف روزافزون موقف خليفهء عثمانی در ترکيه هر آن قوي تر ميشد؛ به 

بحيث يگانه شاه مستقل مسلمان سنی  ،عقيدهء ناظران سياسی پادشاه افغانستان

ه يگانه کسی بود که ميتوانست جانشين خليفهء عثمانی شود. اين مسئل ،مذهب

مورد بحث قرار گرفت و بنا برگزارشی، در  1920در کنگرهء باکو در سال 

اين کانفرانس موضوع سلطنت از خالفت جدا اعالن شده و" تصميم گرفته شد 

" اعتمادالدوله از .که مقام دومی يعنی خالفت به امير افغانستان پيشکش شود
                                                 

1
  81همانجا، ص  - 

2
  83همانجا، ص - 
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. در  ماه می همان آغاز اين موضع را با هنری دابس در ميان گذاشته بود

همين سال دابس از ميسوری تلگرام داد که محمود طرزی از هموار شدن راه 

 برای شناسائی شاه امان هللا بعنوان خليفه طرفداری ميکند. 

کميتهء اتحاد و » يکی از رهبران «  جمال پادشاه» 1920در ماه نوامبر 

ز طريق ترکيه، با اين مأموريت خاص که پايتخت افغانستان را ا« ترقی

معرفی امان هللا خان بعنوان کانديد مقام خالفت، مرکز فعاليت های پان 

اسالميستی بسازد، به کابل رسيد. اين مفکوره تأييد فوری روحانيون بزرگ 

کابل را حاصل کرد. دفتر جاسوسی و اطالعات انگليس در واليت مرزی 

ر بين که قرار بود عنقريب د ،شمال غرب هندوستان از مالقات خصوصی

اطالع داد  ،شمس المشايخ فضل محمد مجددی و جمال پادشاه صورت بگيرد

و اضافه نمود که حضرت شمس المشايخ و مالی تگاب آرای عمومی را در 

 اين مورد آزمايش ميکنند. 

چند روز از رسيدن جمال پادشاه به کابل نگذشته بود که حضرت صاحب 

رگ کابل اعالن کرد که: " شور بازار )شمس المشايخ( در مسجد جامع بز

امير افغانستان فرمانروای مسلمان ومستقل و منحصر به فردی ست که برای 

اواکنون سرکردهء اسالم است و مسلمانان جهان بايد لقب خليفه  ،ما باقی مانده

سردسته انقالبيون  ،را به وی تهنيت بگويند.  در همين روز مولوی عبيدهللا

از جماعت، اعالميهء حضرت شمس المشايخ را هند در کابل، حين امامت نم

 تأييد کرد.

ً اعالن نمود که خالفت موضوعی است که به همه   اما امان هللا خان علنا

مسلمانان تعلق دارد و بايد بصورت عمومی از طرف تمام مسلمان های جهان 

فيصله شود. وی همچنين اضافه نمود که هيچ گونه قصدی برای گرفتن چنين 

رگی را ندارد. امان هللا خان پيشنهاد روحانيون بزرگ کابل را در مسؤليت بز

در حين  1920اين مورد رد نمود.در اين پيشنهاد که به تاريخ سوم دسمبر 

ادای نماز جمعه صورت گرفت، تقاضا شده بود که امان هللا خان رهبری فعال 

علوم به که قرار م ،جنبش خالفت را به کمک ترکيهء عثمانی و مسلمانهای هند

 حمايت وی حاضر بودند، قبول نمايد.

با وجود اظهارات علنی امان هللا خان که نمودار عدم عالقه وی به مقام 

خالفت بود، نگرانی انگليسها از ائتالف احتمالی افغانها و ملی گرايان هند 
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برعليه آنها بيشتر ميشد. حکومت هند اين مسئله را با وزير خارجه مؤظف به 

از اين بيشتر  »تان در لندن در ميان گذاشت و تأکيد کرد که: امور هندوس

نميتوانيم امکانات انتخاب شدن امير را به صفت خليفه ناديده بگيريم. الزم 

که انتخاب وی بمقام خالفت برای هندوستان ببار  ،است به نتايج وخيمی

ه: جريدهء ليترری دايجست لندن تبصره کرد ک «عميق بينديشيم. ،خواهد آورد

"دشمنان بريتانيا و از جمله آنعده از رعايای هندی که بفکر جدائی از کشور 

از حملهء تعرضی از طرف افغانها استقبال خواهند کرد.  ما ميباشند، محتمالً 

آنها به اين باورند که چنين حرکتی ميتواند غير مستقيم به داعيه آقای گاندی و 

هواخواهان وی معاونت نمايد". 
1
  

 ليامان هللا دراوا:»سدکهينويم«انيگوريوارتان گر»ان ازقول عثم اکرم

مسلمانان را دنبال کرد واو بعد از  یونظام یاتحاد اسالم استيس تشيحاکم

اش  هيتالش کرد روابط افغانستان رابا همسا د،يکه به تاج وتخت رس نيا

خان عالم  ديبه س یبلند ۀارتباط مادر امان هللا نام نيبخارا بهبود بخشد.درا

مردم بخارا  یرا برا نيمسلم یهمبستگ یايبخارا فرستاد که در آن اح ريام

ذکر کرده بود... او نوشته بودکه امان هللا با  یعالم، اساس نيوافغانستان ومسلم

 تياستقالل بخارا را برسم هيشده که روس ديبسته ودر آن ق مانيپ هيروس

«بشناسد.
2
  

 

 سیای مرکزی :حمایت امان هللا خان از مسلمانان آ

عالقمندی کابل به امورآسيای مرکزی به وسيلهء فعالين پان اسالميستی ترکي 

از قبيل کاظم بيگ )يکی از اعضای هيئت جرمن ها و ترکها(، جمال پاشا و 

انور پاشا تحريک ميشد. جمال پاشا در حين اقامتش در کابل در پيشبرد 

نستان را بموازات قواعد اهداف پان اسالميستی خويش کوشيد که اردوی افغا

مدرن نظامی تنظيم نمايد. سال بعد انور پاشا که وزير اسبق حربيه و يکی از 

محرکين اصلی جنبشهای پان اسالميسم در جريان جنگ بود، از راه مسکو به 

آسيای مرکزی مسافرت کرد. روسها وی را بمقصد پيشبرد مقاصد بلشويسم 

وض خود را در آنجا امير اعالن نمود و ولی او در ع ،به آنجا فرستاده بودند

                                                 
1
 85 -84واکنش های مذهبی،صصسنزل، - 

2
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به اميد اعادهء استقالل بخارا و متحد ساختن مسلمانهای آسيای مرکزی با 

دولتهای اسالمی، رهبريت حرکت بسماچی را بدست گرفت. ...با اينکه پديدهء 

همبستگی اسالمی )پان اسالميزم( غالبا به عنوان يک مفهوم دينی برای مردم 

هبران سياسی جهان اسالم برای پيشبرد مقاصد سياسی تلقی ميشد، ولی ر

خويش از آن استفاده ميکردند. امان هللا خان هم در اين پديده فرصت مناسبی 

برای توسعهء فعاليت ضد استعماری افغانستان به مقابل انگليسها فراهم نمود. 

بگفته گريگوريان، پان اسالميزم وسيله ای بود که توسط آن افغانستان 

انست با دولتهای ديگر اسالمی متحد گردد و نفوذ و قدرتش را در بين اين ميتو

به همين دليل امان هللا خان به اميربخارامشاورين نظامی  ملل تقويت بخشد.

اعزام نمود.دومتخصص کارتوس سازی، شش توپ وديگر تحفه ها ازقبيل 

ل کرد. اسلحه، تجهيزات وغيره همراه نماينده رسمی به پادشاه بخارا ارسا

همچنان يک مخبر را بنام چای فروش نيزفرستاد وافغانهای ديگر به نام های 

گوناگون به بخارا رفتند. معاهده روسيه بافغانستان امضا گرديد، يک ميليون 

روبل کمک مالی روسيه به افغانستان با کمک های تخنيکی وعده داده شده 

ری خود را درپنج شهر بود.درعوض به روسيه وعده داده شده بود که قونسلگ

افغانستان به شمول دو منطقه در سرحدات هند برتانوی)قندهاروغزنی( 

بدين سان امان هللا خان موفق گرديد که آزادی بخارا را با  تاسيس کنند.

 طرزحکومتی که مردم بخواهند به دست آورد.

هدف نهائی امان هللا خان تشکيل رجال سياسی هندبرتانوی حدس ميزدند که 

حاديه دولتهای آسيای مرکزی تحت رهبری خودش بعنوان خليفه ويا ات

هانری دابس اظهار داشت: "  1921رهبرمسلمانهای آسيای مرکزی بود. در 

که انگيزه اصلی امير در انعقاد معاهدهء دوستی نزديک با ما برای ضعيف 

ساختن نفوذ شوروی نمی تواند بجز تمايل خود امير برای توسعه طلبی فوری 

دابس امان هللا خان را از نتايج احتمالی و منفی چنين تمايلی  ر شمال باشد"د

هوشدار داد و بوی توصيه کرد که مداخله در امور ملتهای آسيای مرکزی 

ممکن است عکس العمل شديد و تعرض آميز شوروی را به مقابل افغانستان 

بوط به که مؤظف بود اوضاع مر ،بر انگيزد. همچنان سپهساالر نادر خان

آسيای مرکزی را از شهر قطغن مراقبت نمايد، از نتايج زيان بخش و منفی 

که در اثر شورشهای آسيای مرکزی برای افغانستان متصور بود، به امان هللا 
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خان اطالع داد. او در يک مکتوب دستنويس که عنوانی پادشاه تحرير يافته 

در حرکت بسماچی  بود به چندين نتايج مطلوب و نامطلوبی که ممکن بود

 های آسيای مرکزی برای افغانستان متصور باشد، چنين اشاره کرد:

برگشت احتمالی امير پيشين بخارا به سلطنت و تشکيل يک دولت متحد يا  -1

 تحت الحمايهء افغانستان.

 تأييد استقالل داخلی فرغانه و بخارا، تحت قيادت افغانستان. -2

 غانه و بخارا با افغانستان.اتحاد هر دو شهزاده نشينی فر -3

تقويت مفکوره پان تورانيزم تحت حمايت ترکها. اين امر ميتواند به  -4

استقرار يک دولت قوی و متحد به قيادت انور پاشا و همچنين تأسيس 

مناسبات سياسی از طريق پامير و چترال با هند بريتانوی منتج گردد. نادر 

ممکن خواهد بود که از پيوستن خان اظهار نموده بود که در آنصورت نا

 ازبکها های افغانستان به جنبش پان تورانيزم جلوگيری شود. 

شايد ترس از ظهور يک کنفدراسيون قوی ترکها در شمال بود که رژيم کابل 

را وادار ساخت تا سياست خويش رادر مورد آسيای مرکزی معتدل سازد. 

مان هللا خان با توجه به مسئلهء قابل غور اين است که اقدامات ا ،بهرحال

وحمايت وی از جنبش های خالفت  ،عاليق و مسايل مربوط به جهان اسالم

عثمانی و بسماچی های آسيای مرکزی، يقيناً به پيمانهء وسيعی باالی روابط 

وی با علمای افغانستان تأثير داشت. 
1
  

ز خان و ياران مشروطه بايستى به ياد مى آوردند که دوبار تجاوهللا امان 

انگليس بر افغانستان، بخاطر تمايل امير دوست محمد خان براى جلب پشتى 

و نيزگرم گرفتن امير شيرعلى خان باروسها و کنار  1837بانى روسها در 

، منتج به يورش هاى آن کشور مقتدر به 1878گذاشتن انگليس ها در

ترين افغانستان و از ميان برداشتن آن پدر و پسر شده بود، بدون آنکه کوچک

 کمکى از جانب روسها در وقت ضرورت ديده باشند.

خان نيز وقتى سرش به سنگ استعمارخورد و از کشور مجبور به هللا امان 

شورویها »هنگام خروج از بمبئى گفت:  1929جون  24تبعيد گرديد، در 

                                                 
1
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وى را علیه بریتانیا تحریک میکردند، اما در وقت ضرورت کوچکترین 

«کمک نرساندند.
 1

  

 

 :خشنودی  امان هللا خان ازبلشویکها وبرعکسنا 

:شاه امان هللا ،با براه انداختن نبرد  اولسن مى نويسدکهمحقق دانمارکی استا

استقالل موقعیت خود را بحیث زعیم ضد امپریالیستی درجهان اسالم برقرار 

نمود و در اولین سالهاى حاکمیت خود سیاست پان اسالمیستى رزمنده را 

و بصورت شفاهى از خالفت در برابر تهدید اروپائى ها حمایت تعقیب کرد. ا

نمود و امیر بخارا و باسمه چى هاى ترکستان را در برابر بلشویکها از لحاظ 

مادى کمک کرد. رهبران مذهبى قبایل ماوراى سرحد در پخش و اشاعه 

  .محبوبیت زعیم افغانستان وسیله یى سودمند در نیم قاره بشمار میرفتند

ان گزارش داده شد که مير گازرگاه و حضرت کرخ از طريق پنجده به همچن

چهل دختران عودت نموده اند و اطالع رسيد که ترکمن هاى پنجده که پس از 

تحت تسلط روسها در آمده بودند اظهار آرزومندى نمودند که  1886سال 

 تحت حاکميت افغانستان باشند. 

اه را در جهان اسالم بلکه همچنان در اين پان اسالميسم نه تنها اعتبار پادش 

داخل افغانستان افزايش داد وحتى سنتى ترين رهبران مذهبى نيز بر اساس 

اما  .، او را حمايت کردندهللاهمين خصلت ضد امپرياليستى بودن شاه امان 

سازگارى با دو همسايه پر قدرت، مستلزم کشورى نيرومند بودکه افغانستان 

استطاعت آن را نداشت. 
2
  

با وجود اين امان هللا خان مشاورين نظامی برای اميربخار اعزام نمود. دو 

متخصص کارتوس سازی، شش توپ وديگر تحفه ها ازقبيل اسلحه، تجهيزات 

و غيره همراه نماينده رسمی به بخارا ارسال کرد. همچنان يک عده افغانهای 

افغانستان امضا  ديگر به نام های گوناگون به بخارا رفتند. معاهده روسيه با

گرديد، يک ميليون روبل کمک مالی روسيه به افغانستان با کمک های 

                                                 
1
کمک نظامى شوروى به غالم نبى خان چرخى، حکم نوشداروى ]136، 231آتش درافغانستان، ص  - 

 پس از مرگ سهراب را داشت.[

  
2
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تخنيکی وعده داده شده بود.درعوض به روسيه وعده داده شده بود که 

قونسلگری خود را درپنج شهر افغانستان به شمول دو منطقه در سرحدات هند 

خان موفق گرديد که  برتانوی)قندهاروغزنی( تاسيس کنند.بدين سان  امان هللا

 آزادی بخارا را با طرزحکومتی که مردم بخواهند به دست آورد.

بخارا و خيوا را  1920بعد از امضای معاهده، قوای بلشويک ها در سپتامبر 

خان بر اين عمل بلشويک ها اعتراض کردو اجازه هللا اشغال کردند و امان 

ليه انگليس ها تاسيس نداد که بلشويکها مرکز تبليغات خود را در کابل برع

نومبر  28نمايند. در نخستين معاهده دوستى افغان و اتحادشوروى که در

عقد شده بود، شرط اساسى دوستى با آن دولت آزادى کشور بخارا و 1921

خيوا با طرز حکومتى که مردم آن ديار بخواهند، همراه با پرداخت ساالنه 

، در مقابل افغانستان به روسها يک ميليون روبل به افغانستان درج گرديده بود

وعد داد تا قونسلگريهاى شانرا درپنج شهرافغانستان بشمول دومنطقه در 

سرحدات هند بريتانوى )قندهارو غزنى( تاسيس کنند،ولى بعد از امضاى 

معاهده مذکور بلشويک ها عمالً به تمام تعهدات خود پشت پا زدند. شاه امان 

که بلشويک ها قطعاً قابل اعتماد نيستند و مجلس وزراء را دايرکردوگفت هللا 

به وعده هاى شان وفانکردند. 
1
  

داکترکاظم درمورد فرستادن تعدادی ازافغانها به بخارا بکمک انورپاشاه 

زمانی که نادرخان وزيرحربيه بود » سرکرده باسماچيهای بخارامينويسد که:

قطغن و بدخشان تنظيميه واليات  و همزمان اميرامان هللا خان او را رئيس

را با  تعيين کرد، دراين مقام نادرخان با انورپاشا رابطه قايم ساخت، هيئتی

سکه های طال، البسه و نيز يک دسته افراد مسلح قبايل جنوبی نزد وی 

روابط دوستانه افغانستان و شوروی را برهم زند.  فرستاد که نزديک بود

ابتکارخودش بدين عمل  زد، بهنادرخان بدون آنکه امان هللا  خان را آگاه سا

دست يازيد. امان هللا خان به مشاهده عواقب اين اقدامات ماجراجويانه 

وخودسرانه او مجبورشد شخصاً از راه پنجشير بسواری اسپ تا کوتل خاواک 

 به آنجا احضار نموده بود، نسبت به حرکات غير رفته و نادرخان راکهً 

 10ب نمايد .سپهساالر بتاريخ مجازش توبيخ و سپس او را به مرکز جل
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به کابل برگشت و به وظيفٔه قبلی خود به حيث وزير حربيه ادامه  1301قوس

«داد.
 1

  

قواى بلشويک بخارا را »ريه تالی ستوارت درهمين مورد تذکرميدهدکه : 

مورد حمله خويش قراردادند و افغانانى را که بکمک بخارا رفته بودند  با سه 

ه بخارا با خود حمل ميکرد دستگير و در بازار ها به واگون طالکه پادشا

«مردم نشان دادند.
 2

 

يکی اينکه طالهای دستگيرشده توسط  ازاين اشاره دونکته برمال ميشود:

بلشويکها مربوط به شاه بخارا بوده نه مربوط به افغانستان.دوديگراين عمل 

را به کمک سپهساالر نادرخان يعنی فرستادن تعدادی ازافغانهای جنوبی 

انورپاشا،بدون استيذان شاه امان هللا بهدف برهم زدن مناسبات دوستی ميان 

اتحادشوروی وافغانستان تازه به استقالل رسيده بود که با اشاره انگليس ها 

وقتی شاه امان هللا از آن مطلع شد برای تصحيح روابط   .صورت گرفته بود

قطغن به مرکز بطلبد وسپس  خود با روسيه شوروی مجبور شد نادرخان رااز

 اورا از وزارت حربيه نيز سبکدوش نمايد.

 

 دالیل انزجارانگلیس از امان هللا خان :

عمده ترين  داليلی که انگليسها را از شاه امان هللا بيزار ومنزجرميساخت، 

نزديکى ديپلوماتيک شاه با بلشويکها بخاطر وارد کردن فشار بر انگليس ها، 

آزادى خواه و انقالبى هند درکابل و اوج گيرى شورش هاى حضور نمايندگان 

مردم قحطى زده هند در شهر هاى الهور و امرتسرو دهلى وپشاور وغيره و 

خان، عواملى بودند هللا تحريکات قبايل سرحدى بر ضد انگليس از جانب امان 

خان نا راحت و متنفرميساخت. هللا که بايد استعمار انگليس را نسبت به امان 

خان بابلشويکها، بيش از هرچيز ديگر هللا ه مهمتر تظاهر نزديکى امان از هم

ً عقيده هللا انگليس ها را نسبت امان  خان خشمگين ميکرد . امان هللا واقعا

داشت که ايران و ترکيه و افغانستان را متحد سازد، افغانستان وترکيه واتحاد 

ازبين ببرند، اما با روسيه، برتانويها را تحرييک نمود که امان هللا خان را 

جرئت گفتن آنرا نداشتند. ودليل مهم واساسى ديگری که  تنفر انگليس را از 
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خان، مضاعف ميساخت،همانا جنگ سوم افغان و انگليس بود،که هللا امان 

 افسانه شکست ناپذيرى انگليس را درشرق باطل ساخت . 

 

 اهداف وبن مایه پان اسالمیسم شاه امان هللا :

را در ضديت با استعمار وکسب استقالل   اساساً  پان اسالميسمشاه امان هللا، 

که استقالل  کامل  سياسی  کشورو مدرنيزه کردن افغانستان ميخواست وهمين

سياسی کشور  از چنگ استعمار حاصل شد،دست به  يک سلسله اصالحات 

اجتماعی زد. يکى از مهمترين تحوالت مرحله اول اصالحات اجتماعى دولت 

تصويب قانون اساسى دولت افغانستان بود که در فصل حقوق  ، طرح و

عمومى: اصول برابرى و آزادى شخصى و لغو اسارت و بردگى ، آزادى 

مطبوعات و شغل و پيشه و تدريس و حق ملکيت شخصى و مصئونيت مسکن 

و منع مصادره دارائى و لغو بيگار و شکنجه و مجازات غيرقانونى و غيره 

 (24، 11،16،22، 10و  9سى بازتاب يافته بود.) مواد: نکات برجسته و اسا

در  1302شاه امان هللا درنطقی که بمناسبت عيدفطردر ماه حوت سال 

 نمود گفت: مسجدعيدگاه ايراد

 اززماني که عین الدوله بودم تا حاال هدف و آرزوي من فقط به جهت" 

 وردن این هدفآرامی و سعادت مردم افغانستان متمرکزبود. البته برای بر آ

 ضرورت به یک رهنما و رهبر احساس میشد. و اما در جواب این سوال که

 چه چیزی میتواند یک ملت را بسوی ترقی و سعادت راهنمونی کند، من راه

 بهتری از شریعت اسالم نیافتم و بنا بر همین دلیل به فرامین و اوامر مقدس

م یک سلسله مقرراتی الهی متوسل شدم و با پیروی از رهبران نمونه اسال

به عنوان راهنما تصویب نمودم؛ زیرا یگانه راهی که مظلوم را آزاد  را

از طریق حاکمیت قانون خواهد بود. امید وار هستم که همه کارمندان  بسازد

."   و افراد ملت افغان مواد و مندرجات این قانون را رعایت نمایند دولت
1
  

براى مردم افغانستان، همان حقوقى پيش  اولسن : در قانون اساسى بقول استا

بينى گرديده بود که در قوانين ليبرال غربى وجود داشت. هويت ملى بحيث 

                                                 
1
هرات، ترجمه محمدنعيم مجددی، داکترسنزل، واکنش های مذهبی وتحوالت اجتماعی درافغانستان، - 
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ازطريق حفظ حقوق برابر براى همه رعاياى کشور تأمين ميشد. اين « افغان»

قانون اساسى در جامعه افغانستان انقالبى بود، نه تنها بخاطر اينکه حقوق 

اعتراف ، عمليه دستگاه دولت را تنظيم و اصل مسئوليت مدنى شهروندان را 

کابينه را معين ميکرد، بلکه همچنان به اين دليل که اقتدار پادشاه را محدود و 

( مقاطعه راديکال از حاکميت شخصى و 7تابع قانون مى ساخت )ماده 

استبدادى مروج در افغانستان بود. 
1
  

ود که  در عمل تطبيق ميشد و از بگفته مرحوم غبار،روح   اين قانون آن ب

لوث کذب و ريا وفريبکارى مبرا بود. چنانکه مراسم مذهبى و تکيه گاه هاى 

پيروان مذهب اماميه عمالً آزاد شد. در مجالس مشوره واليات قندهار و 

غزنى و جالل آباد و انجمن معارف کابل ، يک يک نفر نمايندگان انتخابى 

امور اداره سهيم گرديدندو قيد رنگ زرد از  هندوهاى افغانستان شامل و در

ش 1299دستار ومعجر هندوها با باقيات پول جزيه )طبق فرمان حمل 

خان( مرفوع گرديد. و اوالد هندو در مدارس ملکى و هللاشاه امان ا 1920=

نظامى )ليسه هاى حبيبه و حربيه ( و افسرى اردو قبول شد و ديگر تبعيض و 

و مذهب و قبيله وجود نداشت ، معاش مستمرى و  تفريق از نظر نژاد و زبان

نسبى عشيره محمد زائى و خوانين و امتيازات روحانيون لغو گرديد و ملت 

در حقوق با هم مساوى شد." 
2
  

به نقش زنان در روند تحوالت اجتماعى توجه خاص مبذول هللا شاه امان 

آغاز داشت و حتى پروسه نجات زنان را بحيث شهروندان متساوى الحقوق 

نمود و به تأسيس انجمن نسوان و مکاتب دخترانه اقدام کرد. و تعدادى از 

دختران را براى فراگيرى تحصيالت عالى در رشته هاى طبابت و نرسنگ و 

غيره به ترکيه فرستاد. ازدواج با صغير ممنوع اعالن گرديد و ازدواج مرد با 

حات اواز سوی چهار زن به يک زن محدود شد. مگرمتاسفانه که اين اصال

روحانيت متنفذ که ديگر امتيازات  مورثی خود را از دست ميدادند،با سبوتاژ 

وتخريب  روبرو گرديد،شورشهای  مالها ورحانيون  در پکتيا شاه را ازتحقق 

رفورمهايش دلسرد ساخت. گرمى و حرارت رفورم هاى اولى شاه که در بين 

ماليم  1925 - 1924در اعالم گرديد، پس از قيام خوست  1925- 1922
                                                 

1
  124انستان، ص استا اولسن ، اسالم و سیاست درافغ - 

2
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، شاه به تطبيق 1928تر و معتدل تر ساخته شد، ولى پس از سفر طوالنی در 

 رفورم هاى قوى تر غير مذهبى نسبت بگذشته اقدام نمود.

امان هللا وکمال اتا ترک »اولسن درکتاب اسالم وسياست درافغانستان ميگويد:

شان توسط تغيير  هردو مشابه باهم هدف داشتند تا تغييرفرهنگی جوامع

دستوری سمبولهای مسلط درجامعه تامين شود.رفورم لسان ]تغييرالفبای 

عربی به الفبای التين[،غيرقانونی ساختن کاله قرمزمنگوله دار، لغوخالفت 

واردهای مجموعه ترا درترکيه ميتوان در رديف همين اقدامات بخاطر

درافغانستان به  سياست های معينی دانست. یتبرک به بی حرمتازسمبولها 

منظورهمين تغييرفرهنگی هدف گيری شده بود. روی همرفته ساير سياست 

مانند تغييرروز رخصتی ازجمعه به پنجشنبه که بايد توسط عموم افراد جامعه 

،ضربه يی بود به عاليم بيرونی موقعيت وپرده تعبيروتفسير ميشد، لغوچادری

معرفی توسط ملکه ثريا پائين زنان درافغانستان وزن بدون چادری که 

شد،نمايندگی از زن آزاد ومسقل ميکرد که برمبنای حقوق مساوی بامرد 

دراعمارجامعه افغانستان نوين سهم ميگرند. رفورم لباس که همه را درکابل 

مکلف به پوشيدن دريشی غربی ميکرد، درهمين راستا قرار داشت... به 

تداخالت هويتی آن وتعويض عبارت ديگر، لغو لباسی سنتی با همه تنوعات و

آن با دريشی يک رنگ غربی به معنی نشانه ئی از هويت ملی مشترک جديد 

به مثابۀ شهروندان افغانستان بود.اما اين ريفورمها مستعد به تعبير ها 

وتفسيرهايی بود،غير از آنچه که طراحان آن مدنظرداشتند.هرگاه لباس غربی 

اشاعه تجدد بود، برای عامه مردم  برای شاه وحاميان تجدد طلب او معرف

ً درتشابه با کفرنبود، حداقل اهانت باعنعنات آنها تلقی  هرگاه صريحا

دولت جديد تاکيد  -ميشد.اقدام ديگرسمبوليک که بر برابری شهروندان درملت

تعلق مميکرد، لغو رتب والقابی بود که قبالً به سردار ها،خان هاوملک ها 

کراسی قبايلی ازاين عاليم امتياز، رؤسای قبايل محروم ساختن اريستو ميشد.

«را از امان هللا دور ساخت.
 1

 

اسالم شناس معروف فرانسه معتقد است که: با اعالم سياست  اولیور روی،

مدرنيزه کردن جامعه افغانی ازجانب شاه امان هللا مناسبات شاه با روحانيت 
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که به نام پان اسالميسم ميان متنفذ برهم خورد و اين در واقع پايان اتحادی بود 

قبايل، جامعه روحانيت و قدرت حاکمه تجدد طلب برقرار شده بود. علت 

 اصلی عدم توافق در باره رابطه ميان دفاع  از اسالم و غرب گرايی است. 

از نظر علمای بنیادگرا، دفاع از اسالم عبارت از هدایت جامعه به سوی 

ان هللا خان، دفاع از اسالم یک مقوله اسالم و شریعت است ، مگر از نظر ام

سیاسی ضد امپریالیستی است و الزم است با گرایش به سوی غرب جامعه 

رابه سوی تجدد رهنمون شد.
 1

  

 

بدينگونه پس از آنکه دولت امانی )مشروطه خواهان( دست به اصالحات 

اجتماعی زد و يک سلسله ريفورمها را برای تحرک جامعه به پيش کشيد، 

نيت متنفذ ، چون سدی در برابر تحقق برنامه های تجددطلبانه قرار روحا

گرفت. نخستين شخص مخالف با اصالحات اجتماعی شاه از خانواده مجددی، 

همانانورالمشايخ )فضل عمر( بود که دراغتشاش خوست برهبری مالی لنگ 

دستش دخيل بود. نورالمشايخ مخالف تعليم پسران و روی لچی زنان بود و 

فت: رفتن پسران به مکتب نتيجه ای جز کافرشدن آنان در برندارد. ميگ

واقعيت اين است که وقتی پسران به مکتب ميرفتند و از دانش و آگاهی الزم 

برخوردار ميشدند، ديگر برای عالج سردردی يا دل دردی نزد مال وپيرای 

يضی برای دم وچف وپف نميرفتند بلکه نزد داکتر وطبيب ميرفتند تا علت مر

شناخته ميشد وبعد دارو يا دوای آن برای مريض تجويز ميگرديد. درچنين 

مردم واقع نميشد وبالنتيجه  حالتی بودکه روحانی ديگر مرجع رجوع وخضوع

دکان پيری و مريدی روبه کساد می نهد وهيچکس زير تاثير سخنان مال وپير 

 و مرشد قرار نميگيرد.

، پس از کسب استقالل کامل سیاسی در حقیقت پان اسالمیزم شاه امان هللا

مدرنیزه کردن جامعه افغانی بود،اما با مخالفت روحانیت متنفذ روبرو شد  

  ورژیم امانی یا مشروطه خواهان رابا سقوط مواجه ساخت.

 البته  يگانه شخصيت روحانی ايکه تا آخرطرفدارشاه امان هللا  باقی ماند ، شاه 

 ار بود که لنگی سلطنت را نيز برسرامان آغا)شمس المشايخ( حضرت شورباز

                                                 
1
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هللا خان بسته بود و در تمام مراسم رسمی در پهلوی شاه قرار داشت. يک 

شمس المشايخ )شاه  1920نومبر  19روز بعد از ادای نماز جمعه در تاريخ 

آغا( اعالن کرد که امان هللا خان يگانه شاه مسلمان در دنيای اسالم است يعنی 

بايد به نام خليفه جهان اسالم شناخته شده و خطبه بنام وی شاه آزاد، پس 

نومبر يعنی چهار روز بعد از آنکه حضرت  23خوانده شود. اما در تاريخ 

شوربازار امان هللا خان را خليفه اسالم خوانده بود، امان هللا خان در دربار 

ئه اعالن کرد که از اين موضع صرف نظر گردد، زيرا نمی خواهد که با توط

های انگليس روبرو و باعث سقوط دولت افغانستان گردد. 
1
  

(شاه امان  1922)1301تا سال »داکترکاظم از قول داکترسنزل نويد مينويسد:

نه تنها موقعيت خود را به حيث شاه مستقل وقانونی افغانستان تحکيم هللا 

ه بخشيد، بلکه القابی را ازقبيل"غازی"هم ازطرف لويه جرگه حاصل کرد وب

 .م درداخل وخارج کشور شناخته شدصفت يک قهرمان ملی ومدافع اسال

غازی درخارج ازکشور، بخصوص دربين قبايل  هللامحبوبيت شاه امان 

سرحدی و جناح های ضد انکليسی درهندبرتانوی بحدی بود که بعضی او را 

می ميدانستند. اين فت اسالفت عثمانی، کانديد مقام خالدرصورت سقوط خال

ره درداخل کشورنيزيکی از آرزومندی های علمای دينی و محافظه مفکو

کاران مذهبی و نيزيک عده مليگرايان بود، چنانچه اين موضوع درجريان 

به دليل هللا درپغمان بطورجدی مطرح شد. اما شاه امان  1303لويه جرگه 

حات در داخل کشوربا چنين نظرموافق نبود ت و اصالتمرکز مزيد به تحوال

شاه  .حيت خود فراتر ميدانستل اين مسئوليت بزرگ را از توان و صالوقبو

به صراحت بيان کرد  1303حين مباحثات دراين موضوع درلويه جرگه 

فت بطرز و صورتی که بود و سواء از من به آواز بلند ميگويم که خال »که:

مفاد رقبه حمکرانی خويش، نقطه نظری بخود نداشت و بدرد ومصائب عالم 

انگليسان بر  [غلبه]چنانچه درمواقع سه گانه تغلب )م نمی پرداختاسال

م کوششی بعمل افغانستان هيچ صدا و ندای نداد) و با اجتماع عالم اسال

ً وعقالً  بکارنمی افتد و بايد هم که خليفه  نياورد، هيچ بدرد نميخورد و طبعا

رزد و درامورات دنيوی مسلمانانی که درتحت حکومتش نباشند ، مداخله نو
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اگر بنمايد آيا ايران، هند، مصر، مراکش، تونس، الجزائر، افغانستان، چين 

اوامرش  [فرمانبرداری]وغيره مسلمانان عالم بالعذر و ضرر و تکليف بامتثال

فت بدرد بخيال عاجزانه ام که درين دوره، خال  .پرداخته ميتوانند؟ نی ابداً 

را دچار مصائب کبری و  نميخورد و خليفه بجز ازاينکه خودش و مملکتش

م عائد نخواهد کرد بگرداند، ديگر فائده را به اسال [دشمنان]هدف اسهام اعداء 

فت استفسار شود، علی الفور ترکيه موجب الغای خال چنانچه اگر فعالً  (

. بايد که ما و شما درين مبحث قبل از (خواهند گفت بجواب همين کلمه را 

رويداد لويه )رک: «د را درآن ضايع نکنيموقت مذاکرات ننمائيم واوقات خو

 (8ـ  80صفحه ، 1303جرگه دارالسلطنه 

فت بودند و آرزوی اين موقف شاه برای علمای دينی که طرفدار جنبش خال 

رهبريت خود را دراين آرزومندی برآورده می ديدند، موجب بروز فاصلٔه 

دی شاه محسوس بين شاه وعلمای دينی گرديد. درعين زمان کوشش های ج

برای اينکه برخرابه های نظام کهنه قبايلی شالوده يک دولت عصری را 

برمبنای قانون ونظم به وجود آورد ، نيز با نظرعلمای دينی سازگار نبود. 

حات اداری درداخل ارگان حکومت، انفاذ قانون اساسی واحترام به اصال

جوع به آزاديهای فردی، وضع قوانين ونظامنامه ها درساحات مختلف، ر

حات نظرمردم وفراخواندن لويه جرگه به حيث يک مرجع عالی تقنينی، اصال

ش امورمالی، توجه به امورمعارف وبرای اولين بارافتتاح مکاتب نسوان و تال

برای تساوی حقوق زن ومرد، ازبين بردن امتيازات ومعاشات مستمری 

وبحث مهم  اینورآوری هبعضی خانواده ها والقاب شان، همه ازجمله 

ً بودند  برانگيز  بسياری ازاين نوآوريها به منافع کلی طبقات صاحب  که مسلما

امتياز اعم ازخوانين، زمين دارهای بزرگ وخانواده های اشرافی و به 

خصوص يک عده علمای دينی محافظه کار ومتعصب صدمه رسانيد و 

بل با دست رفته برآيند ودرتقا از موجب شد تا آنها درصدد اعاده امتيازات

اقدامات شاه قرار گيرند. دراين حال شاه احساس کرد که رهبران دينی 

آرزومند اشتراک درقدرت سياسی دولت ميباشند وميخواهند که دولت را به 

سمت مطلوب خود رهبری کنند. ازاينجاست که فاصله بين شاه و رهبران 

صله حات گذاشته ميشد، اين فامذهبی ايجاد شد وبا هرقدم که بسوی اصال

بزرگترميگرديد، تاحدی که مخالفت ها، جای خود را به تحريکات ، توطئه ها 
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ها وبعضی ت فوق موجب شد تا يک عده مالتحوال .خره برخوردها دادوباال

ازعلمای دينی بخصوص درساحات جنوبی و مشرقی کشوربه ادعای اينکه 

ذهب حنفی گويا اقدامات دولت و تدوين وانفاذ نظامنامه ها با اصول شرعی وم

همسوئی ندارند و دربعضی موارد خالف شريعت ميباشند ، برعليه آن موقف 

گيرند و به مخالفت برخيزند. اين مخالفت ها که غيرمستقيم از بيرون کشور 

تحريک و تقويه ميشد، به سرعت بيک قيام بزرگ درآن ساحات تبديل گرديد 

«.اردی لنگ" در تاريخ شهرت دکه به شورش خوست و بنام "مال
 1

  

 

 محمودطرزی  وپان اسالمیسم:

ً ذهنيت پان اسالميسم شاه  امان هللا از انديشه های محمودطرزی ،  اساسا

دين افغانی مايه وريشه ميگرفت که بخاطر طرد استبداد ال  شاگرد سيد جمال

واستعمار انگليس  از سرزمين های اسالمی ، مسلمانان را به اتحاد واتفاق 

راسر شرق ميانه از مصرتا ترکيه وايران ونيم قاره هند دعوت ميکرد و در س

 صدای او طنين انداز بود.

محمودطرزی، بنيان گذار مشروطيت دوم، که از شاگردان و پيروان مکتب  

سيدجمال الدين افغانى بود، به جوانان افغان ومشروطه طلبان تلقين ميکرد 

نميتوانند يوغ  استعمار  تازمانی که ملل تحت استعمارباهم متحد ومتفق نشوند، 

را از گردن خود پس کنند. او ميگفت استعمار از بی اتفاقی مسلمانان استفاده 

کرده وملت های مسلمان را دربند کشيده است.واگرهمين ملتها دست  دردست 

هم بدهند وبرضد استعمار واستبداد مبارزه کنند، هم از چنگال خونين استعمار 

 داخلی نجات خواهند يافت. وهم از پنجه ظلم  استبداد

محمود طرزی, نويسندهء پرکار و جهان ديده بود. اودر يک خانوادهء  

سرشناس تولد يافت و تحصيالت خصوصی و خانگی را از علمای بلند پايهء 

کشور، از جمله پدرش غالم محمد طرزی، يکی از شعرای برازنده افغانستان  

ر غالم محمدطرزی فراگرفت. ومال محمداکرم هوتک استاد خانوادگی سردا

خانواده طرزی در زمان عبدالرحمن خان به هندوستان تبعيد شدند و از آنجا 

به ترکيه عثمانی هجرت کرده و در شام اقامت گزيدند. در سالهای هجرت، 

                                                 
1
ا نگاهی مختصر به سقوط و عروج خانواده سردار يحيی خان محمد نادرشاه از پادشاهی ت داکترکاظم، - 

 (86بخش (شهادت
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در تماس بود و طی ديداری از « ترکان جوان » محمود طرزی با نويسندگان

مال الدين افغانی  مالقات کرد.  با سيد ج 1896شهر استانبول در سال 

مالقات با سيدافغانی در استانبول، اثرات عميقی بر طرز تفکر طرزی 

"عالمه یک معدن عرفان بود. این هفت ماهه گذاشت, چنانچه خود گويد: 

مصاحبت بقدرهفتاد ساله سیاحت در بردارد."
 1

  

عربى و  بقول مرحوم حبيبی،"پيروان سيد جمال الدين افغانى در کشورهاى

ترکيه صحافت ترقى جديد را وقف بيدارى ملى ساخته بودند. در چنين هنگامه 

رستخيز آسا ، کشور افغان نيز از جنبش و کوشش و تپش تهى نبود. محمود 

طرزى حدى خوان کاروان ملى ما بود و در بيدارساختن مردم مخلصانه 

حرکت  که همان« ميکوشيد و حرکت فکرى نوينى را بوجود آورده بود.

"مشروطه خواهى" و استقالل طلبی افغانستان بود. 
2
  

از نهضت "طرزی در جريان دوره فعاليتش بحيث سر محرر سراج االخبار، 

اتحاد اسالمی) پان اسالمیزم(، ملیگرائی افغانی، و اصالح و تجدد به 

مقاالت وی در سراج االخبار  موازات اصول غربی طرفداری مینمود.

بارهء فلسفه، اخالقيات، ديانت و اطالعات در بارهء غرب معلومات جديدی در

به خوانندگان عرضه ميداشت. طرزی با اينکه منتقد و مخالف جدی استعمار 

غرب بود، به توانائی و نيروی اروپائيان اعتراف نموده و آنرا زاده قدرت 

فکری و عملی آنها ميدانست. اينست که در عين پشتيبانی از هرگونه حرکت 

در راه دفاع از اسالم، از وضع رقت بار مسلمانها شکايت نموده عقيده  مثبت

داشت که وضع جهان معاصر اسالم را نميتوان بجز از بي اتفاقی، بيخبری، 

ضعف و عدم اعتماد بنفس طوری ديگری توصيف کرد. به نظر طرزی علت 

عقب ماندگی مسلمانان در نقص ذاتی اسالم نبوده بلکه سبب آن انحراف 

 لمانان از ارشادات واقعی اسالم است. مس

طرزی مدعی بودکه اسالم بر مبانی عقل استوار است. و برای تأئيد اين مدعا 

دین مسلمان عقل اوست، آنرا که يکی از احاديث نبوی رامبنی بر اينکه "

" نقل قول نموده افزود که "شرط اعظم جميع عقل نیست دین هم نیست

ستوار آمده است، زيرا عقل است که مستوجب تکاليف احکام دينی بر عقل ا

                                                 
1
  ،از من، فصل اول2004عالمه طرزی، شاه امان هللا، وروحانیت متنفذ، چاپ  - 

2
   117، ص 13۶3حبیبی،جنبش مشروطیت درافغانستان ،چاپ کابل  - 
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تکليف حکم شرعی ميشود..." همچنان برای ثبوت اين ادعا مکررا از نقش 

پيشتاز مسلمانها در علوم و فنون ياد آورشده تأکيد مينمود که علوم و فلسفه از 

مراکز فرهنگی جهان اسالم به اروپای قبل از رنسانس سرايت کرد. اين 

آیا ؟"؛ "چه بودیم؟ چه شدیمه مقاالتی, که زير عناوين: "نظريات در يک سلس

" در چه باید کرد؟ "؛ "علم و اسالمیت؟"؛ "مانع ترقی مسلمان ها چیست

 سراج االخبار مطرح گرديده است.

بعنوان يک نيروی بزرگ سياسی و ثقافتی,  ،طرزی علت انحطاط اسالم را

که قرآن مجيد منبع مهم به عدم درک واقعی قرآن مربوط ساخته تأکيد ميکند 

معرفت در امور معنوی و دنيائی و رهنمای موفقيت بشر در زندگانی دنيا و 

آخرت ميباشد.زمانی که مسلمان ها ارشادات قرآن را بدرستی تعقيب 

ميکردند، پيام اين کتاب مقدس را همراه با سواد، هنر، فلسفه و علوم در جهان 

آغاز شد که آنها استفاده از قرآن را به  منتشر ساختند. انحطاط مسلمانها زمانی

عنوان رهنمای امور دنيائی ترک گفتند و از ارشادات آن فقط در امور 

اخروی کار گرفتند." 
1
  

بر خالف علمای  ،طرزی بيان ميداشت که علمای اسالمی در دوره های اخير

وپا متقدم، که  عاملين ترقيات علمی و ادبی در دوره های ماقبل از رنسانس ار

بودند، بر فروعات  پيچيده، به اصول اساسی اسالمی توجه کمتر داشته اند. 

کوتاهی آنها در رهنمائی درست مؤمنين نه تنها به بيخبری و ناآگاهی همه 

جانبه از دين انجاميد، بلکه به پذيرش افکار و اعمال غير اسالمی نيز منجر 

دين عقلی گرديد و شد که در اثر آن عقايد عاميانه و خرافات جايگزين 

مسلمانها تدريجا اعتماد بنفس، اتحاد، نيرومندی، قوهء تحرک و باآلخره نقش 

 رهبريت در علوم و فرهنگ را از دست دادند. 

طرزی در مقاالتش به مفاهيم غربی حکومت، دولت و ملت تماس گرفته و 

 آنها را در چوکاتی از ارزشهای اخالقی اسالمی بيان نمود. نظريات سياسی

طرزی دريک سلسله مقاالتی زير عنوان "دين، دولت، وطن، ملت"، که در 

ستون اخالقيات سراج االخبار انتشارميافت، توضيح شده است. به عقيدهء 

طرزی، چهار عنصر فوق عميقاً بهم مربوط بوده بقای هر عنصر به بقای سه 

                                                 
1
  55واکنش های مذهبی وتحوالت اجتماعی،صسنزل، - 
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وطن عنصر ديگر مربوط ميباشد و اينکه دولت و ملت در دفاع از اسالم و 

 مسؤليت مشترک دارند.

طرزی عقیده داشت که یک حکمروای خیرخواه، که اولتر از همه به رفاه    

و آسایش مردم عالقمند  شد، میتواند اعتماد و حمایت کتله های مردم را 

بدست آورده آنها را رهنمائی نماید، تا بطور مؤثری در همکاری با دولت و 

دولت اینست که از طریق قانون و  ترقیات اجتماعی سهم گیرند. وظیفهء

اجراآت اداری تعادل مناسب و موزون در اجتماع ایجاد کندو اما هیچیک از 

." این تغییرات بدون همکاری علماء میسر نخواهد شد
1
  

از قول يک شخص عالی مرتبت هندوستانی در موردمحمودطرزی  ادمک

ستگی قاطبه مينويسد: "محمود طرزی از جنبش های اسالمی واتحاد وهمب

مسلمانان بحيث يک منبع قدرت برای عالم اسالم طرفداری ميکرد وشخصاً با 

سيد جمال الدين افغانی بزرگترين علم بردار جنبش اتحاد اسالمی وآشنا 

 ساختن مسلمانان به حيات معاصر وبيداری، شناسائی داشت." 

محمودطرزی ،یک شاعرظریف وخوش طبع ویک نويسنده می افزايد که " 

فیلسوف خردمند دارای بنیه ضعیف والغر بود. چنان پنداشته میشد که 

طرزی قبل از وقت ظهورکرده باشد. اوصالحات اجتماعی  را به کمال صلح 

پسندی وارامش مطالبه میکرد. او از استبداد واستعماربد می برد وبصورت 

."عموم از مخالفین سرسخت استعمارانگلیس بود
 2

  

ين اسالم بعنوان شيرازهء همبستگی روحی می تواند طرزی معتقد بود که د

مسلمانها را به مقابل استعمار غرب متحد سازد. در مقاله ای تحت عنوان 

" وی به نقش برازندهء علماء بحيث قضات، اگر مسلمانها متحد شوند"

معلمين، خطبای مساجد و غيره اشاره نموده و از آنها التماس کرد که نفوذ 

اذهان کتله های مردم بکار برده گروه های مختلف زبانی  شان را در تنوير

وقومی را تحت لوای دين متحد سازند. وی اتحاد اسالمی را شرط اول وحدت 

ملی ميدانست و اميدوار بود که روزی يک هويت قوی افغانی اسالمی، مبرا 

ازتعصبات و عاليق قومی، قبيلوی، منطقوی و فرقه ای، اقشار ملت را در 

                                                 
1
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شاف و ترقی متحد خواهد ساخت. از اينرو اهل تسنن و تشيع را راه انک

تشويق مينمود که بخاطر نجات اسالم از خطر استيالی استعمار غرب 

اختالفات شان را کنار بگذارند.
 1

  

طرزی در مقاالتش در سراج االخبار، از احيا و رونق دوبارهء مردم آسيا و 

شتيبانی ميکرد. وی کتاب چند همبستگی کشورهای اسالمی )پان اسالميزم( پ

را که توسط قوماندان عمومی اردوی ترکيه «جنگ روس و جاپان » جلدی 

نوشته  شده بود، به دری ترجمه نمود تا به خوانندگانش نشان دهد که چگونه 

يک ملت کوچک ولی مصمم آسيائی قادر شده است که يک قدرت بزرگ 

عتی غرب نيروی تازه برای نظامی را شکست داده و در مواجه با دنيای صن

خويش کسب کند. طرزی معتقد بود که اگر علماء که رهبری کتله های مردم 

را به عهده دارند روح واقعی اسالم را درک نمايند، مسلمانان سعادت و 

عافيت از دست رفته شانرا دوباره باز خواهند يافت.
 2

  

طرزی اميد وار  از آنجائيکه اين مأمول به رهبريتی پيشتاز ضرورت داشت،

بود که در افغانستان، حتی با فقدان يک نظام مؤثر اجتماعی و مذهبی، يک 

پادشاه خيرخواه و روشنفکر خواهد توانست که نقش يک مصلح دينی را به 

عهده بگيرد و  اسالم را مبتنی بر احتياجات امروز استحکام ببخشد. به همين 

بيب هللا خان را تمجيد ميکرد و اميد، طرزی در ابتدا سياست ترقی خواهانه ح

با عبارات مخلصانه کوشش مينمود که توجه وی را به مسؤليت هايش به 

مقابل ملت معطوف بدارد وبدينوسيله نفوذ گروه عقبگرای دربار را ضعيف 

بسازد. گاهی هم طرزی از مرز احتياط قدم فراتر ميگداشت, چنانچه در يکی 

را محکوم نمود و آنرا غير اسالمی از مقاالتش به وضاحت حکومت مطلقه 

خوانده و آن گروه علماء را که از اصل حق الهی سلطنت حمايت ميکردند، 

 مورد انتقاد قرار داد:

علما و مشايخ حقيقی، که رهنمای شهراه حقيقت بودند و از حق گوئی و  

محبت به دين از هيچ چيزی چشم شان خم نمي خورد از ميان محو و نابود 

آنها از بسيار وقتهاست که علمای سوء قايم گرديدند و در لباس آن شده بجای 

علما و مشايخ عظام، برای منافع ذاتی و نفس پرستی خودشان زمامداران 
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امور جمهور عالم اسالم را از عصرهاست که به عظمت و جبروت و از  

درجهء بشريت بملکوت ارتقاء دادند. 
1
  

 

بکار برد. مفاهيم و  دولت -ملت سلطنت و طرزى اسالم را براى اعمار 

اصول قضائى در اسالم در محراق توجه امير عبدالرحمن خان بود، اما 

افغانستان » طرزى بر مبناى اعتقاد و اخالق اسالم چنين استدالل ميکرد: 

کشور خدا داداست، چون افغانها به اراده و لطف خداوند اسالم را پذيرفته اند، 

 ً براى آنها مقدر شده است. همچنان همه مسلمانان بناًء عشق بوطن مستقيما

که مردم « وطن»متعلق به امت هستند و امت تمام واحد هاى سياسى را در 

آن ملت را تشکيل ميدهد، در بر ميگيرد. بناًء پان اسالميسم و ناسيوناليسم ضد 

را به يک موجود تشبيه کنيم، ملت « وطن»و نقيض همديگر نيستند. هر گاه 

ستخوان و پادشاه روح آنست. بنابرين خدمت بوطن، به ملت، به گوشت و ا

وطن بدون ملت، ملت . » حکومت و به پادشاه وظيفه دينى هر مسلمان است

بدون وطن و هردو بدون حکومت و حکومت بدون پادشاه ، مشابه به جوهر 

. از لحاظ منطق ، عشق بوطن و «غیر ارگانیک یا موتریست بدون ماشین 

 باهم يکسان فهميده مى شود. تجدد طلبى 

در فوق برين موضوع روشنى انداخته شد که وطنپرستى وظيفه دينى است و 

چون تجدد طلبى و ترقى با دفاع از وطن انفکاک ناپذير است، بناًء آموزش و 

کسب علم وظيفه ايمانى تمام وطنپرستان محسوب ميشود. اصول مقدر قانون 

ان امر آزادى و ترقى به وحدت ملى آسمانى و ساير اصول اسالم و همچن

ضرورت دارد. چون دشمنان اسالم از پراگندگى و هرج و مرج سود مى 

برند، بناًء وظيفه مقدم تمام افغانها حمايت از پادشاه است که هدف او وحدت 

 توسط مرکزيت و تأمين ترقى توسط تجدد طلبى است. 

دد و اصالحات در مى اندیشیدند که تطبیق تج« جوانان افغان »طرزى و 

جامعه توسط تالش هاى مشترک یک رهبرى مذهبى منور، روشنفکران و 

در حالى که هيچيک از رهبران مذهبى در  نخبه گان حاکم تأمین پذیراست.

افغانستان آماده نبودند که اين وظيفه خطير را بدوش گيرند.طرزى و پيروان 

                                                 
1
 58همان منبع ، ص  - 
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تب مقدس را به ترتيبى او بحيث اولين افراد غير روحانى ظهور نمودند که ک

تفسير کردند که با طرز تفکر بسيارى از تاسيسات مذهبى که تجدد طلبى را 

بدعت تلقى ميکردند، در تضاد قرار داشت. بناّء مرحله تقابل بين انديشه هاى 

 نوين روشنفکران و روحانيون آغاز شد. 

نستان در وظيفه يى را که طرزى در رابطه با فرهنگ و تعليم و تربيه در افغا

م( قابل مقايسه 1898 -1817برابر خود گذاشته بود با انديشه هاى سيد احمد )

است که موصوف تمام زندگى خود را وقف آن کرد تا خرافات اسالمى را در 

اسالم »برابر تغيير و مدنيت غرب برطرف نمايد. عين انديشه ها را در باره 

غ کرد.] اما تالش هاى سرا« ترکان جوان»مى توان در بين افکار « مدرن

سيد احمد براى نزديکى مسلمانان هند و راجاهاى هند بمنظور تبديل آنها به 

رعاياى وفادار به برتانيه بود، در حالى که طرزى تجدد طلبى را به مثابه 

يگانه وسيله ئى تلقى ميکرد که مسلمانان ميتوانند بوسيله آن در برابر بريتانيا 

رزى در جهان بينى سياسى خود در پان اسالميسم مقاومت کنند.[ بنابرين ط

سيد جمال الدين افغانى و جنبش ترکان جوان، بسيار پرنفوذ تربود.
 1

  

تأکيد افکار اسالم مدرن با اهداف سياسى غير مذهبى به  مثابۀ ماهيت بغرنج  

تجدد طلبان افغان در سياست هاى اصالح طلبانۀ شاه امان هللا نفوذ نمود.... 

اى اصالح طلبانه فوق الذکر همچنان بال تکليفى ميان ميراث دوگانه سياست ه

را که تصور مودل تجدد طلبى اسالمى را بخاطر « جوانان افغان »طرزى و 

تحسين ميکردند، انعکاس ميداد.  دولت  مدرن -یک ملت رسيدن به 
2
  

ی آن اولسن می افزايد:" سياست تجدد طلبی شاه امان هللا را بايد در بال تکليف

در بين فلسفه طرزی مبنی برمودل  اسالمی تجدد طلبی ونمونۀ عملی تجدد 

طلبی غير مذهبی جوانان ترک درک کرد. درحالی که تجدد طلبی غير مذهبی 

ً به معنی غربی ساختن دولت وجامعه بود،  درجمهوری نوين ترکيه صريحا

د يا اما روشن نيست که که آيا انديشه تجدد طلبی طرزی غير مذهبی بو

اسالمی؟ همچنين مفهوم تجدد طلبی با نيات ضد امپرياليستی طرزی 

بصراحت ثمره جريان تجدد طلبی يی بود که جوامع غربی آنرا از طريق 

صنعتی ساختن بوسيله راه انکشاف سرمايداری  با همه پيامدهای اجتماعی که 

                                                 
1
 117 -115استا اولسن،همان اثر، صفحات   - 

2
  118همانجا،صفحه  - 
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وده درپی داشت تعقيب ميکرد.ازاين رو امان هللا وافغانهای جوان قصد نم

بودند که تمام مظاهر وآثار تجدد جوامع غربی را بدست آورند وفکر ميکردند 

که اسالم آنطوريکه درافغانستان متداول است، يکی ازموانع را دراين راه 

تشکيل ميدهد. رفورم های شاه امان هللا که آيا واقعا ًضد اسالمی بوده يا 

سياست(،هنوز کوشش برای غيرروحانی ساختن دولت)جداساختن دين از 

مورد مناقشه سياسی قراردارد. فورمولبندی قانون اساسی افغانستان که دولت، 

حقوق ووجايب شهروندان را مستقل از اسالم تعريف مينمود، اساس بقيه 

رفورمها را تشکيل می داد. اما] امان هللا[ آشکارا موقف ضد اسالمی  مانند 

دو ]رژيم[در تالش بخاطر"تجدد همتای ترکی خود را اتخاذ نکرد. با آنکه هر 

طلبی" از لحاظ مقابله های ايدئولوژيک دارای وجوه مشترک فراوانی 

بودند.)بخصوص رفورمهای آخر امان هللا پس از سفربزرگ او به اروپا( اما 

 سياست ها وموضع گيريهای امان هللا درقبال اسالم درمقايسه با همتای ترکی 

آن فرق نمايان داشت."
 1

  

انقالب ترکيه :»ه از قول صاحب نظر ديگری بنام ماروين،ميگويد که نويسند

اصالً انقالب ارزشهابود که رژيم کماليست زحمت فوق العاده را درجهت 

ايجاد چنان يک شعور با آگاهی ملی که ارزش های گذشته را بحيث تهديدی 

برای زندگی خويش درک ميکردند، متحمل شد،اما به نظرميرسد که شاه امان 

هللا اشغال اذهان عامه را با ديگران تقسيم نمود. رويهرفته آرزوی اوجدايی 

، نفوذمذهب 1928دولت از مسجد بود، اما موصوف بخصوص پس از سال

با اين هم او هرگز برضد اسالم  رامانعی در راه ترقی حساب ميکرد.

د قرارنگرفت، طوريکه کماليست ها چنين کردند،زيرا امان هللا قبل ازهمه خو

يک مرد مذهبی بود،ثانياً افکارطرزی در بارۀ اسالم مدرن او را دراين زمينه 

کمک ميکرد وثالثاً تاسيسات مذهبی درافغانستان نسبت به امپراتوری عثمانی 

که قرارگاه خليفه در آنجا وجود داشت،کمتر انکشاف يافته ومتشکل بود، 

از رهبران مذهبی  باوجود همه اين عوامل امان هللا با مخالفت صف متحدی

«]متنفذ[مواجه گرديد.
 2

 

                                                 
1
 12۴همانجا، صفحه اولسن، - 

2
 130همانجا، صفحه - 
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 وضعف حکومت نو یبه  کوچک یدستگاه» :ديافزا یعثمان در ادامه م اکرم

 نيرا که در دوم یممکن بود که نظام خالفت اسالم شاه امان هللا خان نا اديبن

 ايما اح ۀمضمحل شده  بود در کشور اشوب زد -عثمان یامپراتور- گاهشيپا

 خالفتمجدد  یايمسلمانان هند کماکان چشم شان به اح که تیکند درصور

جنک با قشون سرخ بودند  ريکه درگ انهيم یايبود ومسلمانان آس یعثمان

به  ديپروراند. وبع یدر سرم ترکستان بزرگ را یامپراتور ليتشک یهوا

ترک  ريرهبر غ کي ادتيق یدار را فدا شهيبرنامه  ر نکه آ ديرسينظرم

.«نديبنما
 1

 

انه تا هنوزهم افغانستان با توطئه ها ودسايس روحانيت متنفذ روبروست متاسف

و ملت مظلوم واکثراً محروم ازسواد افغنستان برای ايجاد يک حکومت مبتنی 

بر دموکراسی وآزادی های مدنی با نيروهای محافظه کار وبنيادگرا درجدال 

               است واز سوی افراطيون بنيادگرا خورد وخمير شده ميرود.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
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 مفصل چهار

 شاه درشاهراه اصالحات 

 

 

 شاه ،در شاهراه اصالحات :

ومشروطه خواهان، پس از پيروزى بر دشمن و تحصيل  غازیهللا شاه امان 

 اگست که بعد از توشيح 8استقالل کشور و امضاى موافقتنامه راولپندى در 

شکل رسمى را بخود  (1298اسد 28)مطابق اگست 18در هللا شاه امان 

وز استرداد استقالل کشور اسد را ر 28و افغانها از آن پس همين روز گرفت 

ايجاد تحوالت وبه منظور رفع عقب ماندگى قرون وسطائى جامعه  ،شناختند

يک که بتواند جامعه را به پيش حرکت بدهد، دست باجتماعى در کشور 

جرا قرار گرفت .مرحله اول از مرحله مورد ا سهسلسله اصالحاتى زد که در 

( 1928اگست -1924خوست) شورشو مرحله دوم از 1923تا  1919

 .1929تا جنورى  1928ومرحله سوم از اکتوبر

 در مرحله اول، اصالحات ذيل روى دست گرفته شد:  

 

 در عرصه وحدت ملى : اصالحات  – 1

رح و یکى از مهمترین تحوالت مرحله اول اصالحات اجتماعى دولت ، ط

تصویب قانون اساسى یا نظامنامه اساسى دولت علیه افغانستان بود که در 

نفرى در جالل آباد تحت ریاست  872جرگه  شمسى در لویه 1301سال 

شخص شاه مورد بحث و تصویب قرار گرفت و براى نخستین بار افغانستان 

ى در تاریخ چند هزارساله خود صاحب یک قانون اساسى مبنى بر مبادى عال

 حقوق انسانى گردید.
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ماده تنظيم و تصويب شده بود، در فصل حقوق  73اين قانون اساسى که در 

عمومى: اصول برابرى و آزادى شخصى و لغو اسارت و بردگى ، آزادى 

مطبوعات و شغل و پيشه و تدريس و حق ملکيت شخصى و مصئونيت مسکن 

يرقانونى و غيره و منع مصادره دارائى و لغو بيگار و شکنجه و مجازات غ

( افزون 24، 22، 10و  9نکات برجسته و اساسى بازتاب يافته بود. ) مواد: 

تمام اتباع افغانستان برطبق » برين مزايا، در ماده شانزدهم درج شده بودکه: 

 11ماده « .شريعت و قوانين دولت از حقوق و وجايب مساوى برخوردارند

اصول اسارت و بردگى بالکل  در افغانستان» قانون اساسى حکم ميکرد: 

بنابر حکم اين ماده، درحدود هفتصد تن غالم و کنيز هزاره « موقوف است.

در شهرکابل از منازل اربابان خود برآمدند. از اين است که مردم هزاره بيش 

بر خاستند و بيش از ديگران هللا از هر قوم و قبيله ديگر به دفاع از شاه امان 

م سقاوى قرار گرفتند.روح اين موادقانونى مورد غضب و ضرب وشتم رژي

 .آن بود که در عمل تطبيق ميشد و از لوث کذب و ريا وفريبکارى مبرا بود

چنانکه مراسم مذهبى و تکيه گاه هاى پيروان مذهب اماميه عمالً آزاد شد. در 

مجالس مشوره واليات قندهار و غزنى و جالل آباد و انجمن معارف کابل ، 

يندگان انتخابى هندوهاى افغانستان شامل و در امور اداره يک يک نفر نما

سهيم گرديدندو قيد رنگ زرد از دستار ومعجر هندوها با باقيات پول جزيه 

خان( مرفوع گرديد. و هللاشاه امان  1920ش =1299)طبق فرمان حمل 

اوالد هندو در مدارس ملکى و نظامى )ليسه هاى حبيبه و حربيه ( و افسرى 

د و ديگر تبعيض و تفريق از نظر نژاد و زبان و مذهب و قبيله اردو قبول ش

وجود نداشت ، معاش مستمرى و نسبى عشيره محمد زائى و خوانين و 

.امتيازات روحانيون لغو گرديد و ملت در حقوق با هم مساوى شد
 1

  

بقول استااولسن : در قانون اساسى براى مردم افغانستان همان حقوقى پيش 

بود که در قوانين ليبرال غربى وجود داشت. هويت ملى بحيث بينى گرديده 

ازطريق حفظ حقوق برابر براى همه رعاياى کشور تأمين ميشد. اين « افغان»

قانون اساسى در جامعه افغانستان انقالبى بود، نه تنها بخاطر اينکه حقوق 

 مدنى شهروندان را اعتراف ، عمليه دستگاه دولت را تنظيم و اصل مسئوليت

                                                 
1
  793ص ،1جغبار ،  -  



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   230   

کابينه را معين ميکرد، بلکه همچنان به اين دليل که اقتدار پادشاه را محدود و 

( مقاطعه راديکال از حاکميت شخصى و 7تابع قانون مى ساخت )ماده 

استبدادى مروج در افغانستان بود. 
1
  

خان به اهميت وحدت ملى و اتفاق ملت بخوبى پى برده بود و هللا شاه امان 

سخن بگويد. در سفر قندهار تاکيد بروحدت ملی هرگز نمى توانست بدون 

خورشيدى پس از خطبه نماز روزجمعه هفتم عقرب، که به  1304درسال 

امامت خودش بر گزار شده بود، در مسجد خرقه مبارک حين ايراد خطبه 

هرکسى که »گفت:  نماز، در باره اتفاق ملت به تفصيل سخن زد و در يکجا

در افغانستان زندگى میکند، بدون استثنا افغان گفته مى شود. پس درانى و 

« اوپره»شاه بکار بردن کلمه « کزائى و اوپره چه معنى دارد؟ غلجائى و اچ

را براى اقوام و قبايلى که گويا بى نام و نشان اند و افراد سر بر آورده ندارند، 

تحقير ناجايز دانست و جداً منع کرد و همه اين اختالفات را بهترين سالح 

در ميان ما و دشمنان ما از اين خصومت » بدست دشمنان وطن شمردو گفت: 

چقدرعظمت يافته اند. آه که ما را بدست خود ما از ما جدا کردند! تکه تکه 

نمودند ، پارچه پارچه ساختند و تمام قواى ما را ميان خود ما به تحليل 

«. رساندند. در اينجا اشکهاى امير جارى مى شود
2
  

رانى گفتن غلجائى و دخان درنطق ديگرى به مردم قندهار گفت که : هللا امان 

یک تبعیض نژادى است، ما همه انسان و مسلمان هستیم باید وحدت ملى 

 داشته و در مقابل دشمنان خارجى و داخلى یک مشت باشیم. نزد من همه 

  افغانها برادر اند.

شاه امان هللا  ازتبعيض ونفاق ميان اقوام کشور نفرت داشت ودر يکی از 

هندو ، هزاره ، شیعه ،  »خطبه های نماز جمعه درقندهار بصراحت گفت:

سنى، احمدزایى و پوپلزایى نداریم ، بلکه همه یک ملت هستیم و آنهم 

«افغان!
 3 

 

 خان براى تأمين وحدت ملى، پولى را که هندوها به نام جزيه مى هللا امان 

                                                 
1
  124استا اولسن ، اسالم و سیاست درافغانستان، ص  - 

2
  114دنمارک ، ص  1999زمر ،هللا استا اولسن ، اسالم و سیاست در افغانستان ، ترجمه خلیل ا - 

3
  2پوپلزائی،سفرهای غازی امان هللا شاه،  چاپ انتشارات میوند،کتابخانه سبا، ص - 
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پرداختند، منع کردو پوشيدن لنگى زرد را نيز ممنوع قرار داد، تنها قشقه 

خود باقى ماند، زيرا محض براى شناخت آنان بود هندوها به همان حال سابق 

 که ضررى نبينند. 

، بقلم اعلحضرت « حاکميت قانون در افغانستان» کتاب پر ارزش  ۀدر مقدم

چونکه از خدمت بوطن باالتر عشقى ندارم و این  »ميخوانيم : هللا شاه امان ا

أمین مسلک را نخبه آمال خود میشمارم ، لذا استفاده از موقع را بغرض ت

امور وطن عزیزم افغانستان و تهیه طرق بختیارى ملت محبوبم افغانیان ، 

همه وقت ملحوظ داشته ، خواسته ام بمعونه ایزدى نهضت و مراتب عظمت 

« .افغانیه بسرعت ممکنه بساحه وجود آید
1
   

خان در فرصت هاى معين به واليات کشور از شمال تا هللا اعليحضرت امان 

رب سفرکرده و گزارش اين سفرها در جرايد آن وقت جنوب و از شرق تا غ

  .درج شده است

 

 : واقلیت های مذهبیحمایت ازحقوق  هندوان 

شاه  امان هللا از سهم گيری مسلمانهای هند و از مجادله شان برای واژگون 

کردن استعمار انگليس در هندوستان حمايت ميکرد و از اين فرصت در 

های افغانستان, و تحقق بخشيدن به سياست ترويج حقوق مساوی برای هندو

ملت سازی و آوردن مساوات اجتماعی، استفاده کرد. چنانچه مبلغ جزيه يی  

را که باالی هندوان تحميل ميشد ]منع کرد[ و به اهل هنود اجازه داد که 

بمکاتب عسکری شامل شوند ودر اردوی نظامی افغانستان خدمت نمايند. 

خريد ملکيت بخشيد و فرمان داد که معابد هنود، که همچنان به اهل هنود حق 

قبال ويران شده بودند،دوباره اعمار گردند. حتی پرداخت ماليه توسط اهل 

هنود به پيمانه مساوی با آنچه که مسلمانها می پرداختند تقليل يافت و اعالن 

 شد که هندو ها ميتوانند در شورای دولت شامل شوند. 

يکی ازاعضای مهم هيئت افغانی در  هندو،داس()ديوان نرنجن         

. اين کار ه بودتعيين شد با انگليسها در کنفرانس ميسوری استقالل  مذاکرات

تأثير زيادی بر  تساوی حقوقی هندوان با ديگرابتاع افغانستانبعنوان عالمت 

                                                 
1
 1خان ،حاکمیت قانون ، ص هللا اعلیحضرت امان ا - 
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هندوهای هند وارد ساخت. همچنان بعضی از مقررات موضوعه، از قبيل 

بحيث عالمات مميزه  که برای تميز دادن اهل هنود از «زرددستار » پوشيدن

مسلمانان وضع شده  بود و هندوان را بپوشيدن دستار زرد مجبور ميساخت، 

ملغی قرار گرفت. امان هللا خان جهت استقبال از اتحاد هندوان و مسلمانان 

هند حتی فرمانی صادر کرد که به اساس آن کشتن گاو در افغانستان منع شد. 

دليل ممنوعيت در اين فرمان اين بود که اهل هنود وعده کرده بودند که داعيه 

مسلمانهای هند را حمايت کنند. برای همين بود که از طرف علما مخالفتی با 

تدابير اتخاذ شده فوق ديده نشد و حتی به سبب طرفداری هندوان هند از 

مسئلهء خالفت با هندوان همدردی نشان دادند.
 1

  

خان از لحظ اجتماعى نسبت به ساير مردمان کشور هللا تا زمان امان  هندوها

در وضع حقيرترى قرارداشتند، بنابر درخواستى از جانب هندوها به شاه ، نه 

تنها خواسته هاى شان از قبيل اجازه به زيارت رفتن زنان هندو، پوشيدن 

لباس مطابق رسم شان ومسافرت هندوها بخارج ويا از خارج بداخل 

يدارى زمين، و دوباره اعمار کردن دهرمسال و تاديه مالياتهاى دفترى وخر

برابر با مسلمانان ، و وارسى شکايات هندوها از طرف شعبات عدلى 

وممانعت از مسلمان کردن جبرى زن يا شوهرى که يکى از آنان برضاى 

خود مسلمان شده و غيره، پذيرفته شد، بلکه با بخشيدن جزيه و باقيات شان از 

اين رهگذر، دستور داده شد تادر جالل آباد، غزنين، قندهار، يک يک نفراز 

اهالى هندو در شوراى حکومتى داخل شوند، چنانچه در کابل انتخاب شده 

هجرى شمسى.  1299حمل سنه  12بودند. فرمان
2
   

خان به اهل تشيع افغانستان نيز احترام عميق ميگذاشت و به تکيه هللا امان 

رفت و در درمسال هندوها در مراسم مذهبى شان شرکت مى خانه هاىشان مي

خان پول مستمرى مال ها را قطع کرد و آنها را از مفت خورى هللا نمود.امان 

منع و مجبور ساخت که کار کنند، پول اوقاف را منع کرد و دستور داد که به 

دولت پرداخته شود.
 3

 

                                                 
1
 82داکترسنزل،واکنش های مذهبی وتحوالت اجتماعی افغانستان، ص -- 

2
 793،ص 1غبار، ج  - - 

3
 31ص  ،2000ترجمه یارمحمدکوهسارکابلى، چاپ پشاور آتش در افغانستان ، - 
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مرض تباهى يک واقعا ًدرک ميکرد که بى اتفاقى بد ترين هللا شاه امان  

قبل از همه مسايل متوجه تحکيم  وبنابرينجامعه و ناقض وحدت ملى است 

گرديد و عاقالنه اين وحدت ملى را بر محور  ن وحدت ملى درکشوربنيا

  .حقوق مساوى مردم افغانستان در برابر قانون به حرکت آورد

با تطبيق موازين غربى در باره درستکارى و هللا هنگامى که شاه امان 

صداقت در اجراى وظايف پرداخت، دشمنى ها و مخالفت ها برضد او بيش 

از آنچه که بود، وسعت گرفت. اما آنچه را که شاه نمى پذيرفت ، سيستم 

جانبدارى و ضد جانبدارى و مکلفيتها در قبال خويشاوندان و ساير افراد متنفذ 

و ديگر  بود. از اين است که وقتى شاه مستمرى افراد خاندان محمد زائى

خوانين و روحانيون متنفذ را لغو نمود، يا اينکه وقتى دستور زندانى کردن 

يکى از اقارب نزديک مادرى خودرا صادر کرد، معنايش اين بود که 

ميخواست بمردم نشان بدهد که همه مردم در برابر قانون يکسانند و هيچيک 

نون مجازات از ديگرى برترى ندارد و هرکه خالف رفتارى کند، مطابق قا

ميگردد، اما اين عمل شاه تحسينى برنيانگيخت و برعکس بخاطر عدول از 

مکلفيت هاى قومى ـ قبيلوى محکوم شد.زيرا که اين عمل در جامعه قبايلى به 

 عزت شخص با نفوذ قوم لطمه شديد وارد ميکرد. 

،هنگامى که روحانيون سنى حمايت از مذهب حنفى را 1303در لويه جرگه 

د کردند، شاه اعتراض کرد که اين موضوع باعث تخريب وحدت ملى پيشنها

گرديده و به معنى کنار گذاشتن جامعه شيعه تلقى ميگردد، اما على الرغم اين 

اعتراض روحانيون پيروز شدند. اين تعديالت نتيجه فشارهايى بود که در 

 مخالفت با روح قانون اساسى، اهداف شاه و محمود طرزى مشاور مجرب او

)که پيوسته در سراج االخبار در باره حل اختالفات بين شيعه و سنى استدالل 

 ميکرد( در هنگام قيام خوست ، توسط نيروهاى متعصب اسالمى تعميل شد. 

 :یگرائقوم برضدهللا خان  امان  نطق شاه

تباهى یک جامعه و ناقض وحدت  برای بد ترین مرضرا بى اتفاقى هللا شاه امان 

درخطبه ایکه در  نمازجمعه در خرقه مبارکه در قندهار . ست نامیدملى 

  ش بیان کرد، گفت: 1304عقرب 7در
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و طرح  دیرا تول ازاتیامت رهیو غ تیتان قوم نیدر ب نیکه سابق از ی.. کسان..»

اسما  نیآنها بوده تنها به هم هیبردن مقاصد شخص شیافگنده اند، مقصد شان فقط پ

منافع خودها  لهیوس نیکرده، بد دایرا پ یچشم و هممردم عناد و نفاق  انیم تیقوم

برخالف مقررات  ده،یت را با لذات بد دیمسلک و ن نی. خودم ابردند یم شیرا پ

باتفاق  یضرر یدار پره و جنبه نیاز نیبر دیکه مز خواهم یو نم پندارم یم هیاسالم

 افغانستان بهمرسد. اتیو عالم اسالم و ترق

 گریو د یو بنام قوم کوشندیمسائل م نیاند که همه تن در ما خوبتر دانسته دشمنان

خود ما  انیما را بم ختهیما ر نیتخم منحوس شقاق و نفاق را در ب یمسائل وطن

ما  یو قصاب یشکن و استخوان یزیخونر ینشسته تماشا یانداخته خود شان در بلند

و ُکشت و خون بازار مخالفت  نیما ا تکه در سرتاسر سرحدا دی. فکر کنکنندیرا م

 در آن تلف شده است؟ گرهایواسطه گرم است؟ و چند دانه کارتوس د بچه

را از دست خود شان  چاره یب یها یثروت مال و نفوس همان سرحد نکهیا بدون

 .کنندیبر وجود خودشان صرف م

تا  دیکشبتان  یها جاهالنه را کامال از دماغ االتیخ نیکه ا میگومیبه شما من  باز

 یرا که برا یو کسان دیمستحکم کن شیخو نیمراتب مؤدت و اخوت را ب دیبتوان

بنظر  باشدیو شب و روز در خدمت تان سرگرم م کوشند یتان م اتیعزت و ترق

و  تیو اضرار قوم یخراب مسئله کی نیکه شما از دیبای. مدیبنگر ریاحترام و تقد

تان  تیرف اسالمش یها دشمن کهیکه بمجرد د،یکرد یرا حس م یدار  پره و جنبه

 یو دران یو سن عهیش قیتفر یدر پ الفور یبود عل افتهیبر خاک مملکت تان دست 

خود معلومات حاصل کرد و فقط از  یبرا یدار پره و جنبه نیافتاده از ییو غلجا

را که گرفته توانستند گرفتند. افسوس  دهیما هر فا یپسند تیقوم و یبند فرقه نیهم

 باشند یو هردو اهل قبله م یگو ردو مسلمان، هردو کلمهه یو سن عهیکه ش میدار

دور کرده که  گریرا به اندازهٔ از همد هیدو فرقه معظمهٔ اسالم نیا زیپس چه چ

و  دیداشتیم نیعقل دورب شماکاش! اگر  ی! اانجامد یهمواره مناقشهٔ شان بمجادله م

 قتیست بچشم حقافگنده ا عهیو ش یسن نیرا که دست زمانه در ب یرگیت نیعلت ا

 ایاسالم منفعت گرفته است و  ایمخالفت آ نیکه از ا دیدیسنج یو م دیدید یم

اند! آه!  افتهیما چقدر عظمت  یانیخصومت درم نیو دشمنان ما از دهیخسارات کش

تکه تکه نموده اند، پارچه پارچه ساخته  ،ما جدا کرده اند ازما را بدست خود ما 
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 هیجا ذات شاهانه بگر نیاند.)در دهیرسان لیخود ما تحل نایما را م یاند و تمام قوا

 1 العاده دست داد.( فوق  رقت زیرا ن نیافتادند سامع

 

 معارف :   ۀدر عرص - 2

يکى ديگر از فصول مهم اين قانون اساسى ، توجه به فرهنگ و تأکيد بر 

مسئله تعليم و تربيت مجانى فرزندان کشور است. از آنجايى که تأسيس و 

نکشاف تعليم و تربيت يکى از وظايف اصلى دولت بشمار ميرفت و اين امر ا

در تحقق تحوالت اجتماعى نقش مؤثر داشت ، لذا دولت امانى به تأسيس 

قانون اساسى تحصيل  68پرداخت و بر طبق ماده  مکاتب در مرکز وواليات

يسه هاى دوره ابتدائيه را اجبارى ساخت و در پايتخت عالوه بر ليسه حبيبيه، ل

امانيه و امانى تاسيس گرديد که در آن استادان جرمنى و فرانسوى تدريس 

ميکردند. افزون بر آن مکاتب رشديه غازى، رشديه استقالل، تلگراف، 

رسامى، نجارى، معمارى، زراعت، دارالعلوم عربى، رشديه مستورات ، 

، رشديه رشديه جالل آباد، رشديه قندهار، رشديه هرات، دارالمعلمين هرات

بافى، تدبير منزل  مزارشريف ، رشديه قطغن، مکتب پوليس، موزيک، قالين

باب مکاتب ابتدائيه  322ه، مستورات ، خالصه بيشتر از يبزنانه، مکتب ط

 1927در تمام واليات کشورتاسيس گرديد که شاگردان مکاتب ابتدائيه در سال

ر نفر ميرسيدند و در هزا3هزار نفر بالغ ميشد و شاگردان ليسه هابه  51به 

نفر معلم در مکاتب ابتدائى و يکصد نفر معلم در ليسه ها  650همان سال 

به کشور هاى چون :  سال چند صد نفر از شاگردان افغانافزوده شد. و تا آن 

فرانسه، جرمنى، ايتاليا، اتحادشوروى، و ترکيه غرض فراگيرى رشته هاى 

مختلف علوم و تخنيک اعزام شدند.
 2

  

عشق بيکرانى به تعليم و تربيه و تعميم سواد در هللا ليحضرت شاه امان اع

من هرقدر در » مملکت داشت. چندانکه در يکى از بيانيه هاى خودگفت : 

باب ترقى و بهبودى شما ملت تفکر نموده ام بدون علم دیگر راهى نیافته ام 
                                                 

1
 )حزب همبستگی(ش130۴قوس  8، 37، سال ششم، شماره «امان افغان»جریدۀ  - 

 

 

 
2
  793،ص 1بار ، جغ - 
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شما  چون چنین است نیک بدانیدکه بخیر ...و پایه اول علم ، مکتب است 

بوده و شما را براه مستقیم مایل ساخته، میخواهم با کمال سویه از عالم 

باخبر شوید و ترقى کنید، تاکى دراین مغاک جهل بوده از عالم بى خبر واز 

«علم محروم باشید.
 1

  

... »در بيانيه ديگرى شاه با الفاظ ساده و عام فهم خطاب بمردم اظهار نمود 

فضالء را بنظر عزت و احترام مى نگريم تماماً از امروز که ما وشما علماء و

برکت علم است، بايد بيش از پيش در تحصيل آن کوشيد. آيا نمى بينيد و 

خجالت نمى کشيد از آنهايى که نسبت بما و شما صاحب کمال و عزت و 

حکومت شما ومن عاجز کوشش ها کرديم  اجالل هستند و برما فخر هاميکنند.

اى تحصيل علم جهت اوالد شماملت تشکيل داديم پس و مکتب ها را از بر

چرا کاهلى مى نمائيد و در اخذ تعليم تنبلى ميورزيد؟ ... از براى خدا در 

مقابل اين همه زحمات ودلسوزى حکومت خويش چرا اوالدهاى خود را 

بکمتب داخل نمى کنيد؟ چرا بر حيات و آينده اوالدهاى خود دلسوزى نمى 

اگر شما بمکتب نرفتيد خود را هللا اهل و بيکمال ميمانند. وعلم و ج کنيد که بى

« .بدست خود خراب مى نمائيد
2
  

م( منظور 1921ش)= 1300در اوايل سال هللا بنابرين اعليحضرت شاه امان 

از جمله صد نفر به اروپا و  .تن متعلم به خارج فرستاده شوند 300فرمود که 

ى تحصيالت عالى اروپا در دوصد نفر به هندکه از آنجمله نيز صد نفر برا

هند آماده ميشدند. و براى مراقبت متعلمين مفتشينى نيز تعيين شده بودند که با 

نفر شاگرد برعالوه  35عدا شاگردان افغانى بخارج ميرفتند. در همان سال بت

تن  48به فرانسه و  خانپسر شاه تحت نظر سردار محمد عزيزهللا هدايت 

و باز درسال  .به آلمان فرستاده شدند ديگر تحت راهنماى سيدهاشم خان

گويا شش نفر به ايتاليا  .تعداد ديگرى از شاگردان بخارج فرستاده شدند 1301

و پسر محمودطرزى عبدالوهاب به مصرف شخصى پدرش در پوهنتون 

 آکسفورد به تحصيل مصروف بودند. 

 درآنوقت اکثر والدين به اعزام پسران خود رضائيت» پوپلزائی ميگويد:

شاه امان هللا در انتخاب اين جوانان و جلب رضايت فاميلها تالش کرد  .نداشتند
                                                 

1
  3 ، ص 17امان افغان ، شماره - 

2
  155- 154خان،صهللا فضل غنى مجددى، افغانستان درعهد  امان ا - 
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به تعداد  (1921) ش1300سرانجام در ماه سنبله  .تا آنها را قناعت دهد

نفر از شاگردان مکتب حبيبيه و مکتب حربيه به موافقت اوليای شان 36

اده حرکت ميزان به دو گروپ تقسيم و يکی بعد ديگرآم11انتخاب و بروز

  .بصوب فرانسه وسپس جرمنی شدند

ً حضور بهم رسانيد و در بارۀ اهميت  شاه امان هللا در مراسم وداع شخصا

علوم وفنون درحيات ملت و پابندی به امور شريعت اسالم و حفظ  وقار و 

از سبب » :حيثيت ملی افغانی سخن گفت و خطاب به پدران شاگردان فرمود

ممالک دور فرستاده ميشوند، متأثر و غمگين  مسافرت پسران خود که به

نباشيد. من از باعث اطمينان شما اولتر پسر خود و برادران خود و از 

وابستگان خود چند نفر را می فرستم، تا اگرتکاليفی مدنظر باشد، اولتر بخودم 

 «.عائد شود

چيزيکه به بشيراحمد خان سفير گفته ام »شاه در سخنان خود عالوه کرد:  

ين است که پسر خودم و پسرکاکايم و برادارن و ديگر اقربای من را با هم

ديگر بچه های افغان بيک درجه مالحظه کنيد که تفاوت در بين هيچ يک شان 

 «.ديده نشود

 شاه غازی خطاب به شاگردان فرمود که:  

برای خدا شرف افغانستان را برباد و عزت و نام ملت افغان را پایمال »

نمونۀافغان هستید؛ هیچ یک ساعت تانرا بغیر از درس نکنید؛ شما 

خواندنبدیگر چیز صرف نکنید که چشم امید وطن بطرف شما است و خاک 

به چشم وطن خود نزنید. بدون از کوشش برای ترقی افغانستان و خدمت 

دین اسالم یک لحظۀ تان را بدیگر چیز صرف نکنید. میدانم که به خدمت 

ستان میروید، همه شما را بخداوند کریم می سپارم و دین اسالم و وطن افغان

از خدای خود شما را با علم و کمال و باعزت و شرف واپس بوطن 

میخواهم. اگر قسمت بود که آمدید و من زنده بودم، خوب و اگر مرده بودم 

بر سر قبر من آمده و کمال های که حاصل کرده اید، یک یک را باالی قبرم 

ل را حاصل کرده ایم، بعد ازآن در قبر آرام خواهم کرد. باز بگوئید که این کما

«.شما را بخداوند می سپارم. بسالمت بروید و باز آئید
 1 

                                                 
1
  379ـ 378، بخش اول، صص  "سلطنت امان هللا شاه " :وکیلی پوپلزائی- 
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سپس محمود طرزی وزير خارجه به نمايندگی از جانب والدين شاگردان 

ما پدرها اين روز با سعادت »سخنرانی کرد و در بيانيه خود تصريح کرد که: 

است که بچشم های افتخار و بديده های مسرت بار مشاهده فيروز را اول بار 

ميکنيم، زيرا که ولد]پسر[های ما برای خدمت دين و دولت و خدمت ملت 

بسيار غيور افغان به بالد بسيار بعيده سفر می کنند. با وجود اينکه پادشاه 

 غازی مجاهد در اول سلطنت خود يک جهاد نمودند که بدان استقالل هستی ما 

ل شد، حال يک جهاد ديگر است که پادشاه مهربان ما بدان اقدام نمودندحاص
 

 
روز حرکت یک تعداد شاگران بصوب اروپا. در قطار دوم نشسته از  :عکس تاریخی

راست به چپ نفر پنجم محمد سلیمان خان وزیر معارف و )بعد یک شاگرد(شخص شاه 

نظامی که به استقبال این روز غازی در بین شاگردان و بزرگان دولت اعم از ملکی و 

 .تاریخی در "قصر ستور" جهت وداع با نوجوانان تشریف آورده بودند، دیده میشود

 معارف درکشو،بخش)داکترکاظم، شاه امان هللا غازی و برنامه های انکشاف 

 هفتم(

 

و اين جهاد يک جهاد اکبر است که برخالف جهل و نادانی اعالم ميشود که 

وطن و جگرپاره های ملت ما را در مملکت های بعيدۀ اجنبی اين اوالد عزيز 
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برای تحصيل علم و حکمت می فرستند. احتمال دارد که همين اوالدهای ما 

«سبب سعادت وطن مقدس ما گردند.
 1

  

 سپس شاه غازی روی هريکی از شاگردان را بوسيده رسم وداع بجا آوردند 

کردند و بعد از ادای سالم وشاگردان با اعضای فاميل خود نيزخداحافظی 

 .نظامی، شاگردان سوار برموترها شده به معيت وزيرمعارف براه افتادند

فير 21درحاليکه سائرشاگردان معارف به دوطرف سرک صف بسته بودند و

توپ برای بزرگداشت اين روز تاريخی فيرميشد، موترهای حامل شاگردان 

با شاگردان خدا حافظی  بصوب بگرامی براه افتادند ودرآنجا وزيرمعارف

.کرد
 2

 

وقتاً فوقتاً از امور تدريسى و امتحانات شاگردان خبر ميگرفت. هللا شاه امان 

حکومت امانى در کار گسترش تعليم و تربيه، هيچ گوشه دور يا نزديک 

اسد مکتب راستى درجالل آبادتاسيس شد  16کشور را فراموش نکرد. بتاريخ 

اوت در باميان بازگرديد. همچنان که ش مکتب ذک1300حوت سال  26و در 

مکتب دانش در چهلستون گشوده شد، مکتب معرفت در تاشقرغان تاسيس 

ش در نيمروز و در ميمنه نيز مشعل معارف روشن  1300گرديد. در سال 

گرديد. دولت امانى براى تشويق اطفال به مکتب براى هرطفل مدرسه رو 

فتن فرزندان شان در مدارس معاش معين کرد تا بدين وسيله مردم از ر

اما چون ديده شد که با وجود اين مردم بخوشى فرزندان .ممانعت بعمل نياورند

خود را به مکتب نمى فرستند، بنابرين تعليمات ابتدائى را براى اطفال در 

 قانون اساسى اجبارى نمود. 

ه در پهلوى تأسيس مکاتب، ايجاد کتابخانه ها، تياتر و سينما و راديو، توج

بموسيقى و رشد استعداد هاى هنرى افراد و توسعه نشرات و آزادى 

جريده و مجله  23مطبوعات نيز از توجه دولت امانى بدور نماند و در حدود 

از قبيل :مجله اردو، مجله معارف، جريده امان افغان، جريده ارشادالنسوان 

د مشرقى، )به سرپرستى و مديريت اسما رئيسه مادر ملکه ثريا( جريده اتحا

جريده طلوع افغان قندهار، جريده بيدار مزار شريف، جريده اتفاق اسالم 

هرات، جريده انتقادى ستاره افغان به مديريت غبار، و جريده ملى انيس و 

                                                 
1
 ، همان جا "سلطنت امان هللا شاه " :وکیلی پوپلزائی- 

2
 ، همان جا "هللا شاه سلطنت امان " :وکیلی پوپلزائی- 
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جريده نسيم سحرو غيره در مرکز و واليات شروع به فعاليت نمودند که همه 

با » استقالل ميزدند و دم از استقالل و آزادى و تماميت ارضى و صيانت از 

امانتدارى و دقت تمام کوشش هاى حکومت را بسود اصالحات منعکس 

 نهادنند. ميساختند و آراء وعقايد مردم را در پهلوى آن مي

با وصف عمر کوتاه روزنامه نگارى در افغانستان اين پديده مهم فرهنگى  

 1307توانست کرسى شايسته خود را بدست بياورد و در لويه جرگه 

م( فيصله گرديد تا جرايد و مجالت کشور در راه جلو گيرى از 1928ش)

فساد اجتماعى و بيروکراسى دولت را کمک نمايند و افراد فاسد و رشوه خور 

«را افشاء و اشخاص صادق کشور به جامعه معرفى شوند.
 1

   

 

 " :انجمن معارف"تأسیس 

( 1920ش )جون 1299تأسيس اين انجمن اولين اقدامی بود که در جوزای 

زير نظر محمد سليمان خان]پسرسردارمحمداصف خان[ شروع بکار کرد که 

در واقع تهداب اصلی انکشاف معارف در آن وقت در ساحات مختلف به 

وسيلٔه همين انجمن گذاشته شد. با آنکه انجمنی به عين نام در وقت امير شهيد 

بود، چنانچه  همه  نيز تأسيس گرديده بود، ولی ساحه فعاليت آن متفاوت

اقدامات درسی فقط دور محور مکتب حبيبيه می چرخيد، در حاليکه انجمن 

جديد معارف ساحات وسيعتر معارف را احتوا ميکرد که شامل بر پيشنهادها 

 و اقدامات ذيل بود:

طرح پروگرام تعليمات ابتدائی، انتخاب کتاب ها اعم از تأليف و يا ترجمه  

سيم کار و تعيين مامورين و ترتيب وظايف شان، تهيه برای پروگرام فوق، تق

پروگرام جديد برای دار المعلمين ابتدائی، ترتيب پروگرام برای تعليمات 

رشديه و تهيه کتب مربوطه، تهيه پروگرام برای مدرسه علوم دينيه و شرقيه، 

ايجاد مکاتب السنه خارجی، ايجاد مکتب صنايع نفيسه، تعين شرايط اعزام 

ن به خارج، تهيه پروگرام درسی برای شاگردان اعداديه در خارج و شاگردا

داخل و تحصيالت باالترمسلکی در داخل و خارج، تهيه نظامنامه عمومی 

مکاتب ابتدائی، ترتيب نظامنامه جديد برای مکتب حبيبيه، تجويز برای جمع 

                                                 
1
  47دکتور اسدهللا حبیب،دوره امانى ، ص- 
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آوری اعانه عمومی برای معارف، غور برتعليم اناث و در نهايت تجوير 

يات کشور. ن و والای تأسيس مکاتب درشهرهای کالبر
1
 

دراين انجمن که تحت رياست محمد سليمان خان تشکيل گرديده بود، به تعداد  

نفر از بزرگان آنوقت عضويت داشتند: سردار محمدعزيز خان )برادر  19

نادرخان وپدر محمد داؤد شهيد(، شيراحمد خان ايشک آقاسی نظامی سابق، 

ی پنجابی، حسن حلمی متصدی مرکز خطاطی و حکاکی، محمد داکتر عبدالغن

اسحق خان معاون نظارت امور خارجيه، کرنيل عبداللطيف خان پوپلزائی، 

سيد محمد قاسم خان مشاور انجمن، قاضی محمد غوث خان،علی محمد خان 

آدينه، قاری عبدهللا  خان، غالم محمد خان مصور )رسام(، محمد اسمعيل خان 

ر جريده امان افغان، واجيب سنگه کابلی، مال آقا بابا از معاون سرمحر

م الرمحرر جريده امان افغان، مولوی غچنداول کابل، عبدالهادی خان داوی س

محی الدين خان سررشته دار دارالمعلمين و نورمحمد خان کاتب انجمن.
 2

  

 به اساس پيشنهادهای اين انجمن و تائيد شاه امان هللا غازی اقدامات عملی

 :مقدماتی در ساحات ذيل رويدست گرفت شد

ـ تأسيس مکاتب جديد که بعداً در جوار مکتب حبيبيه در کابل بنامهای :  1 

مکتب امانی و مکتب امانيه و نيز مکتب مخصوص ملکزاده های سمت 

 جنوبی؛ 

ـ تأسيس مکاتب مسلکی بنامهای: مکتب اصول دفتری، مکتب حکام،  2

 فيسه...؛ مکتب السنه، مکتب صنايع ن

 ـ تأسيس مکاتب ابتدائی و رشديه در بعضی شهرها ومراکز واليات؛  3

 ـ تأسيس انجمن علمی بنام "پشتو مرکه" جهت تقويه زبان پشتو؛  4

 ـ تأسيس مدارس دينی و دارالحفاظ؛  5

 ـ تأسيس مکاتب نسوان در شهرکابل،  6

 بيبيه جهت ـ اعزام تعدادی ازشاگردان صنوف رشديه و اعداديه مکتب ح 7

 تحصيل به خارج؛

 ـ انکشاف دارالمعلمين؛  8

                                                 
1
  894ـ  893، صفحه 1داکترکاظم:وکیلی پوپلزائی: " فرهنگ کابل باستان"، جلد - 

2
  898داکترکاظم: دیده شود ـ مأخذ باال...، صفحه  - 
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ـ اعزام يک تعداد افسران نظامی به هدف تحصيالت مسلکی، بخصوص  9

 در رشته هوائی به خارج؛

 ـ تهيه نظامنامه ها برای انکشاف معارف؛  10 

ـ فراهم آوری زمينه های ورود معلمين از کشورهای اروپائی بخصوص  11

«ه از جرمنی و فرانس
 1

  

 

 توجه به سواد آموزی کالن ساالن:

و براى  .در اين دوره به سواد آموزى بزرگ ساالن نيز توجه کافى بعمل آمد

را يکى از اعضاى « طرزکاکا»استفاده ميشد. « طرزکاکا»سواد آموزى از 

مشروطيت اول بنام کاکا سيد احمد فرزند فيض محمدلودين بن مالنصوح 

ر زندان ايجاد کرده بود و به زندانيان بى سواد پيشکار سردار کهندلخان د

هجرى قمرى در قندهار تولد يافته بود.  1271کاکا در سال  .آموزش داده بود

وى در زمان امير شيرعلى خان درمکتب حربيه که درباالحصار قرار داشت 

در دوره تحصيل اکثردر امتحاناتى که در حضور امير اخذ ميشد به .شامل شد

مياب ميگرديد. کاکا چندروزى از محضر درس سيد جمال الدين درجه اول کا

افغانى نيز بهره ور شد. بعد از دوره مکتب مدت کوتاهى در خدمت نظام 

بودکه بزودى آنرا ترک گفته به قندهار رفت و در پايان پادشاهى امير 

شيرعلى خان دوباره به کابل آمد. در آغاز امارت عبدالرحمن خان بزندان 

)ظاهراً به جرم هوادارى از سردار ايوبخان( تا ختم پادشاهى امير  افتاد که

خان منتظم مدرسه حبيبيه هللا موصوف در زندان بود. در عهد امير حبيب 

مقرر شد و درسازمان مشروطه خواهان به فعاليت سياسى پرداخت و رئيس 

در زندان  1919م زندانى شد و تا سال  1909يکى از حلقه ها بود. در سال 

کاکا چون در زبان فارسى و عربى و رياضى ماهربود، در زندان بيکار .دبو

ننشست و باطرزى که براى باسواد شدن نو آموزان ايجاد کرده بود، به 

زندانيان ناخوان، سواد مى آموخت. وى در آعاز حکومت امانى از زندان رها 

 شد. و در اين دوره از اعتماد و احترام فراوان شاه وحکومت و مردم

 برخوردار بود. 
                                                 

1
-http://www.afghan داکترکاظم،)  - 

german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_amanullah_education_reform5.pf 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_amanullah_education_reform5.pf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_amanullah_education_reform5.pf
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، کاکا پس ازرهائى از زندان مدير هللا در آغاز جلوس اعليحضرت امان 

سواد آموزى او که در زندان « طرز»مکتب سواد آموزى در کابل مقررشد و 

نوشته و تجربه شده بود در تمام مکاتب مورد استفاده قرار گرفت. سواد 

 1927ز تا صورت ميگرفت و اين طر« طرزکاکا»آموزى عساکر نيز با 

ادامه داشت. به اساس طرز کاکا، شخص بى سواد در چهل روز ميتوانست 

نفر را با سواد  12000بخواند و بنويسد و کاکا در پايان عمر ادعا ميکرد که 

حوت  14ساخته است. اين مرد انسان دوست و شجاع و خيرخواه باالخره در 

يافت. نامبرده  سالگى در کابل وفات 75ش( به عمر 1306هق ) 1346سال 

سال از عمرخود را در زندان امير عبدالرحمن خان بجرم ضديت با  21

استعمارانگليس و ده سال از عمر خود را بجرم مشروطه خواهى درزندان 

خان سپرى کردبود، يادش گرامى باد!هللا اميرحبيب 
 1

  

خان نیز طرز جدید سواد آموزى را ایجاد و در معرض هللا اعلیحضرت امان 

روز اگر در هرروز  10قرار داد که شخص بى سوا در مدت آزمایش 

ساعت( درس میخواند، باسواد میشد و خواندن یاد 20دوساعت )جمله 

ايجاد کرد و خودش در  1927. شاه غازى اين شيوه را در سال میگرفت

همان سال هر شب به مسجد شاه دوشمشيره ميرفت وشاگردان را سواد مى 

دا امتحان گرفت و معلوم شد که بعد از بيست آموخت و در پايان از شاگر

شخص مى تواند کلمات را « اصول صوتى امانى»ساعت درس از روى 

 بخواند. سپس از اين اصول براى سواد آموزى عساکر کار گرفتند و نتايج 

سود مندى حاصل شد.
 2 

در مبحث "مواد متفرقه" قانون اساسی در داکترسيدعبدهللا کاظم مينويسدکه 

برای تبعٔه افغانستان درجه ابتدائيه تحصيل »تذکار گرديده که:  68ماده 

معارف حتمی و مجبوری است و درجات و تفرعات آن بيک نظامنامٔه 

به تأسی از قانون «. مخصوص تعين يافته است که برطبق آن معمول ميشود

 اساسی تأسيس مکاتب ابتدائيه درسرتاسر کشوريکی از وظايف مهم دولت

د دراين راه اقدامات الزم رويدست گرفته ميشد، اما در عمل تأسيس بوده و باي

 مکاتب مذکور با دو مشکل عمده روبرو بود: ازيکطرف مردم بطور عموم از
                                                 

1
  18، دوره امانى ، ص 35حبیبى ، جنبش مشروطیت ، ص  - 

2
    44 ، دوره امانى ،  13انیس ، سال اول ، شماره  -  
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 کالن ساالنشاه امان هللا درحال بازدید از روش تدریس یکی از صنوف 

 

فرستادن فرزندان خود به مکتب ابا می ورزيدند و هنوزاذهان مردم 

وص در اطراف و اکناف کشور برای اينکار آماده نبودند و اما ازطرف بخص

ديگر فقدان معلمان و تهيه وسايل برای عام شمول ساختن اين هدف بزرگ در 

دسترس قرار نداشت و بايد اين اقدام به تدريج نخست در کابل و بالترتيب به 

صر نقاط ديگر کشورصورت ميگرفت. به همين سلسله وزارت معارف آن ع

کوشيد تا حد توان به تأسيس مکاتب ابتدائيه بعداً بخصوص برای پسران 

بپردازد و اما مکاتب برای دختران با مشکالت زياد مواجه شد که در مبحث 

 مربوطه مورد بررسی قرار ميگيرد. 

ازاستاد وکيلی پوپلزائی )مرحوم( بايد ممنون بود که درکتاب های مهم خود 

ور مستند معلومات ارائه داشته و درغير آن چون راجع به اين موضوعات بط

همه اسناد مهمٔه اين دوره عمداً از بين برده شده بودند، مشکل بود درباره 

 چيزی نوشت. 

ش نظامنامه تدريسات ابتدائيه 1302وکيلی پوپلزائی می نويسد که: در سال 

ازطرف وزارت معارف افغانستان ترتيب يافت و پس از غور الزم در ماه 

ميزان سال مذکور از طرف مجلس وزراء و سپس شورای دولت و تائيد و 

منظوری شاه مرعی االجراء قرار گرفت. اما قبل از انفاذ اين نظامنامه 
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ش نظارت معارف)بعداً 1298برطبق دستور شاه امان هللا غازی از سال 

 1299وزارت معارف( به تأسيس مکاتب ابتدائيه پرداخت، چنانچه در سال 

باب مکتب ابتدائيه رويدست گرفته شوند که از  41ظر بود تا تشکيل در ن

مکتب در سمت مشرقی، يک مکتب در خان آباد، يک  6جمله به تأسيس 

مکتب در تاشقرغان، يک مکتب در جبل السراج ويک مکتب در چخانسوربا 

تهيه معلمان و لوازم مربوطه تأسيس گرديد. همچنان به قرارگزارش وکيلی 

در نظر بود تا مکاتب ابتدائيه درمحالت مربوط به شش کروهی  پوپلزائی

شهر کابل به قرار ذيل تأسيس شوند: بنی حصار، شيوه کی، بتخاک، تره 

خيل، ده خداد، يکه توت، بی بی مهرو، ده سبز، ده يحيی، چهلستون، 

عالءالدين، ده قلندر، سرآسياب، تنگی]سيدان[، ده بوری، مهتاب قلعه، تيبه، 

]موسهی[، چهار اسياب، قلعه قاضی و مرغگيران. برعالوه در نظر  موسائی

بود تا بنای سه مکتب عالی و چند مکتب مسلکی نيز بزودی گذاشت شود. 

،جلد اول کتاب  266)شرح مزيد: در صفحات متعدد از جمله صفحه 

"سلطنت امان هللا شاه"و کتاب"فرهنگ کابل باستان"، تأليفات: وکيلی 

  (پوپلزائی

"يگانه کتابی است که بقلم شاه امان هللا غازی از درافغانستان کمیت قانونحا"

جريان امور تفتيش واليت قندهار نوشته شده و در آنوقت به چاپ رسيده و 

حبيب هللا  رفيع محقق افغان اين کتاب را با نوشتن يک مقدمه و تصحيح و 

د در آغاز ش باز نشر کرده است. رفيع در مقدمه خو1378تعليقات در سال

امان هللا خان با خلوص زياد ميخواست که در کشور » اين کتاب می نويسد:

حاکميت قانون به وجود آيد، لذا برای تمام ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی و 

فرهنگی کشور به شکل کتاب نظامنامه ها را بوجود آورد. برای تعميم و 

ً نشر ميکرد، تکثير نظامنامه ها عالوه براينکه نظامنامه ها ر ً فوقتا ا وقتا

تأسيس کرد و (1921ش )1300روزنامه "ابالغ" را به همين منظور درسال 

در آن قوانين و نظامنامه ها را نشر ميکرد و نسخه های آنرا در مناطق 

مختلف و معين شهر کابل برديوار ها می آويختند تا مردم قوانين جديد را 

ريه ها بيش از پيش عامتر و ساده تر بخوانند. برای اينکه استفاده ازين نش

گردد، برای کسانيکه از خواندن متن اين روزنامه عاجز بودند، اشخاصی را 

مقرر کرد تا در اوقات معين هفته درمحالت مختلف شهر برای مردم قوانين و 
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نظامنامه ها را بخوانند و تشريح کنند و مردم را از محتويات قوانين با خبر 

 «آنان بيفزايند. سازند و بر آکاهی

با وجودی که تمام قوانين و نظامنامه ها به واليات : »می افزايد استاد رفيع 

گسيل ميشد شاه شخصاً برای نظارت از چگونگی تطبيق قانون پروگرام هايی 

را نيز رويدست گرفته بود که تحت نظر شخص شاه به واليات و نائب 

ی مامورين و کارکنان دولت الحکومگی ها هيئت های تفتيش ميرفتند، کارها

را در چوکات قوانين و نظامنامه ها تفتيش و کنترول ميکردند و گزارش 

کارشان را بحضور شاه تقديم ميداشتند و شاه آنرا به دقت مالحظه ميکرد. گاه 

گاهی شاه شخصاً دفاتر را ميديد و بعد از علم آوری کامل مجلس عام دائر می 

ا مکافات و مامورين متخلف و استفاده جو را نمود و درآن مامورين صادق ر

مجازات ميکرد. اعليحضرت امان هللا خان به واليات شمالی، مرکزی، شرقی 

و جنوب شرقی کشور با هيئت های معيتی خود شخصاً چنين سفر ها را انجام 

داده که جريان بررسی و گزارشهای مربوطه در جرايد و کتب آنوقت نشر 

ش يک سفرسی و پنج روزه 1304ٔه همين سفرها درسال شده اند. شاه به سلسل

به قندهارکرد و از امور آن واليت بدقت تفتيش نمود که جريان بررسی خود 

ت مختلف آن واليت ازجمله امور معارف آنجا به تفصيل در ارا ازهر ادار

 کرده است. شرحو کتاب "حاکميت قانون" درج

خصا بدون اطالع قبلی سری به ش وشاه امان هللا عاشق انکشاف معارف بود 

مکاتب شهر کابل ميزد و از شاگردان و مسايل درسی شان  خبر ميگرفت. اما 

در کشوری که در آن تعداد باسواد ها بسياربسياراندک و برعکس اکثريت 

قاطع مردم از نعمت خواندن و نوشتن محروم بودند، انکشاف معارف آنهم در 

ا چند سال نبود ، بلکه وقت و زمان يسال سطح همگانی کار يک روز، يک 

کار داشت که بايد قدم بقدم اما با جديت پيش ميرفت و شاه امان هللا غازی از 

همه بيشتر خود را وقف اين ساحه کرده بود و در هر بيانيه خود به رفتن 

 به مکتب تا حد تضرع تأکيد ميکرد.اطفال 

 

 اصالحات درعرصه فرهنگ ومطبوعات: -3

بيان و توسعه نشرات و آزادى  شاه به امورمطبوعاتس مکاتب، تأسيعالوه بر

ايجاد کتابخانه ها، تياتر و وقلم و رشداستعدهای هنری جوانان نيز توجه نمود.
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هاى هنرى افراد نيز از توجه ظرفيت سينما و راديو، توجه بموسيقى و رشد 

اردو، جريده و مجله از قبيل :مجله  23در حدود   .دولت امانى بدور نماند

مجله معارف، جريده امان افغان، جريده ارشادالنسوان )به سرپرستى و 

جريده طلوع افغان ، مديريت اسما رئيسه مادر ملکه ثريا( جريده اتحاد مشرقى

قندهار، جريده بيدار مزار شريف، جريده اتفاق اسالم هرات، جريده انتقادى 

جريدۀ ريده نسيم سحرو ستاره افغان به مديريت غبار، و جريده ملى انيس و ج

حقيقت، ثروت،سراج اطفال،الغازی،پشتون ژغ،مجموعه صحيحه،معرف 

غيره در مرکز و واليات شروع معارف،آئينۀ عرفان، اتحادخان اباد،نوروز،

به فعاليت نمودند که همه دم از استقالل و آزادى و تماميت ارضى و صيانت 

م کوشش هاى حکومت را بسود با امانتدارى و دقت تما» از استقالل ميزدند و 

 اصالحات منعکس ميساختند و آراء وعقايد مردم را در پهلوى آن مي نهادنند.

با وصف عمر کوتاه روزنامه نگارى در افغانستان اين پديده مهم فرهنگى  

 1307توانست کرسى شايسته خود را بدست بياورد و در لويه جرگه 

کشور در راه جلو گيرى از م( فيصله گرديد تا جرايد و مجالت 1928ش)

فساد اجتماعى و بيروکراسى دولت را کمک نمايند و افراد فاسد و رشوه خور 

«را افشاء و اشخاص صادق کشور به جامعه معرفى شوند.
 1

   

 

 اصالحات در عرصه تأمین حقوق زنان : –4

از انديشه های محمودطرزی وتامين حقوق شان توجه به حال زنان کشور، 

ميگفت فقط زنان تعليم يافته ميتوانند همسران ومادران خوب  ه اب ميخوردک

 باشند.

طرزی با تأکيد برنقش برجستٔه زنان در دوران خالفت عباسی می گفت: 

زمانيکه تمام زنان و مردان اروپا بيسواد بودند، زنان مسلمان به حيث شاعر 

ت تعليم و و هنرمند و حتی درمقامهای اداری کار ميکردند. او در مورد اهمي

تحصيل زنان استدالل ميکرد که: فقط زنان تعليم يافته و منور ميتوانند 

همسران و مادران خوب باشند و همين زنان استند که اطفال را که آينده متعلق 

زنان نیمی به آنها است، بار می آورند. طرزی به استناد حديث مبارک که " 

                                                 
1
 293،بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیس،ص  47دهللا حبیب،دوره امانى ، صدکتور اس- 
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دون پيشرفت اين نيمٔه اجتماع " ، استدالل ميکرد که باز پیکرٔە مردان اند

نميتوان نيمٔه ديگر آنرا بطور کامل و سالم انکشاف داد. او می گفت که اسالم 

برمبنای مساوات بين همه اعم از زن و مرد استوار است و ميخواست 

بدينوسيله احساس خودآگاهی و اعتماد به نفس را به منظور تقوئه تفکر معقول 

کشور ايجاد نمايد. به نظر او: اين هدف وقتی و "دفاع از خود" بين زنان 

برآورده می شود که زنان تعليم يافته و آگاه شوند تا بتوانند برای فاميل، 

فرزندان ودرنهايت برای جامعه عناصر مفيد و فعال بار آيند. اوحتی اصرار 

ميکرد که نقش تعليم و تربئه زنان اگر باالتر ازمردان نيست، به هيچ وجه 

آنان نمی باشد. اينجاست که طرزی اولين مرد متفکر درنهضت زنان  کمتر از

کشور بشمار ميرود و برلزوم کسب علم و دانش جديد برای زنان افغان تأکيد 

و اصرار ميکرد. نظريات او سرلوحٔه اساسی اقدامات رژيم امانی را در 

«.مورد زنان تشکيل ميداد
 1

  

 خواهانه طرزی ، به نقش زنان در  به تاسی از انديشه های تجددهللا شاه امان 

 روند تحوالت اجتماعى توجه خاص مبذول داشت و حتى پروسه نجات زنان 

را بحيث شهروندان متساوى الحقوق آغاز نمود و به تأسيس انجمن نسوان و 

 مکاتب دخترانه اقدام کرد. 

شاه امان هللا با همکاری وتالش همسرخود ملکه ثريا ومادرخود سراج 

ن برای کمک فوری به زنان کشور،پس از آنکه حقوق زن در نخستين الخواتي

قانون اساسی کشور تصويب شد، به تاسيس مکاتب در مرکز وواليات 

را تاسيس کرد که در آن  مستورات مکتبپرداخت .برای زنان شهر کابل 

اعضای خاندان سلطنتی مسئوليت سرپرستی واداراه مکتب را بدوش گرفتند. 

فۀ مفتشه ومادرش ]اسما رسميه[بحيث سرمعلم و خواهربزرگ ملکه ثريا وظي

ملکه خيريه خانم سردار عنايت هللا خان  بحيث معاون سرمعلم مسئوليت 

 پذيرشدند.

روزى که ملکه ثريا در يک اجتماع از » غبار ازچشمديدهاى خود مينويسد:  

ش( 1299پيشرفت زنان جهان و عقب ماندگى زنان افغانستان سخن زد )جدى

زنان با درد بگريستند و پنجاه نفر زن فى المجلس خودشان را در خدمت 

                                                 
1
 داکتر سیدعبدهللا کاظم ،شاه امان هللا غازی و برنامه های انکشاف معارف درکشور)بخش سیزدهم(- 
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معارف و تاسيس اولين مدرسه زنانه گذاشتند. ملکه چنان متأثرو منفعل گرديد 

« که خودش وظيفه مفتشى مکتب مستورات را برذمه گرفت.
1
  

 

 :مخالفت روحانیون لویه جرگه با تحصیل زنان

لويه جرگه درپغمان کابل تحت 1303درسال  در بحبوحۀ شورش خوست،

روز دوام کرد. در طول هرمجلس  9رياست شاه امان هللا تدوير يافت ومدت 

بر هريک از مسائل مطروحه ده ها سوال مختلف مرتبط وغير مرتبط به 

موضوع مطرح ميشد و شاه مجبور بود به هريکی از سوالها پاسخ منطقی 

ظهارات  منطقی شاه  بايک سوال بگويد. وقتی ديده ميشود که سخنرانی و ا

بی منطق يک مالی کم يسواد وگماشته  شده از سوی حضرات مجددی با 

صفر ضرب ميشود و شاه مجبور ميگردد از راه ديگری وارد بحث شود 

ومثالهای ديگری که با فهم و شعور مال هابرابر باشد بياورد تا به قناعت لويه 

ذ لجاجت بخرج ميدهد و پای شريعت جرګه پرداخته باشد، اما روحانيت متنف

را در بميان ميکشد. ميتوانم بگويم که افغانستان يک چنين شاه آگاه و تيز 

هوش و خردمند و سخنور ماهر وتوانا و بردبار و دموکرات را در تاريخ 

دولت داری خود، بخود نديده است. افسوس و صد افسوس که ملت عقب مانده 

گفتار مال و پير، از درک عظمت آن شاه و بيسواد وعنعنه پرست وگوش ب

 عاجز بوده است.

يک مثال ازاين لجاجت روحانيت ، مخالفت با تعليم وتحصيل دختران 

در مکتب است. روحانيت متنفذ بخصوص مجدديها با تعليم دختران درمکتب 

مخالفت ميکند و حجاب زنان را يک فرض تلقی کرده شاه را مکلف به 

 يسازند.پيروی از احکام شرعی م

پوپلزائی، زير عنوان تعليم نسوان،ازضديت روحانيون با تعليم 

علمأ، سادات و مشائخ لويه جرگه »وتحصيل زنان درمکتب يادکرده مينويسد: 

گفتند: چون ذات شاهانه مکتب مستورات مقرر کرده اند، قرار مسائل مسلمه 

های خود از و روايات مفتی به فقه شريف بايد تعليم و تحصيل نسوان در خان

اقارب محارم شان باشد تا از ان تعليم دينی که فرض منصبی ما ملت اسالم 
                                                 

1
  790غبار، افغانستان درمسیرتاریخ،ص   - 
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است محروم نمانند، و اميد ميشود که تعليم جمعيت نسوان در مکتب ها نشود 

تا مسئلۀ حجاب و ستر که يک فرض ضرور است برای نسوان اسالمی 

 خوبتر و بهتر حاصل شود. 

د که مکتب مستورات يعنی مکتب چون علمأ افغانستان نمی خواستن

ً به اعليحضرت  1303دختران تأسيس گردد ، در لويه جرگۀ سال  ش رسما

امان هللا شاه غازی پيشنهاد شد که از ان منصرف شود . و چون يکی از 

ش را همين موضوع تأسيس  1307و  1303عوامل مهم بروز اغتشاش سال 

رد، اينک خلص بيانات مکتب مستورات و اعزام دختران بخارج بوجود آو

علمأ را درج تاريخ مينمائيم تا خوانندۀ عزيز بداند که بربادی افغانستان و 

عقب مانی علوم و معارف اين مملکت از همين رويداد مذاکرات لويه جرگه 

ش آتش اغتشاش  1307ش سرچشمه گرفت و لويه جرگۀ سال  1303سال 

 افروخت.

ند اعليحضرت امان هللا شاه چون علمأ بيانات خود را بپايان رساند

غازی در برابر شان نطق مفصلی نموده گفت:"درين مورد بايد ما و شما از 

عقل و فکر وطرز عمل عموم عالم اسالم کار بگيريم ، و مزيد برين روا دار 

نشويم که طبقۀ اناثيۀ ما در يک عالم جهالت و نادانی زندگانی کنند . تعليم 

ری است و نبايد شما بمخالفت حديث شريف طبقۀ اناثيه از حد]بيش[ضرو

]طلب العلم فريضة علی کل مسلم و مسلمة[ برآئيم و نبايد بگوئيم که افغانيم 

بايد زنان ما از راه خدا و رسول و مبدأ و معاد خود بيخبر بوده در يک عالم 

ً تابعمر  جهالت و نادانی باشند . بايستی ما برحال آن اطفال خود که تقريبا

گی در اطراف و جوانب مادر و خواهر و خاله وعمه ديگر اقارب هشت سال

اناثيۀ خود زندگانی مفيدۀ اوليۀ خودشان را بسر می برند ترحم کنيم و محض 

جهته تعليم و تربيت آن اطفال درين مکتب نخستين که مکتب ] آغوش مادر [ 

يض  گفته ميشود آنها را از مسائل ضروريه مطلع کرده اطفال خود را ازين ف

عمومی محروم نداريم. باالی ما و شما الزم است که طبقۀ نسوان خود را 

عالمه و دانسته و مطلع از فرائض و واجبات و سنن بنمائيم.تا اوالد ما و شما 

در همان صغارت سن که تعليم آنرا حضرت پيغمبر ما ]کالنقش فی الحجر[ 

صبيانی که قريب  فرموده است.من گاهی طرفدار اين امر نبوده و نمی باشيم

بمراهق باشند در مکتب آمده تعليم بگيرند، چنانکه دختران خردسال باهمه 
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گونه مراعات ستر و پرده در مکتبی که کامالً محفوظ و مستوراست و 

معلمات انها نيز نسوان اند آمده تعليم بگيرند . اکنون که شما علمأ ميگوئيد که 

بالفعل مادر ين مفکورۀ تان با  خروج صبيات نيز برای تعليم مستحسن نيست

شما محض مراعات شرع شريف متفقيم اما گمان نمی کنم که ديگر علمأ عالم 

اسالم درين نظريه با شما متفق باشند ، زيرا که در هريک از بالد معظمۀ 

اسالميه بتعداد غير واحده مکاتب اناثيه موجود است ".
1
  

غازی فيض محمد خان پس از ختم بيانات اعليحضرت امان هللا شاه 

وزير معارف و محمد اکرم خان مدير معارف نيز بتائيد فرمايشات 

اعليحضرت غازی مقاالت مشروح خودشان را در لويه جرگه قرائت نمودند. 

درين وقت علمأ گمان کردند که شايد آن مسائلی را که قبالً فيصله کرده ايم، 

گوشه و کنار مباحث  دوباره مطرح بحث و مذاکره قرار ميگيرد، و از هر

 آغاز شد.

اعليحضرت غازی  کالم متعرضين و مدافعين را قطع و بحاضرين 

خطاب کرد که: اين مبحث چنانکه مذکور شد  فيصله شده خودم بالفعل برطبق 

مفکورۀ همين حضرات تعليم صبيات را در خانه های شان امر و اراده ميکنم 

 کنيد .. و در ميان شما غلط فهمی واقع شده بحث ن

حضرات معظم که دعوی خانه نشينی صبيات معصوم و طفل های 

ً محض احترام احکام شريف که  ً وطاعتا خرد سال ما را می کنند و ماسمعا

برای مادرين موضوع از ان نام می برند او را قبول می کنيم. در قری و 

ه قشالق ها برنسوان نوجوان و دوشيزه گان و ديگر زنان کوچی و افاغنۀ بادي

نشين و عموم سکنۀ افغانستان نيز بقوۀ تبليغيه ووعظ و نصائح الزمه ستر 

وحجاب را حتمی و الزمی قرار بدهند و تا لويه جرگۀ آينده در سرتاسر 

افغانستان آن ستر و حجابی را که شريعت پاک برای زنان مسلمانان مقرر 

جازه و داشته است جاری و حکم فرما نمايند. اگر دراين باب از حکومت ا

تسهيالت بخواهند دريغ نمی شود. فاما اگر تا بموعد لويه جرگۀ آينده حجاب و 

ستر در بين عموم رائج نشد و يا احدی ازين زنان که هر روزه بصدها نفر 

                                                 
1
 144، ص 2پوپلزائی، سلطنت امان هللا شاه، بخش  - 
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آنها بی حجابانه بنظر ميخورند ديده شد، بار مسئوليت آن بهمراه ناغگی 

بگردن شما حضرات معظم است. 
1
  

مخالف سخت يدهدکه روحانيون وعلمای دينی مطالب فوق  نشان م

 تعليم وتحصيل زنان ودختران درمکاتب دولتی کشور بوده اند؟ 

 شاه با خون سردی و متانت در پاسخ به محتوای عريضۀ روحانيون به 

استدالل پرداخت و از نياز تعليم دختران در توافق با اسالم سخن گفت. امان 

خرد گرايی در مورد تعليم و مکتب دختران  هللا خان آنها را دعوت به تعقل و

کرد و خطاب به مخالفين مکتب دختران در لويه جرگه گفت: بازهم بايد ما و 

شما از عقل کار بگيريم. روا دار نشويم که طبقۀ اناثيۀ ما دريک عالم جهالت 

و نادانی و فرومايگی زندگانی کنند، تعليم طبقۀ اناثيه ازحد بيش ضروريست 

حدیث شریف طلب العلم فریضة علی کل مسلم و  ا و شما بمخالفتو نبايد م

برآئيم و نبايد بگوئيم که ما افغانيم و بايد زنان ما ازراه خدا و رسول و  مسلمة

 مبدأ و معاد خود بيخبر بوده و دريک عالم جهالت و نادانی باشند.

ً تا بعمر هشت سالگی در اطراف  و ما بايد به حال اطفال خود که تقريبا

جوانب مادر و خواهرو خاله و عمه و ديگر اقارب اناثيه خود زندگانی اوليه 

خود شانرا بسر ميبرند، ترحم کنيم ومحض جهت تعليم و تربيه آن اطفال درين 

مکتب نخستين که مکتب آغوش مادر گفته ميشود، آنها را از مسايل ضروريه 

باالی ما و شما  مطلع کرده اطفال خود را ازين فيض عموم محروم نداريم.

الزم است که طبقه نسوان خود را عالم و دانسته و مطلع از فرائض و واجبات 

و سنن و مندوبات و ديگرضروريات بنمائيم. تا والده ما و شما در همان 

صغارت که تعليم آنرا پيغمبر ما )کالنقش فی الحجرٹ( گفته است و اهل سلف 

"، از اخالق شده با جان بدر شودبا شیر اندرون همين تعليم را ميگويند :"

وعادات و اطوار خوب مستفيض و با آداب و صفات خجسته، متجلی 

«]آراسته[ شوند.
 2

  

                                                 
1
 145، ص 2وپلزائی، سلطنت امان هللا شاه، بخش پ - 
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)بخش 1303داکتر سیدعبدهللا کاظم ،مجموعه بیانات وارشادات شاه امان هللا غازی در لویه جرگه - 

 یازدهم(،پورتال افغان جرمن آنالین
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شاه امان هللا خان با وجود استدالل وتوضيح مثالهای ملموس در برابر 

ً تعطيل کند چونکه شورش  روحانيون، مجبور شد مکتب مستورات را موقتا

وپس از خاموش کردن غايله خوست دوباره  خوست هنوز خاموش نشده بود

 مکتب مستورات بروی دختران بازگرديد. 

از اين مباحثه ميتوان مشکالت شاه امان هللا را با روحانيون 

وبخصوص حضرات مجددی در مورد تعليم وتحصيل نسوان در مکاتب  

 حدس  زد. 

ی به هرحال يکی ازاقدامات مهم وتاريخی شاه امان هللا پس از سرکوب

شورش خوست نظارت بر اجراآت دوايردولتی وتفتيش امورتعليمی مکاتب 

واليات برطبق قوانين نافذه کشور بود.شاه يک بارديگر توجه خود را به تعليم 

دختران و تأمين عدالت بين زن و مرد معطوف کرد. شورش مالی لنگ به 

تحريک انگليس وهمکاری حضرات شوربازار خسارات جبران ناپديری در 

 نظام تعليمی دختران در سمت جنوب وارد نمود. 

کسانی که مايل باشند بدانند که شاه امان هللا چقدردردين اسالم فهم و 

دانش داشت و در سخنرانی  تا چه حد توانا وماهر و در بيان مقاصد خود 

چقدر غاور و مسلط بود و چقدر به اعتالی افغانستان عشق داشت، می بايد 

را در ختم مجلس لويه جرگه به ارتباط شورش منگل که يک بار سخنان او 

هنوز شورش برهبری مالی لنگ ادامه داشت ) در بخش سيزدهم مجموعه 

بخوانند. همچنان سخنان شاه (1303ارشادات و بيانات شاه در لويه جرگه 

درعدم پذيرفتن القاب امير المومنين وسيف الملک والدين و ټولواک وغيره 

ش های اين مجموعه در بخش چهاردهم است که انسان را يکی از بهترين بخ

 سخت تحت تاثير خود قرار ميدهد.

، بعداز قرائت مادە ای که درآن بار 1303شاه امان هللا خان در لويه جرگه

مسئوليت اجراآت حکومت بر دوش وزراء انداخته شده بود وشاه غيرمسئول 

جلس شورا و وزراء بر اين لفظ غيرمسئوليت را م»قرارداده شده بود،گفت: 

خالف خواهش من و ميل من ايزاد نموده اند. حاالنکه من خودم را ايماناً و 

ً غيرمسئول درا جراآت سلطنت و ً و وجدان مملکت نمی انگارم  عقيدتا

انصافا ً ميگويم در صورت]يکه[ عزل و نصب و تنزيل و ترفيع وزراء و 

می و نيکنامی آنها نيز خود را مامورين را خودم مينمايم، بايد ضرور در بدنا
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بدرجه اول مسئول بانگارم. خدای خود را شاکرم که مرا يک پادشاه عيش 

پرست، تنبل و کاهل نيافريده است تا خودم در خانه نشسته مشغول لهو ولعب 

و ساعت تيری بوده متسلی باشم که کار های مملکت را وزراء ميکنند. نی! 

 شهيدا( خودم بنفس خود در هر وزارت شاهد است )و کفی با هللا خداوند

طوری کار ميکنم که يک وزير بسيار جدی و فعال کار کند. از اين رو اين 

لفظ غيرمسئوليت در اينجا بی معنی است و من خودم را بهمين يک لفظ از 

اين بارگران امانت خالق منان سبکدوش و غيرمسئول گفته نمی توانم. زيرا 

«ز من بروز حشر خواهد پرسيد.دارم و خداوند ا که مردن
 1

  

با همه دشوارى هايى که برسرراه شاه قرار داشت ، در برنامه هاى اصالحى 

شاه برای رسيدگی به  دولت براى حقوق زنان فصل خاصى عنوان شده بود.

مشکالت زنان درهنگام والدت  تعدادى از دختران را براى فراگيرى 

س قابلگی به ترکيه فرستاد. تحصيالت عالى در رشته هاى طبابت و نر

ممنوع اعالن گرديد و ازدواج مرد با چهار زن به يک را ازدواج با صغير 

  .زن محدود شد

خان در مورد گرفتن طويانه و عروسى قيوداتى وضع کرد تا فشار هللا امان 

کم کند. و نيز سن ازدواج را  عروسى را از روى شانه هاى خانواده داماد

سال تعيين نمود، اما در لويه جرگه  18براى دختران سال و  22براى مردان 

(، چون اکثريت اعضاى آنرا مالکين و خانها و 1924ش )1303سال 

روحانيون متعصب تشکيل ميدادند، بعضى تعديالت در برنامه ريفورمها وارد 

و قطعنامه ئى صادر کردند که مطابق آن نکاح صغير جايز دانسته شد و 

انه محدود گرديد و ازدواج يک مرد را باچهار تحصيل زن درچهار چوب خ

زن جايز شمردند. ماده جديدى که به آن عالوه کردند اين بودکه با وجود 

آزادى عقيده ، هندوها و يهوديها بخاطر کافربودن مکلف به پرداختن جزيه و 

 پوشيدن لباس مخصوص شدند. 

نفر از زنان  تشکيل شد و دوازده« انجمن حمايت نسوان»  1928در تابستان 

بافهم کابل اداره انجمن را بدست گرفتند. وبراى نخستين بار زنان در کار 

                                                 
1
ش"، 1303)داکتر سیدعبدهللا کاظم، مقاله  "مجموعه بیانات وارشادات امان هللا خان در لویه جرگه  - 

 بخش پنجم( منتشرۀ افغان جرمن آنالین
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اداره مملکت با مردان شريک شدند، مثالً اداره مکتب مستورات را شخص 

ارشاد »ى از زنان روشنفکر به عهده گرفتند. کار نشرمجله ي ملکه ثريا و عده

افزا طرزى دختر کاکاى ملکه را مادر ملکه ) اسمارسميه( و روح « النسوان

بدوش گرفتند. همچنان يک مکتب تدبير منزل براى زنان کابل در باغ على 

 مردان با معلمى عده يى از زنان جرمنى و ترکى تاسيس گرديد.

 اقدامات ملکه وشاه هردو در جهت بهبود وضعيت حقوقی واجتماعی زنان 

ارتجاع واستعمار بسيار وسيع بود ولی متاسفانه که روحانيون وعناصر

عرصه را چنان بر زنان تنگ ساخته بود که هراقدام مفيد دولت به نفع زنان 

بگونه عکس اهداف آن تعبير وتفسيرميشد ومردم بيسواد وجاهل افغانستان که 

بيشتر گوش به دهن مال وروحانی داشتند  وتعبير وتفسير مال را قبول 

 ميکردند.

يا پس از بازگشت ازسفر اروپا، مقاله اى ريه تالی استوارت،مينويسد:ملکه ثر

جوالى در اخبار امان افغان مقاله به نشرسپرد ودرآن گفت که  25در تاريخ 

قبل از اسالم زنان مطيع و فرمانبردارشوهر والدين و پسران شان بودند، 

الکن اسالم به آنها حقوق مساوى با مردان داد. در مورد چادرى گفت :عنعنه 

شکل مذهبى را بخود گرفت که در همه اديان و کشورها  ورسوم رفته رفته

ديده مى شود، طوريکه برقع 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 

دادند. قبل از نشرمقاله، ملکه ثريا باعده ئى از زنان صحبت کرد، نخست 

را مالقات نموده گفت : وقت پوشيدن چادرى سپرى گرديده دختران مکاتب 

است و آنهارا تشويق نمود تا در از بين بردن آن سعى و کوشش نمايند، اما 

مجبور نيستند. سپس ملکه تعدادى از زنان را درقصردلکشا مالقات نمود و 

به آنها گوشزد کردکه با مردان درکارها سهم مساوى گيرند، بخصوص 

زنان  0ور و درچهار ديوارى خانه بقسم محبوس نباشنددرانکشاف کش

ً قوى تراند،اما  اروپائى در فابريکه هاکار ميکنند، الکن زنان افغان جسما

درانکشاف کشورسهم نميگيرند، زيراعلت آن پرده چادريست که درهيچ جا 

قابل قبول نيست.
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ج سخن زد و در بيانيه افتتاحيه خود از تعدد ازوا1928خان در جشن هللا امان 

گفت که : هيچ فردى نبايد بيشتراز يک زن داشته باشد، سعادت آينده کشور 

خان خطاب به هللا مربوط به مادران است که نسل جديد را تربيه ميکنند. امان 

زنان گفت: پاک و عفيف و با عصمت باشيد و دراين صورت ترس از 

بدون چادرى  شوهران خودنداشته باشيد. بعد شاه و ملکه و نورالسراج که

در اين محفل  .بودند با نمايندگان مالقات نمودند، سپس اتن ملى اجراگرديد

اکثريت زنان ديپلوماتان شرکت ورزيده بودند و يک رقاصه هندى رقص 

 هندى بجاى آورد. 

وقتى جشن استقالل تمام گرديد، لويه جرگه تدوير يافت که در آن يک هزار 

راک ورزيده بودند و براى وکال از طرف نماينده از سراسر افغانستان اشت

خان با بعضى هللا دولت لباس اروپائى )دريشى( اعطا شده بود. امان 

ازنمايندگان ديدارخصوصى داشت وبه آنهاپروگرام هاى اصالحى خودرا 

تشريح نموده گفت که: براى زنان آزادى داده شود، تعدد ازواج غيرقانونى، و 

جراى طالق از طريق قانون مدنى صورت تعليم وتربيه زن ومرد اجبارى، ا

بگيرد، داشتن اسلحه منع گردد، ماليه ازدياد شود و بانک ملى تاسيس و در 

پهلوى پول مسکوک پول کاغذى چاپ شود. لويه جرگه هيچکدام از اين 

که تحت نفوذ  اصالحات رانپذيرفت، بخصوص نمايندگان قبايل سرحدي

خان از اين تصميم هللا شاه امان  .کردند رد حضرات شوربازاربودند آنرا

 100و 50، 20، 10نمايندگان سخت برآشفته وناراض شد، ولى پول کاغذى 

افغانگى را چاپ کرد وبه چلند انداخت.
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،درطرح اصالحات اشاره شده بودکه هيچ فردنظامى 1928در لويه جرگه 

تواند مريد وياپير و رهبر مذهبى شده نمى تواند ونه درسياست مداخله کرده مي

و اعالن گرديدکه کسانيکه خانم خارجى دارند در وزارت خارجه استخدام 

خان هللا شده نمى توانند، مگر اينکه خانم خارجى خودرا را طالق بدهند. امان 

اعالن نمود که مامورين دولت نبايد بيش از يک زن داشته باشند و آنهايى که 

م خواهد گرفت. بيش از يک زن دارند، لويه جرگه در مورد آنها تصمي

برمسئله تعليم مختلط دختران و پسران ازشش تا ده سالگى بمنظور جلوگيرى 
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ازمصرف بودجه اضافى براى ايجاد مکاتب بحث صورت گرفت و در نتيجه 

 قبول گرديد. 

 
در پغمان دائر گردیده بود، شاه و 1307نمایی از افغانستان در روزها ی که لویه جرگه )

، قطار دوم، نفر سوم و چهارم در میان جمعیت و نه در یک لوژ ملکه )از راست به چپ

مخصوص( و عده ای از خانمهای افغان، مامورین عالیرتبه ملکی و نظامی، نمایدندگان 

لویه جرگه با دریشی و کاله های اروپائی و اعضای کوردیپلماتیک مقیم کابل با خانمها 

 آنجا حضور بهمرسانیده بودند.(برای تماشای یک برنامه ورزشی در ستدیوم سرباز 

 

در لويه جرگه که زنان هم درآن شرکت ورزيده بودند، کبراجان خواهر شاه 

به نمايندگى از زنان افغانستان سخنرانى کرد و ملکه ثريا زنان هللا امان 

روشنفکر قندهار را پذيرائى نمود، تا آنها در برگشت از زندگى نوين در 

 . کشور به ديگر زنان حکايت کنند

در روز سوم تدویر جلسه یک موضوع بسیار پراهمیت دیگر مطرح گردید 

و آن دادن آزادى براى زنان افغان بود. بعد از آنکه حقوق زنان با مردان 

مساوى اعالن گردید، ملکه ثریا از جا بلند شد و چادر نازک خود را که بر 

دن این روى کشیده بود از سرگرفت و همانجا پاره کرد، حاضرین باکف ز

عمل او را تائید کردند و زنان دیگر از ملکه ثریاپیروى کردند و مردان 

روى زنان را دیدند، درحالى که نه ازحسن و شرف زنان چیزى کاسته شد و 

  1 نه از غیرت مردان چیزى کم گردید.

                                                 
1
 68، ص آتش درافغانستان -  



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   258   

زنان از نظر مذهبى باید یک روپوش مخصوص برسرکنند که موهاى شان 

دست وروى زنان در روستاهاى کشور رایج نیست، را بپوشاند، پنهان کردن 

اما معلوم نیست از چه زمانى برقع و دوالق که زن را از فرق سرتا پاشنه 

پادر خود مى پیچد، رایج گشته و در شهرها رفته رفته چنان اهمیت پیداکرده 

که اگر زنى بدون برقع از خانه خارج شود، گویا که آبروى مرد را از بین 

 برده است. 

اکتوبر یک روز  12آتش درافغانستان( مینویسدکه : روز »نویسنده کتاب 

تاریخى در تاریخ زنان افغانستان به حساب میرود، زیرا براى بار اول زن 

افغان روى لچ در اجتماع قبول شد. ازآن روز به بعد زنان منوربرقع 

ات نپوشیدند و درعوض البسه مناسبى را اختیارکردند. اما همه این موضوع

به شخص تعلق پیدا میکند و عنعنه نباید برمردم تحمیل گردد. در مورد 

خان و محمدولى هللا خان گفت که برادرش عنایت هللا داشتن یک زن ، امان 

خان هرکدام یک خانم دارند، اما صاحب چندین فرزند خیلى ها خوب هستند، 

که  وى چنان موضوعات را در قید مثال بادالیل و الفاظ مناسب ارائه کرد

   1بعضى ها شاه را نابغه میگفتند. 

اعالن کرد که 1928امان هللا خان در سخنرانی افتتاحیه خود در لویه جرگه 

یک تعداد دختران را به ترکیه میفرستد تا نرس قابلگی را بیاموزند. در 

موردتعدد  ازواج گفت:هیچ فرد نباید بیشتر از یک زن داشته باشد  وسعادت 

به مادران است که نسل جدید را تربیه می نمایند. امان  آینده کشور مربوط

هللا خان خطاب به زنان گفت:پاک عفیف وباعصمت باشید ودر قید وبند 

شوهران نباشید... شاه آزادی زنان وتعلیمات اجباری برای زن ومرد وطالق 

از طریق قانون مدنی، غیرقانونی بودن تعدد ازواج،ازدیاد مالیه، تاسیس 

وچاپ پول کاغذی،حمل  اسلحه به اجازه دولت... عروسی بانک ملی 

سالگی منع کرد،  22سالگی واز پسران راقبل از  18دختران را قبل از 

لویه جرگه همه پیشنهادات را قبول کرد، به استثنای مسئله زنان که رد 

گردید. امان هللا خان گفت مالهایی که وعظ وتبلیغ میکنند باید امتحان بدهند 

اهلیت چنین کاری را دارند یاخیر؟همچنان گفت که اشخاصی را که آیا 
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درهند مدرسۀ دیوبند تحصیل کرده اند از کشور اخراج میکنم، زیراکه فتنه 

برپامیکنند وپروپاگند خارجی را درکشورشایع میسازند.مالهای دیوبند 

متعصب وبرضد امان هللا خان بودند. امان هللا خان پوشیدن چادری را به 

زنان گذاشت وگفت: آنهایی که چادری نمی پوشند مربوط به خود  خواهش

آنهاست.اما به زنانی که بی حجابی 

کنند،واعضای بدن شان را نشان بدهند جزای 

    1 «سنگین داده خواهدشد.

سپس ملکه تعدادى از زنان را درقصردلکشا 

مالقات نمود و به آنها توصیه نمودکه با 

گیرند، مردان در کارها سهم مساوى ب

بخصوص در انکشاف کشور و در چهار 

 دیوارى خانه محبوس نباشند.

ملکه ثریا نظر داشت که زنان از نظر دینی 

مى باید یک روپوش مخصوص در سرکنند 

تا موهاى شان را بپوشاند، مگرپنهان کردن دست وروى زنان در روستاهاى 

ق که زن را کشور رایج نیست، اما معلوم نیست از چه زمانى برقع و دوال

از فرق سرتا شست پا در خود مى پیچد، رایج گشته و در شهرها رفته رفته 

چنان اهمیت پیداکرده که اگر زنى بدون برقع از خانه خارج شود، گویا که 

آبروى مرد را از بین برده است .باید گفت که برقع و چادری کدام صبغه 

   رد.اسالمی  نداشته و در بسی کشورهای اسالمی رواج ندا

اسالم" را نوشت. در تاسیس "ارشادالنسوان" و  - "زن  ٔملکه ثریا رساله

 "انجمن حمایت از نسوان" نقش اساسی داشت.

میالدی در کابل که زنان هم درآن شرکت داشتند، کبرا  1928در لویه جرگه 

 به نمایندگى از زنان افغانستان سخنرانى کرد. هللا جان خواهر شاه امان 

گی به مشکالت زنان درهنگام والدت  تعدادى از دختران را شاه برای رسید

براى فراگیرى تحصیالت عالى در رشته هاى طبابت و نرس قابلگی به 
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ترکیه فرستاد. ازدواج با صغیر ممنوع اعالن گردید و ازدواج مرد با چهار 

  .زن به یک زن محدود شد

ً میخواست که زن از حیثیت و عزت شایسته بعنو ان شریک دولت واقعا

زندگى مرد و به عنوان یک انسان در جامعه بر خوردار گردد، زیرا در آن 

ً در خارج از شهرها زن مثل حیوان در معرض بیع  روزگار مخصوصا

وشرا قرار میگرفت و در برخى موارد زن با گاو و اسپ و خر و غله تبادله 

در  میگردید. به همین جهت است که محمود طرزى از وضع رقت بار زنان

افغانستان اشعار شکوه آمیزى دارد. شاه به این بسنده نکرد و طى فرمانى از 

مامورین دولت خواست تا بیش از یک زن نداشته باشند. این کارها گرچه در 

ظاهر با عنعنات جامعه افغانى نا سازگار بود، اما از نظر دولت در واقع راه 

بر خوردار گردد و اگر هایى بود که ال اقل در شهر هانیز زن از آزادى 

بخواهد بتواند با روى باز ظاهر شود. اما این روى باز در آن زمان از 

پیشانى تا زیر زنخ و دستها تا بند و پا ها تا بجلک قابل رویت بود نه بیش از 

این، همان چیز هاى که زنان در دهات افغانستان همواره از آن بر خوردار 

 بوده و هستند. 

که ثریا تا آنجا براى آزادى زنان افغان مبارزه کردند که از و ملهللا شاه امان 

جانب روحانیت متنفذ متهم به کفر شدند و بر سر این مساله نه تنها تاج و 

تخت سلطنت را از دست دادند، بلکه از کشور نیز تبعید گردیدند ودر غربت 

امى جان دادند، روانهاى آن دو آزاد اندیش افغان شاد و یاد شان همیشه گر

 باد! 

بهر حال استقالل سیاسى افغانستان در حقیقت باب جدیدى را در تاریخ 

معاصر کشور ما باز نمود، زیرا مردم افغانستان بعد از استقالل قدم بصحنه 

نوینى از حیات سیاسى، اجتماعى و اقتصادى خود گذاشت و روح تازه یى 

 در کالبد بیجان و از حرکت مانده این ملت دمیدن گرفت.
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 امانی نهضت  درملکه ثریا،نقش 

 

 
 در روم 19۵0ملکه ثریا در

 (19۶8اپریل  20 -1899نومبر2۴)

 

خان، بنت محمود طرزى ابن هللا ملکه ثريا خانم اعليحضرت امان 

سردارغالم محمدخان، ابن سردار رحمدل خان ابن سردار پاينده خان بود. اين 

ک سياستمدار نامدار افغان که زن شجاع وفاضله در خانواده يک نويسنده وي

هم پدر و هم پدرکالنش و پدر پدر کالنش، همگى شاعر، نويسنده ، هنرمندو 

در دمشق به دنيا آمد  1897نومبر سال 2۴هنر دوست و روشنفکر بودند، در

با  1914ميالدی با خانواده خود به افغانستان برگشت ودر سال  190۵و در

راى کابل عروسى نمود وهمانجا از خان در قصر شهر آهللا شهزاده امان 

شهزاده »خان به لقب هللا طرف عليا حضرت سراج الخواتين مادر امان 

ناميده شد. اين زن زيبا و زيرک وآگاه بر زبانهاى ترکى وفرانسه ئى و « خانم

 عربى و فارسى مسلط بود و سخنران پر شور و مؤثرى بود. 
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نان از جمله حق  تحقق برنامه اصالحات شاه درعرصه تامين حقوق ز

رفتن به مکتب ،حق سهمگيری زنان درخدمت بجامعه،حق بهره گيری از 

خدمات صحی وحق شکايت زن از شوهر وحق رسيدگی به شکايات زنان 

برای منع  خشونت مردان درخانواده ،حق داشتن  روزنامه وجريدۀ خاص 

زنان  برای ارتقای سطح دانش ومهارت های زنانه،حق تاسيس انجمن 

ان،حق مطالبۀ ميراث ومطالبۀ نفقه از شوهر وحق پوشيدن چادرنازک زن

بجای چادری،و غيره مسايل مربوط زنان، بدون همکاری وهمنوائی 

 وعالقمندی ملکه ثريا برای خدمت به طبقۀ نسوان ناممکن بود.

ايننطور  يکی از خوانندگانسوال در پاسخ  عبدهللا کاظمسيد داکتر 

" اولين سنگ را در ا ـ بنیان گذار نهضت زنان کشورملکه ثرید:" "نگاشته بو

تهداب نهضت زنان گذاشته که قبل از او هيچ زن ديگر به همچو اقدام يا 

اقدامات دست نيازيده بود. اولين مکتب نسوان، اولين شفاخانه نسوان، اولين 

انجمن حمايت از زنان، اولين ملکه ای که به خارج از کشور در معيت شاه 

و با ملکه ها و خانم های سرشناس جهان به صحبت پرداخت و سفر کرد 

اولين زنيکه با مطبوعات خارجی مصاحبه های زنده انجام داد و اولين زنيکه 

با رعايت ستر و حجاب شرعی در لويه جرگه اشتراک کرد،اولين زنی که 

بدون نقاب بطور رسمی در بين عوام ظاهر شد و باالخره اولين زنيکه در 

وق زنان چندين بار اجتماع زنان را دائر کرد و به سخنرانی با آنها مورد حق

پرداحت و نقش آنها را در اجتماع بيان نمود. آيا اين همه خصوصيات او 

موجب نميشود که ملکه ثريا را به حيث يک زن پيشتاز و بنيان گذار نهضت 

بود، زنان کشور ناميد؟ البته اين کارها بدون حمايت شوهر و پدرش ميسر ن

ولی اگر او شهامت اين اقدامات را نمی داشت، حمايت شاه مثل تبری بود 

بدون دسته که نمی توانست نهضت زن را براه اندازد.اينکه بعد چه حوادث 

صورت گرفت و چگونه ارابه ها به عقب کشيده شدند و سالهای متمادی زن 

افغان در کنج خانه محصور ماند، سؤالهای ديگر است."
 1

  

، نويسنده وگرداننده دانشمند وبا تدبير  ملکه ثریا ، محمودطرزی پدر 

سراج االخبار افغانيه بود ودر تحت تربيت سالم او دخترانش هريک خيريه 

                                                 
1
  نومبر3، 201۴ُمقاالت سال بخش نظریاتافغان جرمن آنالین، - 
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طرزی خانم سردار عنايت هللا خان وملکه ثريا، خانم اعليحضرت شاه امان 

 ند.هللا، خدمات برجسته و فراموش ناشدنی برای جامعه زن افغانستان نمود

در سراج االخبار افغانيه ازنقش برجسته زنان در دوران  محمودطرزی

زمانى که تمام زنان و مردان اروپائى بى » خالفت عباسى يادميکرد. بقول او:

سواد و جاهل بودند ، زنان مسلمان موقف هاى مهم بحيث شاعر و هنرمند 

د طلبان و طرزى مانند تجد« داشتند و حتى در مقامات ادارى کار ميکردند.

ً از داعيه حقوق  زنان حمايت مى نمود و  اصالح طلبان هم عصر خود قويا

استدالل ميکرد که فقط زنان تعليم يافته و منور مى توانند خانم ها و مادران 

خوب باشند و همين زنانند که فرزندان خوب که آينده متعلق به آنهاست، 

مردان وبخصوص  همچنان طرزى تعدد زوجات را برای« بارمي آورند.

حکمروايان کشور نکتبار توصيف ميکرد وتوضيح ميداد که علت سقوط 

م ( تعدد زوجات بين 1793-1773افغانستان پس از دوران تيمورشاه )

حکمروايان بود که در نتيجه اوالد هاى متعدد آنها با ادعاى مساوى به 

 پادشاهى، کشور را در مبارزه داخلى قدرت قطعه قطعه کردند. 

ون در زمان طرزی، شرايط زنان مسلمان ) بخصوص زنان افغان ( چ 

بسيار رقت انگيز بود، طرزى و شاه امان هللا وجوانان افغان نخستين مدافعان 

حقوق زنان و نخستين طرفداران حق تحصيل و ازدواج زن با يک مرد در 

 افغانستان بودند. 

طرزی در جهت شاه امان هللا وملکه ثريا هردو از انديشه های محمود

بعد از حصول هللا آزادساختن زنان از زندان چادری ملهم بودند.  شاه امان 

استقالل سياسى ، به نقش زنان در روند تحوالت اجتماعى توجه خاص مبذول 

داشت و پروسه نجات زنان را بحيث شهروندان متساوى الحقوق آغاز نمود 

انه اقدام کرد. ملکه وبه  اين منظور به تأسيس انجمن نسوان و مکاتب دختر

زن سخنور، مردم دوست، با »ثريا در دامان خانواده دانشمندی تربيت يافت و 

شهامت، دراک ومتين و باوقار بار آمد که اين خصلت ها را در طول سلطنت 

شوهر و بعداً در ايام مهاجرت با صبر و قناعت به اثبات رسانيد. او خودش 

ً وضع زنان شيفته تر از شوهر، عاشق تجدد و نوآ وريها بود، مخصوصا

افغانستان که زير بار چادری و درحصار خانه ها، بدون دسترسی به علم و 

دانش اسير اردأە مردان خود بودند، او را بيش از هرچيز ديگر رنج ميداد. 
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افکار ميهن دوستانه و تجددگرايانه پدر، رهنمای بزرگ او در مبارزه عليه 

ود که سجايای نيکو و ميراث پربار اين زن قيموميت زن در افغانستان ب

«قهرمان برای نسل های بعدی ]بايد سرمشق گردد. 
 1

دراينجا به  

ذکرمختصرکارنامه های او در ساحه تعليم وتربيت زنا در دامان معارف 

 کشورياد آور ميشويم.

 

 هوارۀ  تعلیم زنان:انخستین گمکتب مستورات 
 

در  1920در سال « مستورات»به نام  ملکه ثريا، نخستين مكتب دخترانه را

در خانواده سلطنتی تن از دختران  40آرا كابل تاسيس کرد که به تعداد  شهر 

ومادروخواهرش به عنوان شخص ملکه ثريا  آغاز كردند. آن آموزش را 

اداره مکتب مستورات را با همکارى عده ئى از زنان مديرومعاونه ومفتشه 

 .روشنفکرکابل به عهده گرفتند

دانشمند افغان،داکترسيد عبدهللا کاظم، در بارۀ ملکه ثريا، مينويسد که 

با تاسيس اولين مکتب نسوان درافغانستان بنام مکتب 1920درختم سال:»

مستورات دروازه تحصيل برای زن افغان بازگرديد. مکتب توسط زنان 

خود به با حمايت معنوی شوهر و والدين  خانوادۀ شاهی اداره ميشد. ملکه ثريا

خانم  -اسما رسميه»از امور مکتب وارسی ميکرد. مادرش « مفتشه»عنوان 

که زن با فرهنگ ودانشمند بود،مديرۀ مکتب وخواهر  «محمود طرزی

ملکه)خيريه خانم معين السلطنه(به حيث معاونۀ ايفای وظيفه ميکرد.مکتب 

درخانۀ علی احمدخان « شهر آرا»مستورات بيرون قصرشاهی در ناحيۀ 

دختر از  50الی واقع بود که بيشتر شاگردان آنرا در سال اول در حدود و

معلمه های اولی مکتب آنعده خانمهای بودند که  خاندان شاهی تشکيل ميدادند.

درخانه سواد خواندن ونوشتن را آموخته وقدری از علوم دينی وادبی آگاهی 

ر پنج صنف داشتند. درمدت کوتاه شاگردان مکتب چنان افزايش يافت که د

ابتدائی تقسيم شدند ومکتب نيز به يک عمارت بزرگتر در قلب شهر مسما به 

                                                 
1
سیدعبدهللا کاظم ، افغان جرمن آنالین،شاه امان هللا غازی و برنامه های انکشاف معارف داکتر - 

 درکشور)بخش سیزدهم(
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ودريک عمارت « حوض مرغابی ها»ده افغانان در نزديک محل مشهور به

]درمحل پارک زرنگار[ که از طرف ]حليمه «گلستان سرای»بزرگ بنام

اهدا به مکتب  [عبدالرحمن خان ملکۀ اميربوبوجان،شاه سلطان،معروف به 

شده بود، انتقال يافت. در همين وقت هيئت اداری مکتب مشتمل بر دوخانم از 

يکی بحيث مديره وديگری « بلقيس و روح افزا»عمو زاده های ملکه بنام های

«بحيث مبصره جديداً مقرر گرديدند.
 1

  

جدی  20بتاريخ دوشنبه :»پوپلزائی مينويسدکه نويسنده از قول وکيلی 

م(مکتب مستورات با مراسم خاص توسط ملکه 1921جنوری  10ش )1299

الحمدهللا برای ما زنان »ثريا افتتاح شد و ملکه در يک بيانيه کوتاه فرمود: 

اليوم يک يوم نهايت خوب است که به سائه اعليحضرت غازی ما مکتب 

دختران را افتتاح می کنيم. اميد است که اوالد وطن ما ازين مکتب فايده ياب 

ن و دولت و ملت خود حتی الوسع خدمت نمايند و به همه شده جهت دي

حاضرين عصمت مآبان معلوم است که فرضيت علم به مرد و زن يکسان 

الزم است و اين فضيلت مکتب که جهت ما زنان عايد شده از توجهات 

معارف خواهی اعليحضرت جوان غازی ما و همت و کوشش جناب ناظر 

ليحضرت علم جوی خود را نموده، معارف ما است. اول دعای حيات اع

«عزت و نيکنامی جناب ناظر معارف خود را از خدای بزرک نياز ميکنم.
 2

 
 

فرمان پادشاهی ذيل  به مهرملکه ثريا )شاه خانم( بيانگر اينست که در 

هجری شمسی مکتب مستورات  کابل از محل سابق خود به  1300سال 

تشويق زنان مدد معاشی برای  گلستان سرای ، انتقال داده شده است وغرض 

 شاگردان نسوان نيز درنظرگرفته شده بود. 

 اعالن پادشاهی

 )به مهر وامضای ملکه ثریا(

 

 به خواهران عزیز، ساکنین شهر کابل و حومه :

                                                 
1
 2014اکتوبر 31مقالۀ ملکه ثریا، بقلم داکترسیدعبدهللا کاظم، افغان جرمن آنالین،  - 

2
 320قندهار،جلد اول، صفحه 2017پوپلزائی: "سلطنت شاه امان هللا"، چاپ - 
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با اين وسيله اصول و قوانين ذيل را که برای آسايش شما و دختران 

د که نسل بشر از شما تصويب شده، به اطالع می رسانيم. هرکسی ميدان

آميزش يک مرد ويک زن بوجود آمده و هرگاه فقط وجود يک مرد و يا 

عکس آن در کار بود، نژاد انسانی بزودی از روی زمين نابود می گرديد. بنا 

بر اين گفته ميتوانيم که نه يک مرد و نه هم يک زن به تنهائی نمی تواند 

برای ادامه نسل بشر انسان کاملی محسوب شود. و چون بقای زن و مرد 

ضروری است، مرد و زن به تنهائی نخواهند توانست يک موجود کامل 

انسانی را پرورش دهند.مسووليت ها و مکلفيتهای زندگی در بين زن و مرد 

تقسيم اند: زنها مؤظف تربيه اطفال، پختن غذا و اداره امور فاميل هستند، در 

غذا و اداره امور فاميل را به  حاليکه مرد ها مسووليت تأمين معيشت و تهيه

عهده دارند. هرگاه ما نقش نسبی و مربوطه هر يک را به دقت مطالعه کنيم، 

می بينيم که حتی مسووليت های زنان نسبت به مردان خاصتا در ساحه 

مواظبت از اطفال بيشتر ميباشد. و روشن است که بدون کسب تعليم و تربيت 

يک مادر چنين يک مسووليت مهم حياتی مناسب برای زنان ناممکن است تا 

را انجام دهد. زنها مؤظف اند نسلهای آينده را تربيت نمايند که اين خود يکی 

از مهمترين مسووليتهای زندگی بشمار می رود. وقتی ما زنان را از تعليم و 

تربيت محروم کنيم، در واقع نيمی از وجود خود را ناتوان نموده وسيلهء 

 دست خويش از بين برده ايم . معيشت خود را به

بيهوده نبود که حضرت محمد ) ص( مرد و زن را بدون اينکه امتياز 

بخصوصی برای مردان قائل شود، به کسب علم و دانش ملزم ساخت. پيامبر 

اسالم می گفت: "حصول علم و دانش وظيفهء دينی همه مسلمانها اعم از زن 

ع مصطفوی( به زن حق ميدهد و مرد ميباشد. از طرفی قوانين محمدی )شر

تا به مقام قضاوت هم برسد، در حاليکه برای رسيدن به چنين مقامی انسان 

بايد سالهای مطالعه را پشت سر بگذارد و مقدار زياد معلومات بدست آورد. 

از اينرو ثابت می شود که تعليم و تربيه در اسالم از اهميت مساوی با مردان 

امی که سواد آموزی در بين مسلمانها معمول بود بر خوردار بوده است. در اي

و مراکز تعليمی در سراسر دنيای اسالمی تأسيس می شدند، زنهای زيادی 

بودند که به مثل مردها، دانشمند، محدث، اديب و هنرمند شدند. همه ميدانيم که 

صحابه پيامبر "ص" و تابعين شان با حضرات ام المؤمنين عايشه صديقه، ام 
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بی بی حفصه مشورت ميکردند و در مسائل دشوار دينی جويای  السلمه و

نظريات ايشان می شدند. عاصيه بنت جارهللا يکی از علمای بزرگ علم 

حديث بود و جالل الدين سيوطی دانشمند نامی اسالم از وی درس می گرفت. 

همچنين ايمللک خواهر شيخ جمال الدين شهرائی که يکی از معاصرين ابن 

ن بود با اين عالم و محدث بزرگ )اسقالنی( مباحثات علمی اعجاز اسقال

خواهر نجم الدين قاضی القضات بعنوان يک  -بسيار داشت. اسماء بنت محمد

زن پرهيزگار و عالم بزرگ علم حديث مورد تحسين مردم قرار گرفته بود و 

کتب بسياری در حديث مکی را مطالعه و تدريس ميکرد. حتی امام سيوطی 

مسند را تحت رهنمائی الف بنت الجمال مطالعه کرد. در تاريخ اسالم  ثالثيات

مثال های بسياری از دانشمندان، استادان و بزرگان مشهور و تعليم يافته و يا 

زنهای که در جنگها شجاعت زيادی از خود نشان داده اند، سراغ داريم. 

 يباشد.تحصيل علم و دانش يک امر کامال عقالنی و قانونی برای زنان م

پس برای اينکه به چنين يک ضرورت عاجلی جوابگوئی بتوانيم، دو 

مکتب دختران )مکتب مستورات و مکتب عصمت( را سال گذشته در نواحی 

سرای عليا و قلعه باقرخان در کابل تأسيس کرديم. از آنجائيکه هيچيک از اين 

ی هم از مکاتب نميتوانست شاگردان بيشتری را در خود جای دهد و مکتب اول

شهر دور تر بود، هر دو مکتب را به گلستان سرای کابل که دارای اطاق 

شاگرد را در خود جای ميدهد، مدغم ساختيم. که با  800های بهتر است و 

اين نحو تمام شاگردان اناث ميتوانند در مکان واحد جمع شوند. مصارف 

ه پرداخت لباس، غذا، چادری و کتابهای شان از طرف حکومت بطور عادالن

خواهد شد. همچنين شماری از معلمين ورزيده از داخل و خارج کشور 

استخدام خواهند شد تا در اين مکاتب رشته های اقتصاد خانواده، پرورش 

 اطفال، خياطی، بافت و آشپزی را تدريس نمايند.

ساله تا ده  6چون مکاتب عادی دختران تنها دختر های جوان به سنين 

يکنند، برای زنان کالن سال يک مکتب حرفوی که بتواند ساله را انتخاب م

تربيت مسلکی در رشته های خياطی، پخت و پز و ساختن گلهای مصنوعی 

را فراهم کند، تأسيس نموديم. هدف از تأسيس اين مکتب اينست تا زنها را 

کمک کنيم مشاغل جديدی بياموزند و از نظر مالی مستقل شوند و بتوانند خود 

ستگی کامل مالی شوهر ها و فاميل های شان آزاد سازند. در اخير را از واب



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   268   

( شاگردانی که در يکی از اين سه رشته به درجه اول، 1922)1301سال 

 400روپيه و  700روپيه،  1000دوم و سوم فارغ شوند، بالترتيب جوايز 

روپيه افغانی را دريافت خواهند کرد. هرگاه شاگرد در هر سه رشته به درجه 

روپيه و يا اگر در سه رشته به درجه دوم فارغ شود  1500ل فارغ شود، او

روپيه جايزه دريافت ميکند. به عالوه  زنان با آموختن يک حرفه نتنها  1000

پول بدست می آورند بلکه به يک منبع عايداتی برای شوهران خود تبديل 

ان سرای خواهند شد. مکتب حرفوی زنان )مکتب صنايع اناثيه( نيز در گلست

موقعيت دارد و از حضور خواهران عالقمند و بلند نظری که بخواهند در اين 

 بر نامه سهم بگيرند، استقبال خواهد کرد.

با اينوسيله به اطالع شما رسانيده می شود که هر کسی بخواهد به 

مکتب مستورات و صنايع اناثيه ثبت نام کند و يا داو طلب شغل تدريس در 

بايد سوابق کاری خود را به مديريت مکتب مستورات  اين مکاتب باشد،

ارسال نمايد تا باشد که اجازه دخول را حاصل کرده از منابع دست داشته 

علمی و معلوماتی استفاده بتواند. در اين مرحله شاگردان مطابق به سويهء 

 کاری خود به صنوف مختلف جابجا خواهند شد. 

 (امضاء: شاه خانم)سر پرست مکاتب زنان/ مهر ملکه ثریا 

ضميمه سوم، « واکنش مذهبی وتحوالت اجتماعی در افغانستان»منبع:)

 (197،37آرشيف ملی افغانستان، سند شماره 

 

 مکتب عصمت:

)مقارن سومين سال  1300داکتر عبدهللا کاظم مينويسد که :در سال 

. مكتب دخترانه به نام )عصمت( افتتاح شد پادشاهي امان هللا خان(، دومين 

ها به نام )ماللي( موسوم گرديد،بانو سايره سلطان  مدير اين مكتب كه بعد 

سپس مكتب تدبير منزل     خان مشهور به  سراج البنات، بود.  خواهر امان هللا 

 كردند، نيز ساخته شد. كه در آن خانمهای آلماني و تركي تدريس مي 

 

  تاسیس شفاخانه مستورات:

رراه شاه امان هللا قرار داشت، در برنامه با همه دشوارى هايى که برس

 هاى اصالحى دولت براى حقوق زنان فصل خاصى عنوان شده بود.
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دومين خواسته زنان بعد از مکتب، يعنی شاه امان هللا با توجه به 

که ملکه ثريا وعلياحضرت مادرشاه رسيدگی به تداوی ومعالجه زنان مريض  

زنان بودند درسال خواسته های وردن پيگيربرآبه نمايندگی از زنان افغان 

 شفاخانه باب امکانات تاسيس يک دستورداد تا شمسی به مديرت طبيه 1302

 شودآماده وبررسی درکابل  برای تداوی وعالج زنان مريضجداگانه 

پوپلزائی درمورد  .وداکتران زن ونرس قابله ها ازخارج استخدام گردند

ش 1302دراواسط سال »   ه :تاسيس شفاخانه مستورات گزارش ميدهد ک

 ازطرف دولت پادشاهی افغانستان  عدۀ زياد داکتران ماهر از خارج بکابل

م[ بعضی از آنها شامل 192۴حضار وتابرج دلو سال مذکور ] جنوری ا

خدمت وعدۀ ديگر درشرف ورود بودند، و چون تأسيس شفاخانۀ زنانه مدنظر 

موجود بودند. در برج دلو درجمعيت داکتران مذکور دکتورس ها هم  ،بود

ش شفاخانۀ مستورات در شهرکابل دائر گرديد. وبرای اينکه  1302سال 

اوضاع شفاخانه خوبتر و بهتر و به مسئوليت خانوادۀ شاهی تنظيم گردد، 

سراج  به اعليحضرت امان هللا شاه خواهر سکۀ خود سايره سلطان ]ملقب

د و شفاخانۀ مستورات کابل البنات[ را مديرۀ شفاخانۀ مستورات مقرر فرمو

م[ افتتاح گرديد، و 192۴ش ]دهۀ سوم جنوری 1302در اوائل برج دلو سال 

بتقريب افتتاح شفاخانۀ مستورات احتفال بزرگی بشمول محترمات افغانی 

نطق سراج  ب ايراد گرديد که از ان جمله انعقاد يافت و خطابه های جذا

 .مينمايم]اقتباس[دک اختصار البنات مديرۀ شفاخانۀ مستورات را با ان

 

و عالیه شاه خانم  )سراج الخواتین(بحضور علیا حضرت صاحبه»

 ( و باقی ذوات محترمات عرض میکنم:ملکه ثریاصاحبه)

ذات بابرکات اعليحضرت غازی قبلۀ تاجدار  مهربان ما از کمال 

مرحمت و دل سوزی پدرانه و خياالت مقدسۀ ملت پرورانۀ شان که در بارۀ 

ی دين و دولت وملت نجيب و شجاع افغان دارند، يک شفاخانۀ مستورات ترق

دردارالسلطنۀ کابل تأسيس نمودندو بندۀ خادمۀ خود را به نگرانی و مديريت 

 آن سرافراز فرمودند.

ازتوجهات ذات شاهانه پدر مهربان ما اعليحضرت غازی مبالغ زيادی 

يسی وغيره  علوم بمصارف معارف افغانستان رسيده پروفيسر های انگل
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شرقی و غربی همه در افغانستان صورت گرفته ميرود. و مکاتب مستورات 

و شفاخانۀ مستورات و کارخانه های نساجی مستورات در معرض ظهور 

آمد.پس دراين صورت اگرحاال مازن های افغانستان در تحصيل علم و تهذيب 

ً مالمت گفته ميشويم. زيرا که دراين موقع  ذرائع آن از عدم نکوشيم واقعا

بوجود آمده، عجب است که ابناء وطن عزيرما همه بخدمت  ساعی وجاهد 

 باشند و ماصبيات وطن عزيز ازشرف خدمت وطن محروم بمانيم.

اين فقره را تاکيداً ميگويم که اولين تعليمگاه اطفال آغوش مادراست، 

ر ما زنهای واولين استاد اخالق و تهذيب زندگی آتيۀ شان تربيت مادراست. اگ

موجودۀ افغانستان تعليم يافته شديم ضروراً اوالد ما تعليم يافته ميشوند. و اگر 

توجه سلطنت بطرف مانسوان ملت افغان بود، البته باندک زمان تعليم و ترقی 

 و تهذيب جميع ملت بدرجات اعلی خواهد رسيد.

وهزاران شکر بدرگاه خدای خود داريم که عصر اعليحضرت غازی 

ر عزيز ازجان بهترم اميرامان هللا خان چنان عهديست که توجه ذات براد

شاهانۀ شان بطرف تعليم وترقی مدارج نسوان کشور عزيز ما مبذول گرديده 

است، لهذا مايان را الزم است که حتی االمکان در تحصيل رضاء پدرمعنوی 

خود از دل وجان کوشان باشيم.علم و عرفان تنها مخصوص مردان نيست ، 

ماو شما هم ازنوع انسان هستيم بايد در تحصيل علوم و ضايع بکوشيم و با 

مردان خود ها در تسهيل معاش کمک کنيم، اين معاونت امکان پذيرنيست 

مگر به علم وصنعت و تربيت اطفال و تدارک اعاشۀ اوالد تاسن رشد و تميز 

آسائی  که برعهدۀ والدين است اگر ما وشما وقت خود را ضائع کرده به تن

بگذرانيم بار دوش مردان خود هاشده هرگز پيشرفت نمی توانيم و از 

 همقطاران خود پس خواهيم ماند.

زنان عالم درميدان های جنگ سرها ميدهند و دوش بدوش برادران 

شجاع ملی خود ها داخل کار زار ميباشند وجان های خود را فدای خدمت 

 ملت و دولت می کنند.

ر ديواری غفلت محصوربمانيم. خدمات بی بی مايان تا بکی در چها

های اسالمی مامحترمات حضرت سرورکاينات )ص( وصحابۀ کرام را 

مطالعه کنيد که چه ها می کردند.فرضنا اگر حاال عالم بما بدنگويند همين بی 

غيرتی برای ماکافی نخواهد بود که شوهران ما ما را بنظر بهايم بنگرند 
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عزيز خود ها را از اين خواب غفلت و کاهلی  ونادان تصور کنند.خواهران

 بايد بکشيم، تامادر وطن از ما راضی باشد.

دراين اندک زمان که کار شفاخانۀ مستورات برحسب امر و فرمان 

پادشاه معظم وقبلۀ مهربان تاجدار خود ]برادرعزيزم اعليحضرت غازی[ 

نجام داده ام، بردوش خود افتخاراً گرفته ام بقدرتوان خود زحمت کشيده سرا

 اميد است که پسند خاطر تان خواهد گرديد.

اضراً دو نفر وبرای شفاخانۀ مستورات دارالسلطنۀ کابل اگر چه ح

، توجه مديرمستقلۀ طبيه  اما از طرف جاللتمآب دکتورس کفايت ميکرد

مخصوص مبذول شده چهار پنچ نفر داکترهای زنانه از خارج استخدام شده 

تهيۀ لوازم و استخدام  بخاطرمدير مستقلۀ طبيه  من از جاللتمآباست.

تشکر مينمايم، و ازخدای خود اميد واثق دارم که  دوکتورس ها باين شفاخانه

به بسيار زودی ديگر شفاخانه های امانيه بتوجه اعليحضرت غازی درتمامی 

شهرهای افغانستان که ازجملۀ امورنهايت ضرور واسباب آبادی مملکت 

". است، تأسيس شود.
1
  

شفاخانه  1924ل ملكه ثريادرسا :عبدهللا کاظم مينويسد کهسيدداکتر 

ايجاد کردکه در آن دونفر داکتر «مستورات»بنام شفاخانۀ  مخصوص زنان را

زن ودو قابله آلمانی وايتالوی ويک داکتر نسائی ايتالوی بنام داکتر ريجنولی 

اج)عمۀ شاه امان هللا( خت السربه کار آغاز کردند.عمارت شفاخانه متعلق به اُ 

باقر خان بود که نخست امور آن توسط سراج البنات)خواهر شاه( درقلعه 

وبعداً اخت السراج وسردار بيگم يکی از عموزاده های او اداره ميشد. اين 

شفاخانه تاريخی تا امروز بشکل انکشاف يافته آن هنوز هم در همين محل)در 

جادۀ ميوند( فعال است." 
2
  

 

 کتب تدبیرمنزل:تاسیس م

همچنان يک مکتب تدبير منزل براى زنان کابل در باغ على مردان با 

 معلمى عده يى از زنان جرمنى و ترکى تاسيس گرديد.

                                                 
1
  49-48، ص 2پوپلزائی، سلطنت شاه امان هللا،بحش   - 

2
 ،مقالۀ ملکه ثریا، بقلم داکترسیدعبدهللا کاظم2014اکتوبر 31افغان جرمن آنالین،  - 
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 تاسیس محکمه وارسی به مشکالت زنان:

داير نمود که  خاصی برای رفع مشکالت زنان  ملکه ثريا محکمه اى

د. از قبيل ندادن نفقه و لت رکميشکايات زنان را در مقابل شوهران بررسى 

وکوب شدن توسط شوهران شان و يا طالق دادن بدون موجب. يک هيئت 

مخفى وارسى زنان نيز ايجاد گرديد که عکس العمل مردان راکنترول کنند و 

از زنان پير خواستندکه به خانه ها بروند و ببينند که رويه مردان با زنان شان 

  خان شامل بود.هللا الن اصالحى شاه امان اچگونه است ؟ همه اين ها در پ

بنابر دعوت ملکه ثريا چندين بار زنان ماموران بلند رتبه کابل به قصر 

دلکشا دعوت  شدند و شاه برای آنها سخنرانی نمود و گفت که برخی ازشما 

در منازل خود زندانی استيد ومن شواهد ومثال های زيادی از اين زندگی 

 وهران شان دارم.حتی برخی از زنان براثررقت بارزنان در خانه ش

خانه و پوشيدن چادری به مرض سل مبتال شده   فشارمردان در چارديواری

اند. شاه افزود که چادری مانع درس وتعليم ميگردد و برعکس زنان اروپائی، 

زنان افغان از کار وکسب بی بهره اند. زنان درپوشيدن چادری بايد از مردان 

داشته باشند. سخنان شاه تاثير فوق العاده ای بر زنان نمود خود ترس وبيمی ن

و بسياری از زنان درمقابل شوهران خود به دفاع از حقوق خود برخاستند. 

طبيعی است که  زنان چون از لحاظ اقتصادی وابسته به مردان خود بودند 

کاری از پيش برده نتوانستند و برخی از جانب شوهران خود کوتک کاری 

ديد به مرگ نيز شدند.شاه بعدها  تعدادى از دختران را براى فراگيرى ويا ته

تحصيالت عالى در رشته هاى طبابت و نرسنگ و غيره به ترکيه فرستاد. 

شاه  ازدواج با صغيررا ممنوع اعالن کرد و ازدواج مرد با چهار زن را به 

در مورد گرفتن طويانه و عروسى هللا يک زن محدود ساخت. شاه امان 

داتى وضع کرد تا فشار عروسى را از روى شانه هاى خانواده داماد کم قيو

سال  18سال و براى دختران  22کند. و نيز سن ازدواج را براى مردان 

( که بخاطر خاموش 1924تعيين نمود، اما در لويه جرگه دوم در سال )

کردن شورش پکتيا تدوير يافته بود، چون اکثريت اعضاى آن جرگه را 

و خانها و روحانيون متعصب تشکيل ميدادند، بعضى تعديالت در مالکين 

 برنامه ريفورمها وارد شد که دولت مجبور شد موقتاً آنرا بپذيرد. 
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 انجمن حمایت نسوان:

انجمن حمايت » 1928بنابر در خواست ملکه ثريا، در تابستان 

بدست  تشکيل شد و دوازده نفر از زنان بافهم کابل اداره انجمن را« نسوان

گرفتندو خواهرشاه کبراجان مسئوليت اداره اين انجمن را بدوش گرفت. 

بدينسان براى نخستين بار زنان در کار اداره مملکت با مردان شريک شدند. 

به شاروالی دستور داده شد تالست زنان بيوه وبی سرپرست را ترتيب و آنها 

 را درشفاخانه ها والبراتوارها شامل کارنمايد. 

کار خورشيدی  1300ه حمل سال در ما 

را مادر ملکه ) اسما « ارشاد النسوان»نشرمجله 

رسميه( و روح افزا طرزى ،دختر محمدزمان 

خان طرزی کاکاى ملکه بدوش گرفتند."ارشاد 

 بود النسوان" نخستين نشريه مخصوص زنان

 اسما که در دوران اصالحات امانی به مديريت

 منتشر رسميه، همسر محمود طرزی در کابل

 مادرملکه ثریااسمارسمیه                                               شد.         

مدير اين نشريه، روح افزا، دختر محمد زمان خان خازن الکتب و 

خواهر حبيب هللا خان طرزی بود.اين نشريه روی کاغذ نازک پسته ای رنگ 

بيشتر مطالب ارشاد    .به چاپ سنگی می رسيد در"سرای ده افغانان" کابل

النسوان که زير نظر مسقيم ملکه ثريا همسر امان هللا خان منتشر می شد، 

مطالب آموزشی برای زنان و دختران بود.اخبار زنان، آداب معاشرت زنان، 

آشپزی، خياطی، تربيت کودک و خانه داری، مهم ترين مطالب اين نشريه را 

                                                                                                                 تشکيل می داد.

روزى که ملکه ثريا در يک » غبار ازچشمديدهاى خود مينويسد : 

اجتماع از پيشرفت زنان جهان و عقب ماندگى زنان افغانستان سخن زد، زنان 

خودشان را در خدمت معارف و  با درد بگريستند و پنجاه نفر زن فى المجلس
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تاسيس اولين مدرسه زنانه گذاشتند. ملکه چنان متأثرو منفعل گرديد که خودش 

«وظيفه مفتشى مکتب مستورات را برذمه گرفت 
1
  

جوالى  25ملکه ثريا پس از بازگشت ازسفر اروپا، مقاله اى در تاريخ 

رى گفته شده در اخبارامان افغان منتشر ساخت که درآن در مورد چاد1928

بود:چادرى زن را از تنفس هواى آزاد مانع ميگردد و به همين سبب اکثريت 

شان به مرض مبتال شده اند. عنعنه پوشيدن چادری که معلوم نيست از کجا 

وارد اسالم شده، رفته رفته شکل مذهبى را بخود گرفت که در همه اديان و 

ز در وطن ما يک عمل کشورها ديده مى شود، طوريکه برقع و دوالق امرو

عنعنوى بوده که رفته رفته جاى خود را در دين و مذهب تاسيس نمود وبه آن 

صبغه مذهبى دادند. قبل از نشرمقاله، ملکه ثريا باعده ئى از زنان صحبت 

کرد. نخست دختران مکاتب را مالقات نمود و با آنها در موردچادرى صحبت 

ين بردن آن سعى و کوشش نمايند، اما نموده و آنهارا تشويق نمود تا در از ب

مجبور نيستند. سپس ملکه تعدادى از زنان را درقصردلکشا مالقات نمود و 

به آنها گوشزد کردکه با مردان درکارها سهم مساوى بگيرند، بخصوص 

درانکشاف کشور و درچهار ديوارى خانه بقسم محبوس نباشند. اومتذکرشده 

هاکار ميکنند، الکن زنان افغان که جسماً بودکه زنان اروپائى در فابريکه 

قوى تراند، اما در انکشاف کشور سهم نمى گيرند، زيرا علت آن پرده چادرى 

است که در هيچ جا قابل قبول نيست. زنان از نظر مذهبى مى بايد يک 

روپوش مخصوص در سرکنند تا موهاى شان را بپوشاند، مگرپنهان کردن 

کشور رايج نيست ، اما معلوم نيست از چه دست وروى زنان در روستاهاى 

زمانى برقع و دوالق که زن را از فرق سرتا پاشنه 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 . 

ات با ماموران عالی رتبه گفت که: از رشوت امان هللا خان در يک مالق

خوری وشراب نوشی ماموران مطلع است و بزودی آنها را بشدت مجازات 

خواهد نمود. بقول منشی علی احمد، هدف شاه از بيان اين نکته ترساندن 

ماموران بلند رتبه وخاموش کردن شان درموضوع روی لوچی زنان بود که 
                                                 

1
 33،ص2004سیستانی،عالمه محمودطرزی، شاه امان هللا ونقش روحانیت متنفذ ، چاپ - 
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از جمله محمودخان ياور وميرهاشم خان وزير  با اين امر سرمخالفت داشتند،

ماليه بودند. بنابرين شاه به اولين کسانی که دستور داد تا با خانمهای خود 

بدون چادری حاضر شوند، همين دونفر بودند. بعد از اين بود که ساير 

مامورين زنان خود را به پغمان و پارکها وسينما ها بطور روی لوچ و بدون 

يبردند.چادری بيرون م
 1

  

در بيانيه افتتاحيه خود از تعدُد ازواج 1928خان در جشن هللا امان 

سخن زد و گفت : سعادت آينده کشور مربوط به مادران است که نسل جديد را 

خان هللا تربيه ميکنند.پس هيچ فردى نبايد بيشتراز يک زن داشته باشد، امان 

ين صورت ترس خطاب به زنان گفت: پاک و عفيف و با عصمت باشيد و درا

از شوهران خود نداشته باشيد. بعد شاه و ملکه ثريا و نورالسراج که بدون 

چادرى بودند با نمايندگان مالقات نمودند، سپس اتن ملى اجرا گرديد. در اين 

 محفل اکثريت زنان ديپلوماتان شرکت ورزيده بودند. 

ن يک وقتى جشن استقالل تمام گرديد، لويه جرگه تدوير يافت که در آ

خان هللا هزارويک نماينده از سراسر افغانستان اشتراک ورزيده بودند. امان 

با بعضى ازنمايندگان ديدارخصوصى داشت و به آنها پروگرام هاى اصالحى 

خودرا تشريح نموده گفت که : براى زنان آزادى داده شود، تعدُد ازواج 

ز طريق قانون غيرقانونى، و تعليم وتربيه زن ومرد اجبارى، اجراى طالق ا

مدنى صورت بگيرد، داشتن اسلحه منع گردد و بانک ملى تاسيس و در 

پهلوى پول مسکوک پول کاغذى چاپ شود. لويه جرگه هيچکدام از اين 

اصالحات رانپذيرفت، بخصوص نمايندگان قبايل سرحدى که تحت نفوذ 

 حضرات شوربازار بودند آنرا ردکردند. 

درآن اشتراک ورزيده بودند،  ،که زنان هم1928در لويه جرگه 

به نمايندگى از زنان افغانستان سخنرانى کرد. هللا کبراجان، خواهر شاه امان 

و ملکه ثريا زنان روشنفکر قندهار را پذيرائى نمود، تا آنها در برگشت از 

زندگى نوين در کشور به ديگرزنان حکايت کنند. درطرح اصالحات اشاره 

و ياپير و رهبر مذهبى شده نمى تواند ونه  شده بودکه هيچ فرد نظامى مريد

درسياست مداخله کرده ميتواند و اعالن گرديدکه کسانيکه خانم خارجى دارند 
                                                 

1
 81ی کتنه،ص داکتر کاکر، دپاچا امان هللا واکمنی ته یوه نو- 
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در وزارت خارجه استخدام شده نمى توانند، مگر اينکه خانم خارجى خود را 

را طالق بدهد. برمسئله تعليم مختلط دختران و پسران ازشش تا ده سالگى 

ازمصرف بودجه اضافى براى ايجاد مکاتب بحث صورت  بمنظور جلوگيرى

گرفت و در نتيجه قبول گرديد. در روز سوم تدوير جلسه يک موضوع بسيار 

پراهميت ديگر مطرح گرديد و آن دادن آزادى براى زنان افغان بود. در 

روزسوم لويه جرگه بعد از آنکه حقوق زنان با مردان مساوى اعالن گرديد، 

ا بلند شد و چادر نازک خود را که بر روى کشيده بود از ملکه ثريا از ج

سرگرفت و همانجا پاره کرد، حاضرين )به استثنای عده ای متعصب(باکف 

زدن اين عمل او را تائيد کردند و زنان ديگر از ملکه ثريا پيروى کردند و 

مردان روى زنان را ديدند، درحالى که نه ازحسن زنان چيزى کاسته شد و نه 

 رف وغيرت مردان چيزى کم گرديد. از ش

شاه امان هللا يک ماه بعد از لويه جرگه )هفته اول ماه اکتوبر( چهار 

جلسهً بزرگ در قصر ستور وزارت خارجه داير کرد که در هريکی ششصد 

تن ازمعاريف ومامورين عالی رتبه با خانمهای شان بشمول دپلوماتان خارجی 

بيانيه روز چارم خودبراين موضوع تاکيد  مقيم کابل اشتراک داشتند. شاه در

نمود که ظرف دوماه ديگر برقع ازسر زنها برداشته خواهد شد وبجای آن 

يک روسری)دستمال( مانند زنان ترکيه برسر انداخته ميشود که در زير 

گردن گره ميخورد. مگر شاه متذکر شد که اختيار اينگونه ستر اجباری 

اشاره کردکه چادری  در اسالم فرض نيست  نيست. همچنان شاه به اين نکته

وبعد خطاب به ملکه ثريا گفت که چادر خود را از سر بردارد وملکه 

چادرخود را از سر برداشت و زنان وحضار برايش کف زدند، بدون آنکه از 

شرف ملکه چيزی کاسته شده باشد.بدين سان ملکه ثريا نخستين زن افغان 

ر کشور اعالم کرد. بعد آز ان شاه مالهای است که رسما روی لوچی زن را د

متعصب را مورد حمله شديد قرار داد وآنها را اشخاص جاهلی خواند که 

مسؤول جميع عوام فريبی ها ومنبع تمام تعصبات بيجا واشاعه وپخش جهالت 

( اين سخنان شاه به ارتباط مخالفت مالها 195ونادانيها ميباشند.)ادمک، ص

 اصالحات شاه در لويه جرگه صورت گرفته بود. وروحانيونی بود که با

اکتوبر، يک 12آتش درافغانستان( مينويسدکه : روز»نويسنده کتاب 

روز تاريخى در تاريخ زنان افغانستان به حساب ميرود، زيرا براى بار اول 
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زن افغان روى لچ در اجتماع قبول شد. ازآن روز به بعد زنان منوربرقع 

مناسبى را اختيارکردند. نپوشيدند و درعوض البسه
 1

در کابل بيشتر زنان  

ً ميخواست که زن از حيثيت و عزت  بدون چادرى ديده ميشدند. دولت واقعا

شايسته به عنوان شريک زندگى مرد و به عنوان يک انسان در جامعه بر 

خوردار گردد، زيرا در آن روزگار مخصوصاً در خارج از شهرها زن مثل 

را قرار ميگرفت و در برخى موارد زن با گاو و حيوان در معرض بيع وش

اسپ و خر و غله تبادله ميگرديد. به همين جهت است که محمود طرزى از 

وضع رقت بار زنان در افغانستان اشعار شکوه آميزى دارد. شاه به اين بسنده 

نکرد و طى فرمانى از مامورين دولت خواست تا بيش از يک زن نداشته 

گرچه در ظاهر با عنعنات جامعه افغانى نا سازگار بود، اما باشند. اين کارها 

از نظر دولت در واقع راه هايى بود که ال اقل در شهرها نيز زن از آزادى بر 

خوردار گردد و اگر بخواهد بتواند با روى باز ظاهر شود.
 

اما اين روى باز 

ک قابل رويت در آن زمان از پيشانى تا زير زنخ و دستها تا بند و پا ها تا بجل

بود نه بيش از اين، همان 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 هللا شاه امان 

که از جانب روحانيت متنفذ متهم به کفرشدند و بر سر اين مساله نه تنها تاج و 

را از دست دادند، بلکه از کشور نيز تبعيد گرديدند ودر غربت  تخت سلطنت

 جان دادند.فردوسی هزار سال پيش گفته بود:

 به یزدان که گر ما خرد داشتیم      

 بد داشتیم  کجا این سر انجام

 

 اعزام محصالن  به ترکیه:

داکتر کاظم دربارۀ اعزام محصلين ومحصالت افغان به ترکيه شرحی دقيقی  

اعزام دختران به ترکيه برعالوه فراهم آوری زمينه های »ه ميگويد:نوشت

تعليم برای نوجوانان افغان درداخل کشور، شاه امان هللا تالش کرد تا عده ای 

نچه د. چناتحصيل به خارج کشور نيز اعزام کنناز پسران و دختران را جهت 
                                                 

1
 68-67ریه تالی استوارت، آتش درافغانستان،ص  - 
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 36جرمنی ،  نفر به 48پسر جوان از جمله 90به تعداد  1921قبالً در خزان 

نفر به ايتاليا فرستاده شدند. در نظر بود تا در موقع مساعد  6نفربه فرانسه و 

بابت زنانه به يکی از کشورهای يکعده دختران جوان نيز جهت فراگيری ط

 30) 1307ميزان  8می اعزام شوند. اين پروگرام به روز الاس

لی شد و اما دخترعم16شاگرد ازجمله  116(با اعزام جمعا  1928سپتمبر

ل برای اينکه اين موضوع به تصويب وکالی ً ملت برسد، در برج سنبله سا

روز داع با در  .ی ملت حاصل گرديدالمذکور حين لويه جرگه موافقت وک

شاگردان محفل بزرگی در جلو قصر ستور به هدايت شاه برگزار شد که در 

ردپلماتيک مقيم کابل يرتبه تعداد زياد از کووه وزراء و مامورين عالآن برعال

صبح تشريف آوردند و  9: 20رسانيده بودند. شاه و ملکه بساعت  حضور بهم

هريک از شاگردان را مورد تفقد شاهانه قرار داده و ملکه نيز در جمعی 

دختران رفته و هريک را نوازش دادند و دوباره به ستيج مخصوص خود 

و برای قدردانی از اقدام برگشتند. سپس شاگردان از جلو ستيج با نظم خاص 

شاه عبور نمودند که همه حضار دراين موقع به پا ايستاد و کف زدند و در 

اخير محمد اسمعل خان قونسل )سابق مدير مکتب حکام( که به حيث مبصر 

دراين موقع   .آنها تعيين شده بود، نيز از حضور شاه و ملکه خدا حافظی کرد

يکصد محصل است که » کرد و گفت: بطرف حضار  رویشاه به پا خاسته و 

شهادت نامه دورۀ ابتدائی حاصل اينها امسال دورٔە ابتدائيه را طی کرده و

محصله است که اينها در سال روان رشيديه دوم نفرشانرده  کرده اندو

من به ترکيه که وقتی » و گفت: « مستورات وطن خود را طی کرده اند

اين طلبای ما را به خرچ خود  رسيدم ، حکومت دوست و برادر ما ترکيه

 .حکومت ترکيه قبول فرمود که درمکاتب مختلف آن مملکت درس بخوانند

صيل فنون حربی مشغول مراحل رشديه واعداديه به تحالبته پسران بعد ازطی 

عزيزما چند نفرداکترس و قابله و چند نفرشان در  تميشوند و هکذا محصال

وطن خود داکترس و قابله ها و معلمات دارالمعلمات ترکيه داخل شده، برای 

ماهر و فاضل خواهند شد وانشاءهللا  بعد از موفقيت و برگشت بوطن 

دت های الی مبرم دردهای مخصوصه و وخواهرهای وطن خود را از بال

ما بايد دعا کنيم خداوند متعال اوالد ما را کامياب  .مهلک نجات خواهند داد

شاه امان هللا اضافه کرد که:  ».د تشکر کنيمنمايند و از حکومت ترکيه هم باي
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ا در وطن هر وقت اطالع می يابم که از باعث نبودن قابله ها و داکترس ه»

دت اطفال از بين ميروند و وقتی که من به ترکيه الما ده ها زن در اوقات و

رسيدم از حکومت آنجا خواهش کردم معلمات بکابل بفرستند تا مکتب داکتری 

ب قابله گی را تدريس نمايند، کمال پاشا]اتاترک[ و عصمت پاشا زنانه و مکت

بيشتر نباشد، به  سال12گفتند که : "اولتر يک تعداد متعلمات که سنين شان از 

ترکيه بفر ستند، تا در اينجا و با مصارف اين دولت تعليم و تربيه شوند و اين 

ه و دوستانٔه آنها يک اقدام زود ثمربحال افغانستان است و من مشورت برادران

را به خوشی پذيرفتم و دو ماه پيش به وزارت معارف هدايت دادم، زيرا تا 

وقتی که عمارت و سامان و وسايل تدريسی آماده گردد و معلمات ماهر 

استحضار يابند، وقت زياد ميگذ رد و اما در کابل مکتب طبابت زنانه و 

يک اقدام عاجل است که  مکتب قابله گی عنقريب تأسيس خواهيم نمود و اين

« درحال مفيد دانسته و شانزده نفر محصله را به ترکيه فرستادم.
1
  

  
 دخترانی که برای تحصیل طبابت ونرس قابلگی به ترکیه اعزام شدند

 

سفيرافغانستان غالم جيالنی خان دراين موقع ملکه ثريا به خانم           

ره سرپرستی و درهمه امورمراقبت درترکيه هدايت داد تا ازاين دختران درانق

 جدی بعمل آورد واز پيشرفتهای علمی آنها وارسی نموده بکابل خبر دهد.

                                                 
1
 283ـ  281پوپلزائی: "سفرهای غازی امان هللا شاه..."ص - 
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متأسفانه يک ماه بعد ازعبوراين جمعيت ازسرحد، آوازشورش و قيام از درٔە 

"سنگوخيل" آنجا بلند گرديد و گفته ميشد که امان هللا اين دخترهای مسلمان را 

وخبر اين شرارت بروز  ران کافر شده بوطن می آيندبه کافرها ميدهد و پس

. قابل ذکر است که يک تعداد پسران اعزامی عقرب رسماً به نشر رسيد 14

بعد ازختم تحصيل موفقانه  1318و 1316برای تحصيل درسالهای بين 

بوطن برگشتند و بيشتر آنها شامل خدمت در ساحه نظامی شدند و اما دختران 

مجبور به برگشت بوطن گرديدند و صرف دوسه نفر آنها پس از مدت چند ماه 

به ادامه تحصيل درآنجا پرداختند.
 1

  

شاه و ملکه که برطبق موازين شرعی  امات وطن پرستانهبا تأسف اين اقد 

م نداشت، يک بهانه را بدست علمای دينی و الاسد و مغايرتی با اصول دين بو

غ منفی نی بيشتر از پيش به تبليمحافظه کاران مذهبی داد تا عليه رژيم اما

ع مردم برسانند که گويا شاه و الهای محلی به اطالپرداخته و آنرا بوسيلٔه م

ملکه از دين برگشته و رو به کفر آورده اند. در آنوقت که وسايل جمعی 

درکشورانکشاف نکرده بود، يگانه مرجع پخش همچو تبليغات مساجد بود که 

هدايت علمای سرشناس ومحافظه کارمذهبی امام ها و تحت مالزير نظر 

ين تبليغات که دامنٔه آن اداره ميشد و مردم به حرف آنها گوش فرا ميدادند. ا

فر شاه وملکه درارتباط با گشودن مکاتب نسوان براه انداخته شده قبل ازس

بود، حين سفرنيز با چاپ وتوزيع هزارها کاپی عکس مونتاژ شده و تقلبی 

رد درمناطق قبايلی وهمچنان درداخل کشوربوسيله عناصر ملکه بقسم پوستکا

مخالف شاه درهندبرتانوی کسب شدت بيشترکرد و درمحراق آن حضورملکه 

ثريا در لويه جرگه با داشتن يک روبند نازک در روی و اشتراک زنان در 

لويه جرگه، همچنان اعزام دختران جوان به ترکيه درواقع هيزمی بود که به 

به تحريک دشمنان رژيم، بخصوص انگليسها  شده  برافروختهروی آتش قبالً 

«.پاشيده شد و زمينه های قيام را درچند جا همز مان فراهم کرد
 2

ازملکه ثريا 

                                                 
1
   284پوپلزائی،همان مأخذ، صفحه - 

2
بخش سی و (داکتر سیدعبدهللا کاظم ، نگاهی مختصر به سقوط و عروج خانواده سردار یحیی خان- 

 الین(نششم،افغان جرمن آ
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ً هفت دختر بظهور رسيدند که همه با پدر و  وشاه امان هللا دو پسر و جمعا

 ازدواج مادر بعد از سقوط سلطنت کابل به ايتاليا مهاجر شدند وهمه درآنجا 

 کردند. 

 
 ه اش وفات کرد و جنازە ش در روم 1348سالگی درماه ثور  72ملکه ثریا به عمر 

 .انتقال یافت و در جالل آباد در جوار همسرش بخاک سپرده شد به افغانستان

 

زن قدرتمند جهان برگزیده  100ملکه ثریا درمیان »

شد.مجله تایم با چاپ عکس ملکه ثریا بر روی 

گفته است دردهه سالهای 2020در سال جلدمجله 

ملکه ثریا منحیث پرقدرت ترین شخص در  1920

خاورمیانه وبخاطر افکار مترقی اش مشهورترین زن 

جهان بود.تصویرایشان یک قرن بعد امروزبا آن همه 

 «نشرگردیده است. شأن وشوکت در تایم 

 

 :درحق زنان اسیرمنگل ودخترانشان ملکه ثریالطف 

ری دورۀ امانی وتوطئه های بازنگ»تر زمانی درکتاب گرانسنگ خويشداک        

در دوران اغتشاش جنوبی به شمول رهبران شورش تعداد »مينگاردکه:  «انگليس

زيادی از جنگجويان مخالف دولت هم توسط قوای محمدولی خان دروزازی وزير 

از خانم حربيۀ وقت دستگير وبکابل آورده شدند. درجمله اسيران جنگی تعدادی 
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]بعداز اعالم حکم محکمه نظامی های قبايل غلجی ومنگل نيز شامل بودند.....

درباری هم برای خانم های  درهمين دوران، درمورد رهبران شورش خوست [

شد که در آن ملکه ثريا با هريک از  اسير درحرمسرای ارگ توسط ملکه ثريا منعقد

ا را ازاد نمود. اما يک استثنا وجود زنان اسير صحبت نمود، بعد از دادن تحايف آنه

داشت وآن جزای چند نفر از دختران منگل بود. ملکه ثريا آنها را درکابل نگهداشت 

وشامل مکتب نسوان ساخت وبه اقارب آنها توضيح داده شد که ميتوانند يک سال 

بعد به کابل آمده ودرصورتی که به ادامه تحصيل دختران شان اعتراض معقولی 

«اشند، درخواست بردن آنها را به اميربدهند.داشته ب
 1

 

 

 در عرصه مالى و اقتصادى :  -5

و  اصالحات ارضى را آغاز کردشاه امان هللا براى بار اول درتاريخ کشور

زمين هاى دولتى رابه مردم به نرخ بسيار ارزان، از قرار فی جريب يک 

آوری  و جمع کرد تنظيماز سرنظام مالياتی را  1920در سال شاه  .قران داد

های گمرگی جديد به  تعرفه د.تعويض نمواز جنس به پول نقد تغييررا ماليات 

منظور واردات و صادرات انتشار يافت و وظايف گمرکی داخل کشور به 

 منظور رشد اقتصاد بومی لغو شد.

مواشی براساس موجوديت اصل دانسته شد وازصاحبان مواشی ماليات 

پول کاغذى در ٪ نقره داشت.  90ول سکه زد که پ ماليات وصول ميگرديد.

در افغانستان رايج گرديد و قبل از آن روپيه هندى دربازار هاى  1920

پول کاغذى: يک، پنچ ، بيست و پنچ و پنجاه و  1920کشور رايج بود. در 

روپيه ، دو امانيه  15صد افغانيگى منتشر شد و مسکوک طال : يک امانيه = 

روپيه و  75امانيه = هفت و نيم روپيه ، پنج امانيه = روپيه ، نيم  30= 

قانون  .مسکوکات فلزى نقره و مس اجزاى روپيه واحد پول ضرب رده شد

وضع گرديد. البته بايد گفت که ريفورمها به پول نياز  1922مقياسات در 

داشت وچون مدرک ديگرى نبود بناچار دولت مالياتها را اندکى باال برد: 

که قبالً فى جريب پنج افغانى بود به هشت روپيه باال برده  آبي ماليات زمين

روپيه و اسپ از دو به سه روپيه و از  راشتراز سه به چها و ازمواشى از شد

                                                 
1
، انتشالرات موسکا، جالل اباد، 2013داکتر زمانی،بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیس، چاپ - 

  307ص 
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روپيه و از خر از دوازده پيسه به يک روپيه و از گوسفند  گاو از يک به دو

.از هفت پيسه به پنجاه پيسه بلند رفت
 1

  

رکمن ها و تاجک ها بعد از اشغال کشورشان توسط زمانى که ازبک ها، ت

شورويها به افغانستان فرارى شدند،با خودگوسفند قره قل، اسپها و ديگر 

حيوانات را آوردند، مخصوصاً گوسفندقره قل خيلى ها حايز اهميت بود. در 

افغانستان پوست قره قل رابه آلمان و انگلستان ، صادر نمود،  1920سال 

الين در کشور رايج و تشويق گرديد و قالين دست بافت بخارج همچنان بافت ق

مقدارزيادميوه خشک، سبزيجات،  1923- 1920صادر شد،در سال هاى 

براى بار اول مقدار اضافى گندم پوست و پشم و قالين به خارج صادر گرديد. 

روس هابفروش رسانيدو  ج و ديگرتوليدات زراعتى را باالىو برن

 ورد. اسعارخارجى بدست آ

 مليون فرانک به يک بليون  50صادرات کشور از  1925تا 1920از سال 

 و مردم را تشويق ض بودفرانک باال رفت، شاه از ورود اجناس خارجى نارا

ميکردکه عوض لنگى، کاله به سرکنند تا از ورود پارچه هاى خارجى براى 

لنگى جلوگيرى شود.
 2

  

شوراصالحات ارضى را آغاز کرد و شاه امان هللا براى بار اول درتاريخ ک

زمين هاى دولتى رابه مردم به نرخ بسيار ارزان، از قرار فی جريب يک 

 نويسنده امريکائی اصالحات اقتصادی را چنين برميشمارد:پوالدا،قران داد. 

آوری  نظام مالياتی دوباره ترتيب و تنظيم گرديد. وجمع 1920در سال -1

 ير کرد.ماليات از جنس به پول نقد تغي

های گمرگی جديد به منظور واردات و صادرات انتشار يافت و  تعرفه -2

 وظايف گمرکی داخل کشور به منظور رشد اقتصاد بومی لغو شد.

 احصائيه مواشی به منظور پرداخت ماليات آغاز گرديد. -3

سروی کادستری )سروی اراضی( به منظور ماليات بر اراضی آغاز  -۴

 گرديد.

 ترتيب گرديد. 1922جه دولتی افغانستان در سال اولين بود -۵

 نظام محاسبات دولتی مدرنيزه شد و سيستم وارده دو رقمی و بعد اعداد  -۶
                                                 

1
    793غبار ، ص  - 

2
  213آتش درافغانستان ، ص  -  
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 به شيوه محاسبات غرب در نظر گرفته شد.

نظام باقيات که در آن مامور و حتی خانواده او بعد از مرگ مامور،  -7

 ديد.شد لغو گر مسوول پرداخت و حساب او دانسته می

 سيستم ميزان و وزن متريک معرفی گرديد اما فرصت اجرا نيافت. -8

 معرفی گرديد. 1923پول جديد افغانی در سال  -9

 پيشنهاد گرديد. 1928های تجارت در سال  بانک ملی و ايجاد اتاق -10

هللا خان در  های زمامداری امان های وسيع ارتباطات در تمام دوره پروژه -11

ها، خطوط تليفون، تلگراف، خدمات پوستی  ند که شامل سرکحال تطبيق بود

ها و اولين برنامه خدمات  و شموليت در اتحاديه پوست جهانی، احداث پل

شرکت مشترک فرانسوی و آلمانی  1928شدند. در سال  هوايی ملکی می

 سروی احداث خطوط آهن )ريل( را در افغانستان آغاز نمود.

ون اعمار قصرهای داراالمان و پغمان و کارهای ساختمانی بزرگ چ -12

ها،  لتی آغاز گرديد. قصرهای کهنه بازسازی و پارک های دو تعمير ساختمان

رسانی، و  ها، سيستم آب های شاهی، بازارها، کالج، هوتل های آب، باغ فواره

 های جديد احداث و اعمار گرديدند. حتی زندان

قانون که باعث تشويق جانبه صنعتی پيشنهاد شد و  برنامه همه -13

 1928به تصويب رسيد. در سال  1923شد در سال  گذاری می سرمايه

های کوچک را در اروپا خريداری نموده تا  هللا خان تعداد از فابريکه امان

خالی واردات را در عرصه منسوجات، گوگرد، صابون، برق آبی و بقيه 

 موارد را پر کند.

پيشنهاد شد که قرار  1928ادن در سال جانبه استخراج مع برنامه همه -1۴

بود الجورد توسط يک شرکت آلمانی استخراج شود و در ضمن معادن آهن 

افغانستان را سروی نمايد. استخراج معادن ذغال و سنگ مرمر همچنان آغاز 

دار استخراج نفت و گاز شد و برای آموزش دانشجويان  گرديد. روسيه عهده

 اکو در نظر گرفته شد.های ساحوی در ب افغان آموزش

تجارت مورد تشويق قرار گرفت و قوانين تجاری برای بازرگانان زمينه  -1۵

های تجاری در هرات  تجارت و حمايت آن را فراهم ساخته، نخستين شرکت

 آغاز به کار کردند.
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هللا خان در  زمينه توسعه و انکشاف زراعتی فراهم شد و شخص امان -16

شد. برنامه بزرگ  های ملی ظاهر می لباس های زراعتی با نمايشگاه

های دولتی برای تشويق دهاقين به  پروری در نظر گرفته شد و زمين جنگل

قيمت پايين فروخته شد تا قشر کشاورز مورد حمايت قرار گيرد. وزارت 

«زراعت و همچنان ليسه زراعت برای بار نخست آغاز به کار کردند.
 1

  

مهاى امانى بود و آن دوره را نقادانه غبار که خود شاهد عينى ريفور

مينويسد که : زيرعنوان ريفوم امورمالی واقتصادی بررسى و ارزيابى کرده 

در مرحله نخستين اصالحات خود موفقانه پيش رفت. زيرا در هللا شاه امان »

برابر اکثريت ملت )دهقان، و مالدار و پيشه ور( تحميالت ثقيل گذشته 

حواله غله خريدارى، آذوقه رسانى اجبارى  راسبک ساخت. ماليات جنسى،

در رباطهاى کثير کشور، اجاره دارى جمع آورى ماليات دولتى ، واسطه 

بودن ارباب و ملک در بين گيرنده و ماليه دهنده ، تشکيل قريه دارى ، اخذ 

ماليات مواشى شمار نشده، کار اجبارى و بيگار، تکسهاى متعدد بازار از 

ن ، همه را لغو نمود. ماليات اراضى نقدى تعيين شد، و پيشه وران و امثال آ

ً و بدون مالحظه خان و ملک با دفاتر مالى  تمام افراد ماليه دهنده مستقيما

دولت مربوط گرديد. دولت تمام مايحتاج خود را به پول نقد و خوش برضامى 

خريد. حيوانات و مواشى مالداران هرساله شمار شده و از روى موجوديت آن 

وضع « محصول مواشى»اليه گرفته مى شدو براى اين کار قانونى بنام م

 گرديد. 

داير « اصول دفتردارى»براى تنظيم ادارات ماليه، در کابل مکتب 

گرديد و فارغان آن به ماموريت هاى ماليه کشور گماشته ميشدند. واين 

در آورد. « شهرى»سيستم امور حسابى کهنه دولت را به سيستم عصرى و 

وضع و  قانون هاي 1923تحصيل ماليات در  اى مامورين زراعت وبر

منتشر شد. براى تهيه حکام مطلع ، مکتب حکام در مرکز تاسيس و فارغان 

« وظايف حکام ومامورين»آن به حکومات محلى منصوب ميشدند. و قانون 

قانون تشويق صنايع »(.در حالى که يک سال پيش 1922اداره را تنظيم نمود)

شده بود و از راه ريفورم ماليات، رشد صنايع را تشويق ميکرد. پاس « 
                                                 

1
/شفق  1398اسد 30الرحمن اتل،روزنامه مدنیت، لیون بی پوالدا، فصل ناتمام،ترجمه و تلخیص مجیب - 

 همراه
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فروش امالک »وضع گرديد. قانون « قانون تقاوى»همچنين براى تقويه توليد 

، گرچه به نفع دهقان تمام نشد مگرباعث تحکيم ملکيت 1923در « دولتى 

خصوصى گرديد، در حالى که امالک موقوفه قبالً از بين رفته بود. تجارت 

يز ساحه وسيع ترى يافت، گمرکات متعدد داخلى لغو شد و در نتيجه اين ن

ريفورمها انکشاف سرمايه دارى تسريع گرديده محاکم شرعى معامالت 

تجارتى به وجود آمدو شرکتهاى تجارتى: تنويرات، موتر، ادويه ، رفقاى 

 تجارت خانه شوروى در کابل د افغان ، قمر ، ضياء و جرمنى، افغان ، اتحا

ايندگان تجارتى تاسيس گرديد. با دولت انگليس قرارداد تجارتى امضاءشد. نم

ها و وکالى تجار( هم در همسايگى هاى افغانستان به تسهيل افغانستان )قونسل

. دولت موسسات تجارتى ملى بنام : شرکت ندامور تجارتى موظف گرديد

نفوذ نکرده بود امانيه و شرکت ثمر ساخت . چون در افغانستان سرمايه اروپا 

کشاف نو برعکس تجارت اروپا نافذ شده ميرفت ، اين نفوذ ثانوى مانع ا

بيشتر صنايع داخلى مى گرديد.زيرا مملکت فاقد فابريکه هاى عمده و خط 

آهن و کتله هاى کارگرى بود، لهذا دولت امانى در صدد توريد فابريکه ها و 

 تمديد خط آهن در افغانستان برآمد. 

که دولت براى تهيه ( شاه توضيح نمود 1928) 1307رگه در لويه ج

ميم طيارات داخل اقدام است و بعالوه فابريکه موجوده يک يک فابريکه تر

فابريکه ديگرى براى ساختن باروت سفيد داير ميکند. )اولين باروت سازدر 

در  1921افغانستان رضابيک ترکى درطى جنگ جهانى اول بود که در 

اه در تشيع جنازه اش شرکت نمود( دولت با دو شرکت و شفوت کردکابل 

جرمنى و فرانسوى قراردادى بست که طبق آن در ده سال خط آهن از جنوب 

افانستان به شمال آن تمديد ميگرديد، و چهار نفر فرانسوى براى سروى اين 

کار بکابل آمدند و بقندهار نيز سفرکردند.
 1

   

خط آهن در افغانستان چمن را خان درنظرداشت که با احداث هللا امان 

روزاز اروپا به  14باکوشک در روسيه وصل کند و مسافرين و اموال را در

کابل نقل دهد. در عين زمان خط آهن بين کابل و قندهار را نيزميخواست 

شروع کند، اما انگليس ها به اعمار اين خط موافقه نکردند.
 2
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ت کشور زير دست گرفته تمديد لين تلگراف و تلفون بين مرکز و واليا

شد. ستيشن هاى برق در پغمان و جالل آباد و قندهار بکار گرفته شد، و به 

فابريکه هاى چرمگرى و باروت سازى و سمنت و گوگرد و برق وسعت داده 

شد. کارخانه هاى ترميم موتر و پرزه سازى، صابون و عطريات، نختابى و 

ن کشى در قندهار و مزارشريف پارچه بافى، نجارى و يخ سازى ، پنبه وروغ

و هرات تاسيس، و احضار فابريکه هاى ذيل درنظر گرفته شده بود: 

قندسازى، نساجى نخى و جيم ، دکمه سازى، حفظ ميوه، مسکه و پنير سازى، 

آبکشى و تيل خاک کشى، پوسته هوائى بين کابل و مزار و شوروى و ايران 

ند سراج غزنى تکميل گرديد. و و ترکيه مدنظر گرفته شد. بند آب غازى و ب

بستن بند آب چمکنى و تکميل نهر رزاق روى دست گرفته شد. دولت در 

معامالت تجارتى حق کامله الوداد از دولت جرمنى و حق ترانزيت آزاد از 

حکومت پولند حاصل کرد. و براى عقد قرار دادهاى تجارتى با مسکو و 

ادهاى ديگرـ راجع به معادن برلين داخل مذاکره شد. براى انعقاد قرارد

الجورد بدخشان ، نفت هرات و تاسيس يک فابريکه ذوب آهن و انکشاف 

معادن آهن، زغال سنگ ، گوگرد، سرب، سنگ ريشه ، ابرک تباشير، 

مرمر، گل سفيد و رنگهاى مختلف پروگرامى روى دست گرفت و براى 

اسپ ، تعميم نسل  تنظيم و اداره جنگالت پکتيا و اسمار و غيره ، تزئيد نسل

کابل نمايشگاه صنايع ملى ترقى پيله ورى پالنى طرح کرد. درقره قل و 

دايرگرديد ولباس از پارچه وطنى براى مامورين دولت اجبارى گرديد. 
1
        

 1298اولين پول كاغدي در سلطنت شاه امان هللا غازي بـه سال 

 5نمونهء از پول اين عكس .ياد ميشد«روپيه»هجري به چاپ رسيد و بنام

 . روپيه گي دوره أمانيه است

                                                 
1
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در نتيجه اين ريفورمها عايدات دولت نسبت به سابق بيشتر از دوچند گرديد و 

ً از منابع  180مليون به  80ساالنه از مليون روپيه رسيد. اين عايدات عمدتا

مليون ،  25مليون ، ماليات مواشى  80ذيل بدست مى آمد: ماليات زمين 

 25عوايد متفرقه  مليون ، 10مليون ، محصول صکوک  40ات گمرکى مالي

)در اين وقت ارزش پول افغانى صد روپيه  .مليون 180جمله =  مليون 

 رخ مواد خوراکه از اين قرار بود:کلدار هندى( اما ن 60کابلى برابر بود با 

 دونيم چارک کابل يک روپيه )در تاشقرغان هشت چارک کابل به يک  آرد:

 وپيه بود(، گوشت: سه پاو کابل به يک روپيه ) در تاشقرغان يک و نيم ر

  .چارک کابل به يک روپيه(

روغن : يک پاو به يک روپيه ) در تاشقرغان يک ونيم پاو به يک روپيه ( 

برنج باريک : در کابل يک چارک و سه پاو به يک روپيه ) در تاشقرغان 
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ر کابل دونيم پاو به يک روپيه ، تربوز تقريباً دوچارک به يک روپيه( دنبه : د

يک يک سير به يک قران .
 1

    

 

 : وخدمات عامه در عرصه بهبود اداره  -6

قوه  .دستگاه دولت بر سه پايه قوه اجرائيه ، قوه مقننه ، قوه قضائيه مى چرخيد

خوانده ميشد. اين شورا مرکب از اعضاى « شوراى دولت » مقننه بنام

و در  .اه( و اعضاى انتخابى )از طرف ملت( بودانتصابى ) ازطرف ش

واليات در هرحکومت درجه اول، درجه دوم و سوم و عالقه داريها نيزيک 

مشتمل بر اعضاى طبيعى )مامورين رسمى محل( و « مجلس مشوره»يک 

 اعضاى منتخبه )از طرف ملت به تعداد مساوى ( متشکل ميگرديد. 

قيق و به غرض تصويب از راه مجلس شوراى دولت پروژه هاى قانونى را تد

و بودجه دولت و مقاوالت و معاهدات با  .وزراء براى صحه شاه مى فرستاد

و وظايف و اختيارات شوراى دولت و مجالس  .خارجيها را رسيدگى ميکرد

تشکيالت »قانون اساسى و هم در قانون  49تا  39مشوره واليات در مواد 

  .معين گرديده بود« اساسى 

دولت يک سلسله قوانين و نظامنامه ها را براى پيش برد امور کشور  شوراى

بررسى و به تصويب رسانيد که مهمترين آنها عبارت بودند از: قانون 

اساسى، قانون تشکيالت اساسى ، قانون جزاى عمومى ، قانون جزاى 

عسکرى ، قانون القاب ، قانون تذکره نفوس ، قانون تعميرات دولتى ، قانون 

ق وظايف حکام و مامورين ، قانون تقاوى ، قانون تشويق صنايع ، تفري

نظامنامه بنديخانه ها، نظامنامه تحصيل ماليات، نظامنامه تربيه ايتام ، 

نظامنامه تعليماتنامه نظامى، نظامنامه زراعت للمى، نظامنامه خدمات 

عسکرى، نظامنامه فروش امالک دولتى، نظامنامه قريه دارى، نظامنامه 

اکم شرعى معامالت تجارتى، نظامنامه تعزيه دارى، نظامنامه مکاتب مح

خانگى، نظامنامه مطبوعات، نظامنامه مقياسات، نظامنامه محصول مواشى، 

نظامنامه نشانها ،نظامنامه نکاح و ختنه سورى ،نظامنامه معارف ، نظامنامه 

.قانون و نظامنامه ميرسيد 70مامورين زراعت و غيره که به بيش از 
 2
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در شوراى دولت اعضاى روشنفکرى چون فيض محمد خان ناصرى          

و سعد الدين خان وکيل و امثالهم وجود داشتند. و اشخاصى هم چون جمال 

پاشاى مشهور ترکى و بدرى بيک متخصص ترکى در ترتيب پروژه هاى 

قانون سهم جدى ميگرفتند. قوه قضائى کشور که از قبل اختيارات وسيع و 

 53نوع استقالل شخصى داشت، دولت اختيارات او را بر طبق ماده  يک

قانون اساسى محترم شمرد، ولى درجه تحکم خاطر خواه آنرا مقيد ساخت. به 

اين معنى که قبالّقاضى خودش را در موارد جزائًى مختار و فعال مايشاء 

ر در دست او به شکل يک آله برنده اما کشدا« تعزير»ميدانست ، و اسلحه 

قرار داشت، زيرا جزاى قبل از وقوع جرم ثابت و معين نبود بلکه در اختيار 

قاضى ميتوانست در يک جرم  .قاضى و تشخيص و قناعت شخصى او بود

 -مرتکبين را نظر به ظواهر امر و مقام اجتماعى او ازگوش کشيدن تا اعدام 

 .محکوم نمايد-هرطور که دلش ميخواست 

عده از فقهاى متجدد که در رأس آن مولوى  بدستيارى يکهللا شاه امان  

عبدالواسع قندهارى قرار داشت، بوسيله تصنيف دوجلد کتاب موسوم به 

را « تعزير»اين اختيارات وسيع قاضى را محدود و « تمسک القضات امانيه»

يعنى تمسک القضات را به شکل قانون مستقل و مدون  .مبدل نمود« تقدير»به 

 .ت هر جرمى در مواد آن تصريح و معين شده بودجزائى در آوردکه مجازا

پس قاضى نمى توانست مجازات يک جرم را کم يا زياد نمايد و اين در 

افغانستان يک تغيير اساسى فقهى بود که بعمل آمد و صنف قضات را براى 

هميشه از دولت و تحوالت جديد متنفر و بيزار ساخت ) وشايد يکى از داليل 

عبدالرحمن پغمانى با حضرات مجددى براى سقوط  پيوستن قاضى القضات

دادن دولت امانى، همين محدود ساختن صالحيت هاى قضات در محاکم بوده 

 باشد(. 

محاکم طبق احکام قانون اساسى از مداخله ديگران آزاد و محاکمه متهمين نيز 

و حقوق العبد را از هم جدا شناخت هللا علنى گرديد. بعالوه دولت قضيه حقوق 

ک قضيه را که قاضى مثالً از نظر صالحيت خود تبرئه مينمود، دولت از و ي

طرف خود توسط دواير پوليسى و مجالس مشوره واليتى تعقيب و مجرم را 

 مجازات مى نمود. 
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در نه واحد ادارى کشور)پنج واليت و چهارحکومت اعلى( مامورين ذيل به 

ومه ، مستوفى ، قاضى عالوه مجالس مشوره مشغول فعاليت بودند: نايب الحک

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 ، دفترى نظام و در 

درمجلس مشوره واليتى فقط آن و اما  .خارج هردو رئيس بلديه قرارداشت

مامورين دولتى اعضاى طبيعى شمرده ميشدند که انتصابشان طبق فرمان شاه 

چون : نايب الحکومه، يا حاکم اعلى، مستوفى يا سر رشته  .به عمل مى آمد

داراعلى ،قوماندان کوتوالى، قاضى مرافعه، مدير گمرکات، منشى مجلس هم 

ره واليات کشور، قانوناّ اساسات ذيل مدنظر در ادا .مدير تحريرات واليت بود

دولت بود: توسعه صالحيت، تفريق وظايف و تعيين مسئوليت. دولت در 

نفر  65سلسله ريفورمهاى خود ،در امور نظامى قوه هوائى را تشکيل و 

شاگرد را براى تحصيل در اين رشته به روسيه وفرانسه و ايتاليا اعزام نمود. 

براى تحصيل شقوق نظامى در کشور شوروى و را و همچنين يک عده ديگر

ترکيه فرستاد و در داخل کشور تعليم گاه هاى مختلفه مسلکى تاسيس نمود. و 

فابريکه  .تعليم سواد آموزى را در بين سربازان در دوره خدمت معمول کرد

حربى کابل تقويه شد و مهمات جنگى منجمله توپ هاى دافع هواو موتر هاى 

رج وارد گرديد. ترميم راه ها و تمديد شوارع جديد )در زره پوش از خا

 سالنگ و پکتياو غيره ( عملى گرديد. 

در کابل و پغمان و مقر و جالل آباد هوتل هايى ساخته شد. دستگاه هاى 

سيمدار و بيسم تلگراف و تلفن تاسيس گرديدو قسمتى ازپوسته رسانى هوائى 

کابل و هند( به وجود آمد. در کابل اتحادشوروى ( و موترى )بين  -)بين کابل 

دستگاه راديو بکار گرفته شد و شهر با برق تنوير گرديد و شهر جديد) 

از نظر صحى در کابل و واليات شفاخانه هاى  .داراالمان( اساس گذاشته شد

و در مرکز شفاخانه مستورات و در بيکتوت  .ملکى و نظامى داير گرديد

اشين هاى اکسريز در کابل وارد و تاسيس پغمان سناتوريم به وجود آمدو م



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   292   

و در بيشتر اين  اصالحات  متخصصين .دارالمجانين و داراليتام آغاز گرديد

 .خارجى مخصوصاً ترکها و جرمنى ها و فرانسويها سهم داشتند
1
  

غبار مى افزايد که : شخص شاه که در رأس همه قوه هاى دولتى بشکل فعالى 

د. او لباس يخن بسته از پارچه هاى وطن مى قرار داشت صميمانه کار ميکر

و روزها تا نيمه شب کار ميکرد و  .به تجمل و عياشى نمى پرداخت .پوشيد 

با اشتباهاتى که از او سر ميزد طرف اعتماد مردم قرار داشت. مردم اورا 

اين  .خطاب ميکردندو بدون اکراه به تعميل اوامرش مى پرداختند« غازى »

اخلى و دسايس خارجى هيچکدام قادرنبود دولت را متزلزل است که مخالفين د

سازد ولو هريک بنوعى از انواع قدرت مادى و معنوى داشتند. 
2
   

مگرمتأسفانه که وضع تا اخير بدين منوال نماند و در جبهه دولت دو دستگى 

ايجاد شد، يک دسته طرفدار پروگرام اصالحى به شکل سريع آن در سياست 

روش استقاللى و بيطرفى مثبت در سياست خارجى بود، و  داخلى، و تثبيت

آن ديگر طرفدار اصالحات تدريجى در سياست داخلى و روش نرمش و 

سازش يک جانبه با يکى از دول قوى همسايه بود. در رأس دسته اولى وزير 

راعظم عبدالقدوس خان خارجه محمودطرزى و در رأس دسته دومى صد

ه در صدد خنثى نمودن نظريات طرف ديگر شدند طبعاّ هر دست قرار داشتند.

و اين مقدمه يک بدبختى بزرگ براى رژيم بود. غبار متذکر مى شود که در 

همان وقت درمطبوعات برونمرزى نوشته شد که: بين وزراى کابينه 

افغانستان دو دستگى موجود است: مثالّ محمود طرزى وزير خارجه کشور 

د، درحاليکه وزير اول )صدراعظم( عليه برضد دولت انگليس مبارزه ميکن

طرزى مجادله دارد.
 3

  

فضل غنى مجددى و غبار در رابطه به اين دو دستگى درکابينه ، نامه هاى 

استفتاى صدراعظم را عنوانى علماى قندهار و حضرات شوربازار نقل کرده 

 وبر آنها تبصره هاى مهمى نموده است. از مطالعه اين نامه ها معلوم ميشود

که سردار عبدالقدوس خان طرفدار نظام مطلقه )ازنوع امير عبدالرحمن 

خانى( بوده و مشروطه خواهان را به نظر کمونيست ميديده است و بهمين 

                                                 
1
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جهت براى قلع و قمع شان ، استفتاى کفر مشروطه خواهان را از علماى 

ى قندهار نمود ولى علماى قندهار مشروطه خواهان را رد نکردند ونظرى مبن

پس سردارعبدالقدوسخان نامه مفصلى به اين منظوربه  .برقلع وقمع آنها ندادند

شمس المشايخ و نورالمشايخ فرستاد و نظريات علماى قندهار را نيز ضميمه 

کرد و انتظار داشت که نظريات او مورد تائيد حضرات قرار بگيرد که بقول 

آقاى فضل غنى مجددى مورد تائيد قرار نگرفت. 
1
  

ر حال اين اختالفات درون کابينه با عث ضعف دولت جوانان افغان در ه

ميگرديد و به نظر ميرسد که شاه با درک اين نقيصه، هردو رقيب را از 

کابينه کنار زد، زيرا نه تنها صدراعظم با وزير خارجه )محمود طرزى( و 

باشخص شاه اختالف نظراساسى داشت، بلکه در حکومت مرکزى و واليات 

ک قسمت مامورين دولت با طرحهاى جديد دولت مخالف ويک قسمت کشور ي

ديگر بدشمن حکومت تبديل شده ميرفتند. اين او ضاع بتدريج زمينه يک 

و کسانى که روى يک نقشه معين و  .اختالل خطرناک را تهيه مى نمود

مرموزى حرکت ميکردند به انواع مختلف از کار شکنى و سبوتاژ دريغ نمى 

ر اثر همين کار شکنيها بودکه اولين سنگ اندازى در راه و ب ...کردند

قيام مردم خوست  اصالحات اجتماعى مشروطه خواهان انداخته شد و

برضد حکومت جوانان افغان « مالى لنگ»مشهور به هللا بسرکردگى مالعبد

آن دولت خسارات هنگفتى مالى وجانى  نداخته شد که براى خاموشیبره ا

پرداخت. 
2
  

 

 سیاسی و نظامی: اصالحات -7

 اصالحات در دستگاه حکومت، حقوق مدنی مردم، کارت هويت )تذکره(، 

تنظيم احزاب سياسی، کميته های قانونی،اصالحات قضائی به ميان آمد 

وقانون شرعی درقضا ومحاکم قبول گرديد.روابط باکشورهای خارجی، 

نيون ومبارزه  عليه فساد و قطع معاشات مستمری به سران قبايل، روحا

وسرداران ودرباريان واعضای فاميل شاهی قانوناً منع شد. معاش تقاعد برای 

 مامورين تعيين وپرچم ملی مشخص گرديد.
                                                 

1
    804، ص 1غبار ،ج - 

2
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نظام مکلفيت عسکری بصورت هشت نفری بعد از شورش منگل در 

تغييريافت، پروگرام تعليمی ومعاشات اردوتزئيد گرديد. آگاهی نظامی 1924

عاش مستمری مالها وروحانيون قطع گرديد. به کمک ترکها افزايش يافت.م

نظام احتساب از ميان برداشته شد.برای مالمکتبی تاسيس ونصاب  درسی 

شان وضع گرديد.  فعاليت مالهای تحصيل کرده در مدرسه ديوبند هند به 

صفت رهبران مذهبی  منع گرديد. جهت تربيت قضات مکتب حقوق تاسيس 

و ممنوع شد.گرديد. سيستم پيری ومريدی در ارد
 1

  

 
 

 آغازمدرنیزه کردن حیات شهری، قصرداراالماناعمار -8

صر يکی از کارنامه های مدنی وماندگاراعليحضرت امان هللا ،اعمار ق      

به  درافغانستان است. داراالمان به عنوان آغازمدرنيزه کردن حيات شهری

د کابل با سلسله برنامه های اصالحات اجتماعی شاه،يکی هم تاسيس شهرجدي

معيارهای پذيرفته شده عصر يعنی شهری مجهز با سيستم کاناليزاسيون وجاده 

شاه امان هللا وخانه وفضای پاک ودور از بدبوئی وکثافات مدفوع انسانی بود. 

اوم مردم کابل را از اثر تکثرنفوس وعدم شرايط علت مريضی های متد

يدنی وساختمانهای کهنه با سيستم بدر رفت  مواد فضلۀ انسانی وفقدان آب اشام

 کوچه های تنگ وبدون فضای باز وغيرقابل تغيير ميدانست. 

تکثرنفوس وعدم عمده طرح شهر جديد کابل، عمده علت  بقول پوپلزائی ،

( بود که هرچند کولراشيوع مرض کشندۀ وبا )رعايت  حفظ الصحه شهری و

 وسيون ازناليفقدان سيستم کا سال بعد يکبار مردم کابل را درو ميکرد.

گرما  انبارشدن مواد مدفوع در روی سرکها وکوچه ها وانتتشار آن درموسم

وانتشار آن با وزش  بادهای تموز ، مردم را دچارانواع امراض ساری از 

کسانی که  جمله وباء ميکرد وتلفات جانی غير قابل جبرانی به بار می آورد.

مثل پغمان  سير اط سردامکاناتی داشتند در موقع شيوع مرض وبا، به نق

 وپروان وسالنگها ميرفتند وآنهايی که درکابل باقی می ماندند با خطرات

امراض ساری روبرو بودند. برای نجات مردم شاه امان هللا در فکر احداث 

                                                 
1
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شهری جديدی افتاد که با سيستم عصری وکشيدن کانالهای زير زمينی  

سيله جلو انواع مريضی غرض دفن مدفوع باشندگان مجهز باشد تا بدين و

 ها گرفته شود.  های ناشی از کثافات وبدر رفت

 

 
 درجنوب کابل قصردارالمان

 

شاه امان هللا مهندسانی را موظف ساخت تا امکانات احداث شهر جديد را 

مطالعه کنندو نتيجه را با او درميان گذارند. مهندسان مجرب بعد از سروی 

منطقه شيرپور،باغ باال  وچهاردهی را  ومطالعات ساحه های مختلف از جمله

با شاه  درميان گذاشتند. شاه بعد از شنيدن نظريات مهندسان، تصميم گرفت 

خود از ساحات متذکره ديدن کند، پس يک روز با مهندسين وکارشناسان به 

سواری اسپ تمام محالت مطرح شده بشمول  چهاردهی تا تپۀ تاج بيک را 

سرانجام  برتپۀ تاج بيک ايستاد واز آنجا گردش کرد واز نزديک ديد و

دورنمای شهر کابل را تا پغمان در نظر آورد وسپس محل داراالمان را برای 

 اعمار مرکز شهرجديد کابل انتخاب نمود.

 اعليحضرت امان هللا شاه غازی از بدو» مينويسد:دراين مورد پوپلزائی 

ب وبا شهامت جلوس با استقالل کليت شعبات وتفرعات مدنی ملت نجي

افغانستان را بصالح ومشورت رجال دولت و وکالی ملت مدنظر گرفت. از 

جملۀ مسائل خيلی مهم اولتر حفظ صحت اهالی کابل مرکز افغانستان مورد 
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دقت قرار داده شد. وچنانکه در مواقعی که اطالع مواليد و وفيات ساکنان 

سانيدند، از قلت شهر کابل را بحضور اعليحضرت امان هللا شاه بعرض مير

مواليد متاثر وغمگين ميشد واز عدم صحتمندی مردم ميدانست. وهرچند در 

اصالح شهر قديم کابل غور فرمود، چون کثرت نفوس را تبديل دادن وهم 

خانه های نشيمن وبازارها وکوچه های سابق کابل را يکدم از بين بردن 

نمی خواست که در  ودوباره اعمار نمودن کار سهل وآسان نمی پنداشت وهم

صورت انهدام بناهای قديم وضع اولين شهر کابل را تغيير بدهد وروزی در 

 نظر سياحين وخاصۀً ساکنين کشور محل تأسف قرار گيرد.

تأسيس يک شهر جديد تصميم قطعی گرفت  ويگانه به  بقرار اين تجارب

شه آرزوی آن اين بود که شهر جديد موافق باصول صحی ومدنی مطابق به نق

های طرز جديد مهندسی امروز دنيا باشد. وقتی اين تصويب مهم در سال 

ش امکانات آن سنجيده شد باز هم از 1299ش بعمل آمد و در سال1298

عجله کار نگرفته در باب انتخاب محل شهر جديد پايتخت افغانستان مهلت 

ث فرمود تا پس از اخذ مشورت از وکالی ملت بامر انشاآت آن وتسطيع واحدا

جاده  ها اقدام نمايد.
 1

   

موضوع انتخاب محل زمان درازی را در بر گرفت وبحث ها ومشورت ها »

بطول انجاميد. زيرا که عده يی پيشنهاد ميکردند که اگر شيرپور سابق وسعت 

داده شود وبناهای جديد بآن افزوده گردد شهر قديم وجديد کابل باهم وصل می 

اگر شهر جديد از باغ باال تا پغمان بنا گذاشته گردد. وعدۀ ديگر ميگفتند که: 

 زينت واهميت بيشتر خواهد داشت. وجمعيت ديگر منطقۀ سرسبز چهار،شود

از لحاظ وسعت و وفرت آب وپرورش اشجار وازهار ترجيح  ]را[ دهی

ميدادند. ودر يک روز اعليحضرت امان هللا شاه با يکعده مشاورين بسواری 

استقامت مهتاب قلعه وگلخانه وچهارقلعه بطرف اسپان از حصۀ ده مبارک ب

قلعۀ بهادرخان وقريۀ خنگوت قره تپۀ تاج بيگ عبور فرمود. واز بين بردن 

اراضی زراعتی وباغستان چهاردهی را حيف دانسته حوالی تپۀ تاج بيگ را 

ً حصۀ مرتفع مشرف بنواحی  که اغلب جلگه ها وتپه ها احتوا کرده وضمنا

ديم بنام خالصۀ شاهی مشهور بود بجهة احداث اساس چهاردهی را که در ق

شهر جديد پسند فرمود ونهری که بنام خنگوت وبهسود از درۀ للندر سرچشمه 
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گرفته وبنام جوی شاهی از بين چهاردهی بطرف قريۀ نانه چی وباغ باال 

جريان دارد، پس از تأسيس داراالمان هرگاه جريان جوی شاهی مذکور قطع 

اراالمان گردد، خسارتی به زراعات واشجار وارد نمی وصرف باغ های د

گردد چه آبی که از حصۀ ده پنبۀ پغمان بطرف باغ باال کابل جريان دارد، 

برای مشروب ساختن تاک باغ حوالی آنجا کفايت ميکند وعنقريب بقرار نقشه 

ونظريۀ مهندسين باعمار بند مخزن آب در حصۀ قرغه نيز اقدام خواهيم نمود. 

طافت هوا وصفای فضا و وفرت آب گوارای چهاردهی بشرحی که چون ل

اعليحضرت امان هللا شاه بيان فرمود ومشاورين افغانی تائيد نمود، تصويب 

گرديد. وبرای کسانی که در حوالی تپۀ تاج بيگ منازل وباغ وزمين داشتند 

ً در شهر قديم  در ديگر نواحی چهاردهی قلعه ها واراضی داده شد وبعضا

«مسکن گرفتند. کابل
 1

  

در طرح نقشه واصول تأسيسات وانشاآت شهر  پوپلزائی اشاره ميکند که :

تأمالت وتفکرات زياد از هرنگاه بعمل آمد وبا آنکه از بهار سال  جديد کابل

ش باستخدام واستحضار مهندسين ومتخصصين وانجينران هدايت داده  1298

ربيع االول ۶ش ] 1332سال  برج ميزان 2۴بتاريخ چهارشنبه شده بود، اما 

م[ اولين سنگ تهداب قصرداراالمان برفراز تپۀ 1923اکتوبر 17ق/ 13۴2

تاج بيگ بدست بانی مدنيت جديد افغانستان اعليحضرت امان هللا شاه غازی 

در حضور جم غفيری از مامورين واهالی کابل گذاشته شد. انشاآت از برج 

اری بناء رسمی آن است که طی ش آغاز شده واين تهداب گذ1301حمل سال 

مراسم خيلی پرشکوهی آغاز می گردد و داراالمان نامی است که شورای 

 ين گذاشته است.ندولت بصورت ذومع

دربارۀ تعمیر » فت:گ و کردايراد نطقی تهداب قصر سنگ ذاشتن گام گشاه هن

این شهر داراالمان مجلس ها کردم ومشوره های مزیدی نمودم که از نتیجۀ 

آنها تصویب تأسیس این شهر را نموده تعمیر او را ضروری نشان  همۀ

دادند. امروز که روز نهادن سنگ بنیاد آن است وبهمین واسطه ما وشما در 

اینجا اجتماع ورزیده ایم میخواهم که سنگ بنیاد آنرا کردن بود در بیوت 

 وعماراتیکه اصول محافظۀ صحت واحتیاجات را دارا نبودند وارهانم، وتا

بگذاریم وتبریک  بتوانم شهر باصفائی که خدای قادر توانا در قرآن عظیم
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تأسیس این شهر داراالمان را بعالم اسالم وهمۀ برادران حاضر ودوستان 

«خود میگویم.
 1

 
 
ورقه )فيض محمدخان زکريا( وزارت معارف سپس وکيل  

 ، قرائت کرد.شوددر زيرسنگ تهداب گذاشته قرار بود را که يی 

 
بنای زیر ورق در  اسم  تهداب گذاری قصرزداراالمان توسط شاه امان هللامر

 ؟قصرچی نوشته شده بود

 

از آنجا که من خادم دين وملت اسالم امير امان هللا ابن اعليحضرت امير »

حبيب هللا خان شهيد نواسۀ اميرعبدالرحمن خان مرحوم افغان درانی 

ولوازم اساسيۀ حکومتی خيلی محمدزائی وطن عزيز خود را به آثار مدنيه 

که در اين عصر ترقی ومدنيت بطرز واصول  محتاج ميديدم، خواستم شهری

فن تعمير موافق باشد به اسم داراالمان بنا کنم وباين وسيله ملت نجيب خود را 

وباش قديم که عبارت از حيات بسر خود  از تکاليف صحت فرسای طرز بود

يمۀ ]بلدة طيبة ورب غفور[ فرموده انشاء اوصاف آنچنان امصار را به آيۀ کر

 کنم.

چون محل وموضع چهاردهی را از روی تحقيق وتدقيق علم مهندسی موزون 

يافتم، نخستين بتأسيس بيت الحکومۀ افغانستان اقدام کردم وسنگ بنياد اين 

شهر شهير سعادت تخمير را به ادارۀ ع، ج محمود خان ياور حضورم و 

مهندس شهر موصوف و  لمانی داکتر د پلومه سرمهندسی هروالترهارتن آ

( ۶بنای اين عمارت را به نقشۀ موسيوکودار فرانسوی بتاريخ چهارشنبه )
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( 17شمسی و ) 1302( ميزان 2۴هجری قمری مطابق ) 13۴2ربيع االول  

 عيسوی در سال پنجم جلوس پادشاهی خويش بدست خود و 1923اکتوبر 

م و اين سطور را برای معلومات تاريخيه حضور اراکين دولت عليه ام گذاشت

و استفادۀ موزيم های ازمنۀ آتيه نوشتم، ازدرگاه ايزد متعال خواستگارم که 

حال و مال اين بنای سعادت احتوای اسالمی افغانی را به سعادت و فيروزی 

.ملت محبوب من مصئون و مأمون دارد برب العباد"
1
  

م قرائت الئحۀ مذکور، اعليحضرت بعد از خت »پوپلزائی گزارش ميدهد که:

امان هللا شاه غازی به نفس نفيس خويش سنگ تهداب راکه در داخل آن الئحۀ 

فوق با بعض اشياء تاريخی  نهاده شده بود. به ساعت چهارعصر باتفاق  

اعيان سلطنت واراکين دولت و اعزۀ ملت نهاد. در روز مذکور احتفال 

هر ادارات دولتی تعطيل و مامورين ظ 12عمومی انعقاد يافت و از ساعت 

کشوری و افسران لشکری و سفراء ونمايندگان دول خارجيه و اهالی شهر و 

اطراف کابل و چهاردهی دعوت شده بودند. وروی تپه يی که دارالحکومت 

تعمير می گرديد، چوکی ها و ميز ها  وروی ميزها وشيرينی ها نهاده شده 

عمومی حضار آزادانه باالی چوکی ها  بود، بعد از گذاردن سنگ  تهداب،

نشسته مشغول صحبت و صرف چای و شيرينی گرديدند و به ساعت پنج 

عصر اعليحضرت امان هللا شاه و مدعوين بطرف شهرکابل و چهاردهی 

عودت نمودند. و دراين اولين مراسم تهداب گذاری شهرجديد کابل عموم مردم 

و اين بناء پرشکوه را از هر نگاه  و ازهمه طبقات و مليت ها سهيم گرديدند.

«مورد تقدير قرار دادند.
 2

  

متاسفانه شاه با تمام آرزومندی هايش برای ترقی وپيشرفت جامعه افغانی  

چند  جلسه کابينه خود را دراين قصر  ل اين قصر فقط يکمتوتوجه اش برای 

زارکرد و بعد براثرشورش های ننگرهار درشينوار وشمالی موفق به گبر

تدوير جلسات ديگر دراين قصرنشد. درحالی که خط آهن را نيز از دارالمان 

 تا مسجد شاه دوشمشيره برای رفت و آمد مردم ومامورين تمديد نموده بود.

  

                                                 
  29،ص2پوپلزائی ،همان اثر ، ج - 1

  30،ص2همان اثر ، ج - 2
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 شاه امان هللا درقصرداراالمان اتنمای یکی از جلس

 

 قصر داراالمان: ۀدرباراطالعات بیشتری 

قصر :»دلچسپی ميدهد و مينويسد  وبالگ رنگارنگ دراين باره معلومات 

بزرگ و با شکوۀ داراالمان در عهد سلطنت شاه امان هللا تهداب گذاری 

گرديده و کار ساختمان بخش بزرگ آن عمارت نيز در همان دوره به پايۀ 

اکمال رسيد. در آن زمان در نظر بود که مرکز و پايتخت کشور با احداث 

ر جنوب چهاردهی که فعالَ به نام يک شهر جديد مطابق يک پالن اساسی د

 داراالمان ياد ميگردد، تنظيم يابد.

نقشۀ شهر جديد کابل و پايتخت دورۀ امانيه که از طرف يک تن از مهندسان 

فرانسوی به نام )گودار( طرح شده بود تخميناَ بيش از صد ها جريب زمين را 

 صرفاَ در ساحۀ مرکز اداری احتوا می کرد.

ندس آلمانی )والتر هارتن( معماران و کسبه کاران ماهر بنابر سفارش سرمه

افغانی جمع آوری گرديده به کار های ساختمانی گماشته شدند. در عين حال 

برای انجام کار های ساختمانی شهر جديد به نحو مطلوب و شايسته در حدود 

نفر از فارغ التحصيالن صنف شش آن دوره در رشته های معماری و  700
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برای مدت شش ماه به توصيۀ آقای )والتر هارتن( و تحت نظر وی ساختمانی 

و ساير متخصصين آلمانی به شکل عملی و نظری آموزش ديدند. بعداَ اين 

نفری پس از شش ماه تحصيل برای پيشبرد کار های مختلف  700گروپ 

 ساختمانی مدرن آماده گرديدند.

از نگاۀ جيولوژی و  پس از تکميل نقشۀ قصر داراالمان و مطالعۀ زمين آن

همچنان مقاومت خاک آن طبق آزمايش های معمول آن زمان که متکی به 

اساسات علمی بود، کار ساختمان قصر داراالمان عمالَ با استفاده از مواد 

ساختمانی پيداوار افغانستان و مواد تعميراتی که از خارج وارد ميشد توام با 

سنگ تراشان و ساير کسبه  زحمت کشی و عرق ريزی معماران، نجاران،

کاران و کارگران افغانی تحت رهنمايی آقای )هارتن( و ساير متخصصين 

متر به  23متر مربع به شکل سه منزله و به ارتفاع  ۵۴00آلمانی در ساحۀ 

يعنی تا پايان دورۀ امانيه،  130۶سبک معماری نوين آن زمان، تا سال 

 تکميل نشده بود. همچنان جريان داشت و هنوز تعمير صد فيصد

ساختمان اين قصر که در آن به صورت عموم از تهداب های سنگی، ديوار 

ها و پايه های خشتيی که از مصالح سمنت، چونه و ريگ ساخته شده بود، با 

رويکش سنگ قلم کار چهلستون در کنگره ها، پلستر های گچی، سقف ها و 

تی که با نفاست، برنده های چوب دستک، فرش سنگ مرمر و ساير تزئينا

ظرافت و مهارت زياد صورت گرفته بود، همه نمايانگر چيره دستی و 

پختگی هنر معماران، نجاران و کسبه کاران افغانی در آن زمان بود. 

خصوصاَ امور چوبکاری و پلستر کاری تزئيناتی اتاق بزرگ بيضوی که در 

نظر گرفته منزل سوم اين قصر وجود داشت و برای مقر پارلمان کشور در 

شده بود به حدی عالی و ماهرانه کار شده بود که نظير آن در شرق کمتر ديده 

 ميشد.

قصر داراالمان نخستين تعمير در کشور است که در آن سيستم مرکز گرمی 

تعبيه شده و با استفاده از ذغال در تسخين قصر از آن کار گرفته ميشد. 

سنگ چهلستون( در همين قصر همچنان برای اولين بار استفاده از رويکش )

صورت گرفت که بعداَ در ساير تعمير ها نيز از آن استفاده به عمل آمد. 

شايان ياد آوريست که برای بار نخست غرض حمل و نقل سنگ از کوۀ چهل 

ستون به شهر جديد، يعنی داراالمان، خط آهن با واگون های آن به کار 

 انداخته شد.
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ن عصريی بود که سيستم آبرسانی آن به شکل قصر داراالمان اولين ساختما

مدرن ترتيب گرديده و آب مورد ضرورت آن توسط نل از چشمۀ )چونغر( 

که در قلعۀ قاضی واقع ميباشد به قصر مذکور انتقال داده ميشد. اين قصر 

دارای يک صد و پنجاه اتاق بزرگ و کوچک برای استفاده تمام اراکين 

ا در نظر داشت شرايط همان زمان بود. برج اول دستگاۀ دولتی دورۀ امانيه، ب

قصر که مشرف به سرک عمومی بود به دفتر کار شاۀ اختصاص داده شده و 

در اطراف آن دارالتحرير شاهی و وزارت دربار سلطنتی جا داده شده بود. 

 ساير طبقات اين ساختمان به ديگر دواير دولتی تخصيص داده شده بود.

همين زمان بود که کار های عمرانی و ساختمانی به  بايد ياد آور شد که در

شکل عصری و مدرن آن در کابل اوج گرفت و يک تعداد ساختمان های 

بزرگ و با عظمت ديگر مانند پُل هارتن، تعمير قومندانی قوای مرکز واقع 

تپۀ تاج بيک، موزيم کابل، پُسته خانه و يک عده ساختمان های زيادی ديگر 

ايام و با وصف آن که در حفظ و نگهداشت آن در طی اين که باوجود گذشت 

مدت توجه الزم صورت نگرفته، باز هم به حال خود باقی مانده است. 

همچنان سرک اساسی داراالمان الی شاۀ دو شمشيره نيز در همين فرصت 

 تحت نظر متخصصين آلمانی طرح و ساخته شد.

تطبيق پالن شهری و تنظيم همچنان در همين هنگام بود که برای پيشبرد کار 

امور ساختمانی دستگاه ها و شعبات مجهز در رشته های حجاری و نجاری، 

 عمرانی و غيره تاسيس و به فعاليت آغاز کرد.

هر چند در مورد مصارف دقيق قصر داراالمان صورت حساب و ارقام دقيق 

دورۀ  در دست نيست اما به گمان اغلب در کار ساختن اين قصر مجلل تا پايان

امانی، بيشتر از بيست و پنج ميليون افغانی، درحالی که هنوز صد فيصد 

 تکميل نشده بود، به مصرف رسيده بود.

در زمان سلطنت محمد نادر خان در قصر داراالمان فاکولتۀ طب، البته 

صنوف تدريسی و ليليۀ آن، جا داده شد. بعداَ از اتاق های اين قصر به حيث 

 شمش نيز استفاده صورت گرفت.تحويلخانه و گدام ک

در دوران صدارت محمد داود خان وزارت ماليه و وزارت فوايد عامه در اين 

قصر جا داده شده، متباقی کار ساختمان اين قصر نيز تکميل گرديد. بعداَ 

وزارت ماليه به ساختمان جديدی که برای آن وزارت ساخته شده بود منتقل 

ومی قوای کار در قصر داراالمان جابجا گرديد و به جای آن قومندانی عم
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يعنی  13۴7گرديد. اما در بعد از ظهر پنجشنبه مورخ بيست و دوم قوس سال 

در همان زمانی که هنوز وزارت ماليه در آنجا فعاليت داشت، حريق مدهشی 

در قصر داراالمان ُرخ داد. در اثر اين آتش سوزی منزل سوم قصر شديداَ 

کی قصر مانند تجهيزات مرکز گرمی ها و لوازم صدمه ديد و وسايل تخني

آبرسانی، تشناب ها، سيتسم برق، قنديل ها و .. شديداَ خساره مند گرديد. 

همچنان از آن جايی که شعبات وزارت فوايد عامه در همين طبقه قرار داشت 

 وزارت مذکور نيز از بابت اين حريق متحمل خسارات هنگفتی شد.

مان برای استفاده دواير ستره محکمه تخصيص قصر داراال 13۵0در سال 

داده شد و آن ارگان با در نظر داشت شرايط و ايجابات زمان، کار ترميماتی 

و اصالحاتی قصر را نيز توسط )موسسۀ ساختمانی بنايی( وزارت فوايد 

عامه روی دست گرفت. باالخره اين قصر تاريخی بازسازی گرديده و در آن 

ابخانۀ بزرگ، يک چايخانه يا کفتريای مجهز و سالون بزرگ، يک کت ۴8

 تشناب عصری گنجانيده شده بود. 22اتاق برای دفاتر و  80بزرگ، 

مورد استفادۀ وزارت عدليه  13۵3اين قصر به تاريخ پانزدهم جوزای سال 

قرار گرفت. اما اين آخرين باری نبود که قصر داراالمان تخريب و يا ترميم 

يخی در جريان يک سلسله حوادث در طی سال های ميگرديد. اين بنای تار

بعد نيز تخريب و بازسازی گرديد. يک بار در هنگام حملۀ قوای سرخ به 

قصر داراالمان  -در هنگام کودتای شهنواز تنی  13۶8کابل، بار دوم در 

َ تخريب و دوباره بازسازی شد. اما در جريان جنگ های قدرت طلبانۀ  قسما

الدی، زمانی که شهر و شهروندان کابل هر دو قربانی مي 90تنظيمی در دهۀ 

زورگويی های غاضبين قدرت بودند قصر زيبای داراالمان نخست تاراج و 

بعداَ تخريب گرديد. امروز اين بنای زيبا و تاريخی، ديگر آن شکوه و جاللش 

را ندارد و به يک خرابه مبدل شده است. يک خرابۀ که حکايت و شکايت از 

«يرانگری ها، غارتگری ها، قدرت طلبی ها ميکند.جنگ ها، و
 1

  
 

 تخریب قصردارالمان وباز سازی آن :

قصر پرشکوه داراالمان، اين يگانه آبدۀ مدرن و با عظمت تاريخی دورۀ 

ماه  ماه های نظير آنرا در هيچ گوشۀ افغانستان نداشتيم، در نخستين امانی که

رانی وحمالت توپخانه ای در راکت پ 1992های تسلط  مجاهدين درسال 

                                                 
 رنگارنگ( )وبالگhttp://ranga-rang.blogspot.com/2015/05/blog-post.html منع: -1

http://ranga-rang.blogspot.com/2015/05/blog-post.html(وبلاگ
http://ranga-rang.blogspot.com/2015/05/blog-post.html(وبلاگ
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ميان احمدشاه مسعود وگلبدين حکمتيار مطابق پالن استخبارات نظامی 

 .( ويران گرديدISIپاکستان )

 
 در عهد ربانی 1992قصرداراالمان  بعد از تخریب در

علت اين بود که هر دو طرف جنگ مطابق پالن) آی اس آی( اين قصر را 

پ  خود قرار دادند و تباه  ساختند.  مورد ضربات پرتاب هزاران راکت و تو

مخروبه های اين قصر، قلب هر انسان وطن دوست را جريحه دار  تماشای 

ميساخت وبر ويران گران آن نفرين ابدی می فرستادند. تا آنکه نوبت حکومت 

به داکتراشرف غنی رسيد وايشان با کمال وطندوستی به بازسازی مجدد آن 

ختم دوره رياست جمهوری ايشان کار اعمار کمر همت بست واميد است تا 

 مجدد اين قصر نيز به اتمام برسد.

 :بازسازي قصر داراالمان  

 داکتر اشرف غنی که عالقمندی خاصی برای تکميل کردن فصل ناتمام برنامه 

 های شاه امان هللا داشت، برای اعمار مجدد قصر داراالمان هداياتی داد تا 

را معلوم نمايد، برآوردهای مهندسان خارجی برآوردمقدماتی مصارف قصر 

سرسام آوربودزيرا برخی دوصدمليون دالر وبرخی صدمليون دالروبرخی 

ميليون برآورد گرديد. سرانجام دولت درسال  24ميليون وآخرين برآورد  80

ميلون دالربرای باز سازی قصر اختصاص  داد  16بوديجه درحدود  1396

ران ماهر افغانی آغاز يافت. انجنيران افغانی وکاربازسازی قصر توسط انجني

با احساس وطن پرستی وتالش شباروزی وبا استفاده ازمصالح ومواد با 

کيفيت داخلی از قبيل سنگ های مرمرهرات وسنگ های رخام هلمند وچوب 

اطاق  155ت کنر و ننگرهاروساير واليات برای الهای مستحکم جنگ

د را نشان دادند. قصر فقط با وظرفيت خو ادکوچک وبزرگ قصراستعد
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ميليون دالر تکميل وبرای تجليل از صدمين سال استراداد  11مصرف 

جاويد حماد مسئول پروژه  .ه شداستقالل کشور به بهره برداری سپرد

بازسازی قصرداراالمان ميگويدعلت اصلی هزينۀ کمتر از آنچه پيش بينی 

قصر توسط خود انجنيران شده بود اينست که تمام کارهای پروژه بازسازی 

وکارگران افغانی به پيش برده شد. واگر بدست خارجی  ها می افتاد معلوم 

بگفته سرانجنيرافغان دراين ودار که مصارف باز سازی خيلی باال ميرفت.

 پروژه هفت هزار نفرکارگرافغان شب وروز بکار مصروف بودند.

 

 
 اتاق جلسات شاه وکابینه در قصردارالمان

 
 اراالمان در جنوب کابل پس از باز سازی قصرد

https://www.facebook.com/AfghanistannMuseum/videos/

356713928976378 
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 اغتشاشات درمرحله اول اصالحات:       

اصالحات علت »تحت عنوان  ،یافغان،داکتر عبدالرحمن زمان هيمحقق بلندپا 

ودرپورتال نوشته  درچهار قسمت یمقاله ئ «اغتشاش؟ یقربان اياغتشاش 

افسوس  یسندگانيمقاله بحال نو نيدر ا سندهياست. نوافغان جرمن گذاشته 

امان هللا خان  هيرا عل سيسال قبل انگل کصدي غاتيهنوزهم تفاله تبل کندکهيم

نوشته شده که علت  یجهان یبار یمقاله بجواب آقا نيکنند. ا ینشخوار م

 دانسته است. سقوط امان هللا را اصالحات قبل از وقت 

با وجود يکه درين اواخر خوشبختانه کتب متعددى :»سدينويم یزمان داکتر

ظهور و سقوط سلطنت غازى امان هللا خان و علل آشکارو پنهان  رامونيپ

اند ، متأسفانه بنظر  دهيهاى آن به نشر رس امديشکست نهضت امانى و پ

حال نتوانسته اند خود محترم ما تا نياز نويسندگان و مورخ يی که عده  رسديم

رها کنند . اگر ديروز با  سيتخريبى استعمار انگل غاتينفوذ تبل هٔ را از ساح

رهبران مذهبى به عنوان ابزار  تياستفاده از اعتقادات مذهبى عوام، و فعال

از قلم بدستان ما يا ناآگاهانه و  یرژيم امانى استفاده شد، امروز هم عده  هيعل

که درخدمت استعمار قرار  عناصرىراى تبرئه نمودن يا هم شايد آگاهانه ب

. دهنديغازى امان هللا خان ادامه م تيداشتند، بشکل ديگرى به ترور شخص

دست داشتن استعمار  یادعا کنند که برا تواننديآنها چون امروز ديگر نم

در سقوط نهضت امانى سندى را مشاهده ننموده اند، اينبار با تکرار  سيانگل

با  دوارمي. ام کننديحربه استفاده م ثيشمن ، از اصالحات امانى بحد غاتيتبل

معلوماتى را  نهيبازنگرى موضوعات اصالحات و اغتشاشات بتوانم درين زم

 خدمت هموطنان عزيز خود تقديم کنم.

خود راجع به 1919فبرورى28تاريخى  يهٔ امان هللا خان در همان اعالم شاه

را بر  یکه ملت بزرگ من تاج شاه یوقت»اهدف عمده سلطنت خود گفته بود :

دولت افغانستان مانند سایر قدرت  یسر من نهاد، من عهد بستم که بایست

مستقل جهان در داخل و خارج کشور آزاد و مستقل باشد. ملت  یها

کامل داشته از هر گونه تجاوزو ظلم مصئون  یدرداخل کشور آزاد فغانستانا

تمام رشته  گاردریو ب یند و بس. کار اجبارقانون باش عیو مردم فقط باید مط

خواهد نمود که  یاست . حکومت ما در افغانستان اصالحات یها ممنوع و ملغ
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مناسب مقام خود را  یملل متمدن جهان جا نیملت و مملکت ما بتواند در ب

 یحاصل نماید . من در اجراآت امور کشور مشورت را به حکم و شاور هم ف

 «اهم داد.االمر رهبر قرار خو

گفته  کندکهياز قول يکى از شعراى معاصر زبان پشتونقل قول م یزمان

مثل امان هللا خان به ملت و ترقى  شوايىيپ چيدر تاريخ افغانستان ه» است:

و صادقانه نشان نداده است .  مانهيصم ق،يديوانه وار، عم هٔ اش آنقدر عالق

يک  هٔ ترقى ملتش، عالقامان هللا خان براى سعادت، عصرى ساختن و  هٔ عالق

با احساس افاده  شترييک شاعر، هنرمند و نقاش بود که ب هٔ شاه نه، بلکه عالق

ملت هاى خفته زبان احساس هنرمندان و شاعران خود  کهي. ولى از آنجائشديم

پاک، اين شاه  هٔ و عالق کيهمانطور هم احساسات ن کنند،يرا دير درک، م

و افسوس ريختند  دامتد، و اشک نوطن دوست خود را هنگامى درک کردن

که او ديگر از آنها و آغوش گرم کشور عزيزش، که تا سرحد جنون به آن 

دور رفته بود وامکانات باز گشتش وجود نداشت.   اريعشق مى ورزيد، بس

داشت، براى ملتش مرده بود، وآن زبان هائى  اتيوى ديگر با وجودى که ح

«شدند. معد ديگر قليکى ب شدند،يهم که به ذکرش گشوده م
 1

  

غازى امان هللا خان، ریفورم و اصالحات را از :»کنديعالوه م یزمان داکتر

دولت  هٔ خانواده خود،دربار و مامورین بلند پای یشخص خود، اعضا

در کابل، در يکى از راپورهاى  سينظامى سفارت انگل هٔ آتش آغازنمود.

 راغ ها بمنظور زيبائى شهکه تخريب ديوار ب کنديخوداز مزاحمتى يادآورى م

حضرت  ايعل تيمسکونى شهر کابل ايجاد کرده و آ ن قسمتى از ملک يهٔ در ناح

مادر شاه، سردار عنايت هللا خان برادر شاه وسپهساالر محمد نادرخان را در 

. «گرفتيبر م
2
  

 :دهديشرح م نيچنداکترزمانی را  یامان« اهداف اصالحات»

مشروطه خواهى، که امواج آن در رساندن از آرمانهاى جنبش  روىيپ به»

از  اسىيامان هللا خان به کرسى اقتدار نقش داشت،ايجاد يک نظام جديد س

اولويت هاى امان هللا خان بود. خواسته هاى جوانان افغان در پهلوى حصول 

يک  ليو تشک یکشور، اصالحات در امور ادار اسىياستقالل کامل س
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 .37، 1923نظامى سفارت کابل،  هٔ هند بریتانوى، یادداشت هاى آتش ویاسناد آرش  - 2



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   308   

 ميطلق العنان نباشد و مردم هم در تصممشروطه، که شاه در آن م کومتح

نقش داشته باشند، را در برداشت. گرچه مشروطه خواهان تاسال  یريگ

هاى  تينشدند،اما آزادانه به فعال یاسيکدام حزب س ليموفق به تشک1928

 رانتقاد و قضاوت آزاد در برابر دولت را د يهٔ خود دوام داده و روح اسىيس

از  یاهتا توسط سلسل ديامان هللا خان کوش غازىجوانان پرورش دادند .  نيب

ومدرن،  شرفتهيپالن هاى انکشافى و اصالحى، افغانستان را به يک کشور پ

و  هيو متکى بخود تبديل کند. اهداف عمده اکثر نظامنامه ها توج روابستهيغ

مرکزى در سطوح مختلف ملى، و اليتى، ولسوالى و  ۀادار ستميايجاد يک س

. هدف بعضى از نظامنامه ها هم ازدياد عوايد دولتى،بهتر  حتى دهات بود

مهم )بشمول  اريارائه خدمات بس ت،يبهبود امن ه،يساختن جمع آورى مال

معارف و مکاتب نسوان، مطبوعات، ورفاه عامه(، و اصالحات کلتورى و 

«کند. تياجتماعى بود، تا هويت ملى افغان ها را در سطح جهانى تثب
 1

  

 

 :امانی اصالحاتء علیه تبلیغات سو

امانی بحيث موادتبلغاتی  از اصالحات  امانی دکه مخالفان رژيممينويسزمانی 

کلتوری بخصوص آنهای -بعضی از اصالحات اجتماعی دند.سوء استفاده نمو

که به رسوم  وعنعنات مربوط ميشد،مانند مکلفيت پوشيدن لباس غربی 

مردان، ممنوع قراردادن  )دريشی(، آزادی نسوان وتساوی حقوق زنها با

ازدواج دختران صغير،تعددازواج، فرستادن دختران برای تحصيل به ترکيه، 

ومقررات عليه مصارف گزاف عروسی وفاتحه گيری، از جمله اصالحاتی 

اجتماعی جنجال برانگيز بودند.زيرا مخالفين دولت از آن استفادۀ تبليغاتی 

دم بمقابل رژيم امانی وسقوط آن نموده آنراعلت عمده به اصطالح مخالفت مر

 خوانده اند.

 شايسته توجه است که اصالحات دورۀ امانی، اصالحات» نويسنده می افزايد:

جامع بوده ومنظورش عصری ساختن تمام افغانستان بود نه هممقدم ساختن    

چنددستگاه اجتماعی يا دولتی با دنيای پيشرفته،طورمثال در برنامه اقتصادی 

می بينيم که مقررات ماليات ومحصوالت،ممد پشتيبانی پروژه  رژيم امانی
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های تجارتی وابتکاررات زراعتی بود.همچنين پروژه های تعليم وتربيه 

 برنامه های اقتصادی را تقويه مينمود.

وسعت وحجم پيمانه تحوالتی را که غازی امان هللا خان روی دست گرفته 

تارش درک کرده می توانيم که بود،  هم از نوعيت اصالحات وهم ازاين گف

آرزودارم تاتحولی درتمام صفحات حیاتی وفعالیت های گوناگون » ميگفت:

 «مملکت خویش ببینم.

درست است که ريفورم لباس ومکلفيت پوشيدن لباس غربی مورد پسند  -

مردم نبود،ولی بخاطربايد داشت که ساحۀ تطبيق آن خيلی محدود وآنهم 

 سمی بوده است.منحصر به دربارومحافل ر

درست است که آزادی نسوان با مقاومت زياد مواجه شد،ولی اينهم تقريباً  -

اختياری بود وحکومت بيشتراز قناعت بخشيدن بمردم کارگرفت تا از 

 جبروستم وپروگرام مذکورکدام تاثيری نداشت.

درست است که مراسم عزاداری وعروسی ماهيت قانونی بخودگرفت، اما  -

وم آنرا ناشنيده پنداشتند وبرحسب معمول به رواج خويش دوام مردم بطورعم

وهيچ مثالی ديده نشده است که درآن متخلفين  به محاکمه کشانيده شده دادند 

.جا دارد برای مطالعه وتحليل بيطرفانه از ارتباط اصالحات با باشند

اغتشاشات به همين نمونه های اصالحات اجتماعی که مخالفين آنرا علت 

مخالفت مردم بمقابل اصالحات ميدانند، اشاره کنيم وببينيم که آيا براستی  عمده

 اينها مواد منفجرۀ اغتشاش بوده يا علل ديگری نيز درکاربوده اند؟

پروگرام های تجدد سه عامل مهم را بايد  معتقد است که درتحليل لیون پوالدا

شهرها بوده اول اینکه ساحۀ نفوذ این پروگرام ها محدود به درنظرگرفت:

ودروالیات بیشترشکل افواهات را داشته واصالً تقاضای تطبیق آن صورت 

نیزتاثیراین اقدامات عمدتاً برطبقۀ باال  نگرفته بود. دوم،اینکه حتی درشهرها

بوده،وعوام نه از آن متاثر بودند ونه هم به آن عالقه داشتند.مثلی که درماه 

کابل به حکومت خویش دربارۀ همفریز،وزیرمختارانگلیس در 1928جوالی 

تا کنون دلیلی در دست نیست که نشان بدهد مردم »رفع حجاب نوشت:

.«افغانستان رفع حجاب را جدی گرفته باشند
 1

  

                                                 
 312ص ،2013س،یانگل یوتوطئه ها یامان ۀدور ی، بازنگریداکتر زمان  - 1



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   310   

 

 

 

 

 مچهارفصل 

 

 با تحوالت اجتماعى نقش روحانیت متنفذ در ضدیت

 درکشور وایجاد اغتشاش ها
 

 

 شناختى کلى از روحانیت متنفذ درکشور: 

ان در کشور هاى اسالمى و بخصوص در کشور ما از احترام و روحاني

اهميت چشم گيرى برخوردار اند. تا آنجا که 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 

اى مذهبى، ملى و ضد استعمارى داشته و دارند. دولت هاى اسالمى نهضت ه

نيز پايدارى و ثبات نظام هاى اجتماعى خود را وابسته به تأئيد روحانيان و 

چهره هاى مذهبى پر نفوذ کشورخود ميدانند و اين سنت را که تاريخ درازى 

 دارد، هنوز هم احترام ميکنند. 

گانه ولى مهم به سلطنت يا حاکميت دولتى البته در افغانستان دو عنصر جدا

مشروعيت مى بخشد: يکى توافق قبايل و ديگرى تائيد روحانيت سنى.بنابرين 

دولتها درافغانستان همواره  خاطراين قشرپرنفوذ را ميخواسته وبا دادن 

معاشات مستمری وديگرامتيازات مادی آنها را بخود وابسته ميداشته است 

ومطلق عنانی پيدا ميشد که اين امتيازات را از آنها وهرگاه حکمرانی ناشی 

سلب کند، خواهی نخواهی با مشکالت ناشی از تحريکات اين دوقشر مواجه 

 ميشده است.
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مؤسس افغانستان معاصر،احمدشاه ابدالی به اهميت علما ونقش روحانيون در 

قوام دولت از ظريق خدمامت مذهبی وتبليغ مقام رهبری دولت، بدرستی 

جه بود وبدين لحاظ ، عده ئی ازاين قشر را در دستگاه دولت خود جذب متو

اداره منظم قضائی رامبتنی  بر قواعد مذهب حنفی که به وسيلهء  نمود و يک

می شد، ايجاد کرد  ( رهبریخان علوم يک نفر قاضی عاليرتبه )خان مال يا

داد تا  وموازی با اداره قضاء يک شورای مشورتی مذهبی را ايجاد وانکشاف

تحت نظر داروغۀ  او را در امور مهم دولتی مشورت دهند. اداره  امور عدلي

بودند از داروغهء  کل اداره ميشد. کارمندان ديگردر دستگاه قضائی عبارت

قضات،  ديوان محاکمات، داروغهء عدالت، و کارمندان پائين رتبه ازقبيل

 مفتی ها، محتسب ها، و مأمورين جزاء.

 ه ابدالی،نيزيک تعداد مناصب ديگر دولتی از قبيل خان علوم،بعد از احمدشا

مدرس باشی، خطيب ،امام مسجد جامع پايتخت، مير واعظ، صدر شهر 

غيره رويکار آمدند.  )مؤظف اوقاف( و
1
   

با مرگ تيمورشاه درانی ، کشمکش بحاطرجانشينی وکسب قدرت ميان 

ان تائيد  روحانيان متنفذ فرزندان متعدد تيمورشاه به ظهور پيوست ودراين مي

ازاين يا آن مدعی سلطنت ميتوانست نقش تعيين کننده داشته باشد.جنگ های 

قدرت طلبی وتداوم آن سبب شد تا نفوذ رهبران دينی, متواليا افزايش يابد. از 

( در آتش  1793وقت مرگ تيمور شاه )  آنجائيکه قلمرو پادشاهی درانی به

از پسران وی می سوحت، در  و شش تن برادرکشی و جنگ در بين بيست

سال، چهار پادشاه گردشی در افغانستان صورت گرفت.  34مدت کمتر از 

شجاع و از شاه  زعامت سياسی از شاه زمان به محمود، از محمود به شاه

 شجاع دوباره به محمود دست بدست گشت وسرانجام  سلطنت از خانواده

ديگری از پشتونهای درانی بود،  سدوزائی به خانواده بارکزائی, که شعبه

يافت. ميتوان گفت که جنگهای قدرت طلبی درميان برادران سدوزائی و  انتقال

مبارزه برای احرازقدرت در بين سدوزائی هاو محمد زائی ها )سرداران 

دينی و رؤسای قبايل فرصت داد که قدرت و نفوذ  بارکزائی(، به رهبران

عدم تمرکز و استقرار در قلمرو  طرف ديگر بيشتری بدست آورند، از

                                                 
1
 8ذهبی وتحوالت اجتماعی درافغانستان،ص داکترسنزل نوید، واکنش های م - 
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مراتب روحانيت که از طرف دولت  سدوزائی ها باعث گرديد که سلسله

 حمايت ميشد، به فروپاشی آغاز کند.

دوره بصورت پيهم از رهبران دينی خواسته ميشد که به قدرت  در اين 

مشروعيت ببخشند. چنانچه در جريان اين منازعات مدعيان تاج  سياسی امراء

جستجوی رهبران متنفذ بودند تا بوسيلهء آنها به مطالبات  ت مرتبا درو تخ

 :و بر دشمنان خويش غالب آيند. بطور مثال خويش جامهء عمل بپوشانند

خاندان محمد زائی و امارت امير دوست  انتقال قدرت از خاندان سدوزائی به

 پسر مير واعظ معروف )مير ،حاجی بوسيله مير 1834محمد خان در سال 

 احمد( در مسجد عيدگاه کابل تأييد گرديد. 

همچنان بيوهء امير شير علی خان )شمس جهان( در حينی که جنگ دوم افغان 

از مال مشک عالم تقاضا نمود که  ( 1879- 1880وانگليس درجريان بود) 

يا نواسه اش موسی جان را به سلطنت  ،محمد يعقوب خان ،پسر تبعيدی  وی

 منصوب کند. 

 بوسيله يک نفر از رهبران بزرگبستن راسم تاج پوشی و يا دستار معموال م

دينی، بالفاصله پس از اعالن جانشينی، جهت رسمی ساختن مشروعيت 

شاه جديد، صورت ميگرفت. اين مراسم عبارت بود از پيچانيدن يک  سلطنت

ً  دستار سفيد بر ، سرامير جديد و خواندن چند آيت از قرآن کريم. متعاقبا

نسخه از قرآن مجيد را هم به امير هديه ميکرد. اين  مورد نظر يکروحانی 

تعهد نموده است که مطابق به ارشادات اين  امر دال بر آن بود که امير جديد

پسر تيمور شاه و اولين جانشين  ،زمان کتاب مقدس حکومت خواهد کرد. شاه

دربار) بوسيله يک عده علمای  وی، مراسم دستاربندی خويش را که قرار بود

بگيرد، به تعويق  که به اشتياق منتظر اجرای اين مراسم بودند( صورت

رفت تا  انداخت و با پای پياده و در دل شب به منزل شاه صفی هللا مجددی

 مراسم دستار بندی وی توسط اين رهبر واالمقام روحانی کشور انجام يابد و

 خشد. جلب حمايتبه اين ترتيب موقفش را در برابر مدعيان سلطنت تحکيم ب

 روحانيون بزرگ برای استحکام پايه سلطنت تا جلوس امير عبدالرحمن خان

ادامه يافت. 1880در سال 
 1

  
                                                 

1
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از زمان احمدشاه ابدالی در افغانستان چند خانواده به سبب شهرت علمی  

وتقوا و فصاحت کالم وخطبه های  دينی حود معروف بودند که دولت نيز به 

گريسته واز علميت وتجربه شان درامورعدلی وقضائی  آنها به چشم قدر ن

استفاده می کرد. يکی از اين خاندانهای علمی قندهاری)خاندان خان علوم ، 

نصرهللا خان بارکزائی( بود که برای چند نسل به امورقضا وعدالت ودادرسی 

قرار داشتند. وچون دراين امرمهم از عهده ووظايف قضاء بدرستی بدر می 

سال رياست محکمه های عالی دينی  120رای مدت بيش ازب آمدند،

درانحصار اين فاميل قرارداشت. دراين مورد ميتوان از قاضی محمدسعيد 

( تا 1803 -1801درعهد سلطنت اول  شاه محمود سدوزائی) )خان علوم(

قاضی سعد الدين حان قاضی القضات عهد اميرحبيب هللا خان ويک سال 

 ( نام برد.1920عهدامير امان هللا خان 

اين خاندان به گفته ابراهيم خليل، مؤلف "مزارات کابل"  قريب به دوازده 

هزار نسخه قلمی چاپ نشده با گنجينه های مهم ديگری از خود به جا گذاشتند 

که بعد ها به کتابخانه عامه کابل سپرده شد. ولی متاسفانه در دوره حکومت 

 بغارت رفتند. ربانی آن همه نسخ خطی از سوی جهاديان

 

خانوادهء روحانی و مهم ديگر منسوب به قاضی فيض هللا قاضی القضات 

دورهء تيمور شاهی است که شخص مقتدر، با نفوذ و متمولی بود. قلعه قاضی 

 وباغ قاضی ومدرسه قاضی بنام همين قاضی درکابل معروف اند.

انی ديگری همچنان مقام مير واعظی برای چندين نسل در اختيار فاميل روح 

قرار داشت. اولين عضو  ،که در چهاردهی نزديک کابل اقامت داشتند

برجستهء اين فاميل ميراسماعيل يکی از شيوخ برجستهء نقشبندی و مير 

واعظ دورهء تيمور شاه بود. مير اسماعيل پسر مير ابوقاسم از شيوخ طريقهء 

و سمرقند در  نقشبنديه است که بعد از چندين سال اقامت در کشمير، بخارا

کابل اقامت اختيار کرد. اين فاميل مدعی بودند که نسب شان از طريق ابراهيم 

 بن موسی کاظم به پيامبر اسالم) ص( ميرسد.

مير اسماعيل بعد ازفوت پدرش که از رهبران طريقه نقشبنديه بود، به خالفت 

ن پسر رسيد و خانقاه اسالم آباد در نزديکی جالل آباد را تأسيس کرد.همچنا

مير اسماعيل، مير احمد، يکی از علمای برازنده در عصر جانشينی تيمور 



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   314   

شاه بود. وی از مقام و حيثيت بلندی بهره ور بود و پيروانش در منطقه به 

مير محمد معصوم مشهور به حافظ  پسر مير احمد، هزاران نفر می رسيد.

ترين علمای  مير عتيق هللا يکی از با نفوذ جی يا مير حاجی و نواسه اش

 افغانستان درنيمه دوم قرن نزدهم محسوب ميشدند.

امالک وسيع سيد احمد مشهور به مير واعظ تقريبا يک سوم ساحه شهر کابل 

در دفاتر رسمی مالياتی کشور، آن بخش از شهر  را دربر ميگرفت. و هم

داشت. که زمانی از اوالده مير احمد خان بود، اوقاف مير واعظ نام کابل
 1

  

بهر صورت در ميان افراد روحانى بايد تفاوت بين مالى ده ، مولوى )عالم 

(، پير )شخصيت روحانى ايکه چندين صد -ص-،مدرس(، سيد )اعقاب پيامبر

يا چند ين هزار مريد دارد( و صوفى )کسى که سروکارش با خانقاه و عبادت 

 در خلوت خود است (، و سرانجام روشنفکر اسالمگرا را دانست. 

 

 :الــــمُ 

ُمال کلمه عربی است وبه معنی باسواد، درسخوانده،عالم، و روحانی ميباشد، 

از نظر تحصيل کردگان ودانشگاه ديده های امروزی که هوادار خوشبختی 

وتعالی جامعه خود اند، مالبه معنای کهنه پرست و دشمن مدرنيزم ونوآوری  

 ومانع بزرگ ترقی وپيشرف جامعه،است.

اجازۀ محلی فارغ شده باشد. گفته ميشودکه از يک مدرسۀ یمال برای کس

ماليی بيک فارغ التحصيل مدرسه محلی طی يک مراسم معين از طرف 

شخصيت بزرگ روحانی يعنی مولوی اعطا ميگردد. ماليان جامۀ مشخصی 

دارند، چپن يا ردای بلند با دستاريا عمامه ای بزرگ سفيد از سايرين تميز 

 مگردند.

ً مال در ده سکونت دارد و مسجد محل تبادل افکار و دانش او با اهالى  ، غالبا

فضاى ده در حول مسجد با آهنگ آذان نماز هاى پنجگانه و تعارفات  .ده است

مشحون از احترام وگزارش هاى روزمره زندگى روستائى فضاى خوش 

اهالى ده کسى را که به لحاظ تقوى و دانش خود باالتر از ديگران  .آيندى است

است از طريق توافق ارباب يا ملک به مالئى بر ميگزينند. دردهات موقوفاتى 

                                                 
1
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وجود ندارد تا مال از حاصل آن امرار معاش کند ، زيرا امير عبدالرحمن خان 

بخشى از موقوفات را لغو و ملى کرد وبا اينکار، خود مختارى روحانيون را 

ستمزد او هرسال درکشور ضعيف ساخت. بنابرين با مال تعهد مى شود که د

با اين مزد پولى  .در سر خرمن از طريق تاديه عشرو زکات پرداخت ميگردد

که هنگام نام گذارى نوزاد يا تدفين مرده بعنوان صدقه از طرف ورثه ميت 

تخصيص داده شده اضافه ميگردد. البته در تامين زندگى مال ده ثروتمندان و 

  .هى از ملکها حرف شنوى داردملکها سهم بيشترى دارند و مال خواهى نخوا

، درمورد 1809الفنستون، محقق انگليسی هنگامی که در پشاور بود، در 

موقف ماليان وروحانيون ونقش شان درکشور مطالب دقيقی نوشته ميگويد 

 که: 

مشتاقانه مردم رابه تقوا  -هرچند منصبی نداشته باشند-ماليان وروحانيان

يذ برحذر ميدارند. ماليان با موسيقی وشنيدن وپرهيزگاری فراميخوانند واز لذا

ونواختن آن مخالفند، و درصورتی که زورشان برسد به شکستن آالت 

موسيقی مبادرت ميورزند، اما صدای نی وسرنا را مجاز ميشمرند وآنها را 

ساز های مردانه و رزمی ميدانند و ديگر سازها را زنانه ومخالف شأن 

اين همه مردم خيلی پروای چنين زندگی  مسلمان راستين ميشمارند، با

 پارسايانه را ندارند.

ماليان بسيارند و در ميان هرطبقه ای از درباريان تا قبايل بدوی وبينوايان ، 

ديده ميشوند. شمارشان با توجه به جمعيت اطراف شهرها بسيار است واز 

ونسبتاً  ياد ميشود. آنان مردمانی فعال« ُعلما»آنان به صورت گروهی با نام 

اليق ومراقب مقام واالی خويشند و بر بيشتر دانشهای متداول دينی تسلط 

 دارند.

آموزش جوانان وادارۀ قضاء در سراسر مناطقی که به شاه وفاداراند، کامالً  

به آنان مفوض شده است. اين امتيازات همراه با احترامی که در ميان مردم 

يان را قادر ساخته است تا برافراد نادان وخرافه پسند به آنان ميشود، مال

وحتی گروه ها نفوذ نامحدودی داشته باشند. فرمانداران وديگر افسران 

کشوری را زير نظارت بگيرند وحتی با مداخالت خود شاه را به مخاطره 

افگنند.]چنانکه ميرواعظ ، روحانی پرنفوذ کابل توانست در خلع شاه محمود 

رضد کسانی که کارهای خالف شرع می نقش قاطع بازی کند[اين قدرت ب
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کنند و برضد الحاد به کار ميرود. در مناطقی که نيروی ديگری برای حفظ 

صلح نيست، نيروی ماليان مفيد واقع ميشود. روحانيون با چپن های بلند در 

ميان اقوامی که آمادۀ نبردند ظاهر ميشوند و با شفعيع آوردن قرآن، خواندن 

خدا سرانجام درميان آنان صلح و آرامش برقرار  ادعيه و ياد کردن نام

 ميکنند.

الفنستون عالوه ميکند: ماليان در اطراف پشاور، بخصوص درنواحی متعلق  

به بردرانيان قدرت بسيار دارند. درشهر پشاور شاه تا حدود زيادی جلو آنان 

 را می گيرد وآنان را مجبور می سازد که هرگاه ستمی برآنان رفته باشد، به

برند، يا اينکه منتظرمی نشينند تا سر فرصت بردشمنان بدادگاه ها شکايت 

فتوای کفريا بدعت صادر کنند و احساسات تعصب آميز مردم را برضد آنان 

برانگيزاند يا آنان را به پنچۀ قانون بسپارند. اما در مناطق دورافتاده آسيب 

ماليان ديگر هم  رسانيدن به يک مال غوغا به پا ميکند. در چنين مواقعی

مسلکان را گرد می آورند، مراسم تدفين را به تعويق می اندازند، برمخالفان 

ً آنان را مرتد ولعن ميکنند. هرگاه نتوانستند  فتوای تکفير صادر نموده رسما

مخالفان را با اين کارها به تسليم واردارند، پرچم سبزرا برمی افرازند، طبل 

ميکنند که هرکس با آنان يکجا شود شهيد است ميزنند وصالة ميکشند واعالم 

وهرکس از آنان دور بماند مرتد ومطرود است. بدين سان بزودی جمعيتی 

تشکيل ميدهند که خود آن را لشکر ميخوانند  و چون افغانان بيش ازآنکه از 

لشکرشان بيم داشته باشند از طعن ولعن شان ميترسند، مخالفان را به پذيرش 

ارميسازند. آتش زدن وغارت کردن خان و مان رئيس مخالفان شرايط آنان واد

 وتحميل جريمه برمخالفان، از جمله اين شرايط است.

داستانها گفته اند از اينکه از بانگ لشکر ماليان حصارها فروريخته ، شمشير 

های که قصد آنان کرده ، ُکند شده و گلوله هايی که بسوی آنان شليک ميشده 

اين همه ، باری در نزديکی پشاور يکی ازخانان هشت نغردر بازگشته اند. با 

برابر لشکر ماليان که برای تحميل معامله پرسودی نزد او رفته بودند، او 

کار اوباعث خوشحالی  آنان را به عقب راند و تلفاتی برآنان وارد کرد.

 همسايگان شده بود. هر چند دراين نواحی ماليان را به ديده تعظيم می نگرند،

 ترسند.  به گمان من مردم بيش از آنچه به آنان عالقمند باشند، از آنان می
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شان بيشتر است،  در غرب کشورقدرت ماليان نسبتاً محدود تر، ولی احترام

خصوصاً در روستاها. حتی درآنجا هم مردم از اقدامات ناگوار و آزمنديهای 

آنان حتی در آنان در برابر مهمان نوازيهای مردم شکوه دارند. قدرت 

شهرهای نواحی غرب، مخصوصاً در روزگار سلطنت تيمورشاه که يک مال 

صدراعظم بود، احساس شد. باری در قندهار قدرت آنان به حدی رسيد که 

تاختند، به حرم او داخل شدند و انعام خواستند. آنان کفایت خان گروهی بر

ان نان خشک اعتراض کردند که خان پلوهای رنگا رنگ ميخورد وخوراک آن

است. کفايتخان يک فارسيوان شيعه بود که به مناصب عاليه رسيده بود. او با 

 زحمات بسيار وتنها با پادرميانی شاه توانسته بود به اين غوغا پايان بخشد.

ماليان در ميان مردم زندگی پارسايانه ای دارند، اما برخی در خفا بسياری از 

انجام ميدهند. بسياری از آنان متهم  -وندبدون اينکه رسوا ش -اعمال خالف را

به سودخوری اند. سود خوری در قرآن صريحاً منع شده است، اما معدودی 

از مسلمانان خالف اين دستور را انجام ميدهند، درحالی که مقابله با آن 

کارسختی نيست. بسياری از مردم با سپردن پول به بازرگانان وسهيم شدن در 

عت ميورزند. يا پول را به صرافان ميدهند وسهمی از بخشی از سود آن قنا

 -بهره گردش آن را دريافت ميکنند. اما بسياری از ماليان آشکارا پول شان را

به سود ميدهند و بدين سان بر ثروت خويش می افزايند.  -با ضمانت استوار

آنا بخشی از زمينهای کشور راصاحب شده اند، اما از آنجا که همه ماليان 

 نميخورند، بقای چنين  جمع بيشماری شگفت آور است. سود

در کنار ماليانی که منصب روحانی دارند، يا از دولت حقوق ومستمری 

ميگيرند، ماليان روستاها از محصول کشاورزان يا از رمه دامداران سهمی 

دريافت می دارند. برخی از طريق تدريس فقه وانجام تشريفات مذهبی امرار 

برخی در مدارس تدريس ميکنند يا معلم سرخانه فرزندان اغنيا معاش ميکنند. 

ميشوند. برخی مشغول وعظ و تبليغ اند و زندگيشان از طرف مردم تأمين 

ميگردد. برخی ازمهمان نوازی مردمی که در مناطق شان سفر ميکنند بهره 

مند ميگردند. عده ای هم با کشاورزی يا وسايل ديگر به زندگی وتحصيل علم 

 مه ميدهند. ادا

]ماليان نه اتحاديه ای دارند ونه فدراسيونی، بلکه  از اين لحاظ که همه دارای 

وظيفه معين ومشخص تبليغ امور شريعت اند، بطور خود بخودی قشری 
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بسيارمتحد وبهم بسته اند.کوچکترين بی حرمتی به يکی ، حساسيت 

وی عاليق ومنافع ونارضايتی همه را در پی دارد.[ همکاری ماليان تنها از ر

مشترک شان است. همه ازدواج ميکنند وزندگيشان همچون مردمان عادی 

است. فقط اندکی سختگيراند. برخی بسيار با وقار ومتين اند وبا ديگران 

 ميجوشند ودر هرکاری سهم ميگيرند.

شايد يکی از آنان را ببينيد با دستاری بزرگ برسر و دستمالی )پتوئی( دوگزه 

ای بلند به دست وکتاب فقه زير بغل که با گروهی از طلبه در برشانه، عص

های  خيابان قدم ميزند و يا درخانه يکی از اغنيا می نشيند ودرحالی که آستين

گشادش ميجنبد، ميکوشد با اشارات انگشت  نظراتش را به جمع بقبوالند و با 

حکايات ولطايف صاحب خانه راسرگرم سازد وقوطی بزرگ نصوارش در 

مع دست به دست ميگردد. چنين ماليان مجلس آرايان خوبی اند. در بيشتر ج

مباحثات شرکت ميکنند واطالعات شان در امور دينی باعث تعظيم همه 

همرديفان ميگردد. شايد برخی چنين پندارند که ماليان بايد دشمنان بزرگ 

چنين  پيروان ديگر اديان باشند يا حداقل از آنان دوری گزينند، درحالی که

نيست. من با بسياری از ماليان آشنا بوده ام. برخی بسيار هوشيارند وطبعی 

سازگار وموافق دارند. مخصوصاً من با دوتن از ماليان آشنا شدم که پسران 

خان علوم عالم بزرگ وقت بودند. اطالعات گسترده وطبعی آزاد داشتند، 

 م.نظير آن را درميان ماليان هندوستان وافغانستان نديد

گفتن اينکه ماليان بصورت عموم يک گروه مفيد اند يا نه، آسان نيست. در 

بسياری از بخشهای مملکت مفيداند، زيرا با مواعظ خويش تمايل سلطه جوئی 

مردمانی اداره ناپذير را اعتدال می بخشند و آن مقدار علم وادبی که فراگرفته 

اً ميتوان آنان را مانعی در اند در اعمال ورفتار شان منعکس ميگردد. اما غالب

انتقال افغانان به يک زندگی بهتردانست. آنان هيچيک با مرحله عالی تمدن 

سازگار نيستند.
 1

  

اسالم شناس معروف معاصر فرانسه درمورد علمای اسالمی نظری  شبيه 

نظر الفنستون دارد ومينويسد:"علماء"، افرادی هستند باسواد ولی نه 

افق  برنامه درسی هزارساله ای مشترک در تمام جهان روشنفکر، آنان که مو

                                                 
1
 214-212مونت الفنستون،افغانان،بیان سلطنت کابل،ترجمه محمدآصف فکرت، ص - 
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اسالم)عربی کالسيک، کالم، تفسيرقرآن، حديث يا سنتهای پيامبر)ص(، فقه يا 

حقوق اسالم( تربيت شده اند، بيشتر احساس تعلق به امت اسالمی دارند تا به 

يک ملت خاص. شک نيست که اين فرهنگ مشحون از تفاسير پيچيده 

ولی فرهنگی است جهان شمول وبا اين همه قادر نيست وتکراری است، 

ايدئولوژيی بدست دهد که راهی به تجدد ومدرنيسم برد. به نظر ميرسد در 

«قادر به توجيه خود با دنيای جديد نيستند.« علما»افغانستان
 1

  

موقعيت اجتماعى مال در مناطق مختلف از هم متفاوت است. در مناطق قبايلى 

تراز افراد قبيله است ، چرا که جزء اجتماع قبيله محسوب موقف مال پائين 

نميشود، اما در ميان درانى ها و مناطق ديگر، مال به سبب دانشى که دارد از 

مقام باالترى برخوردار است. اجراى مراسم مذهبى در انحصار مال است ، 

مراسمى از قبيل : دعاى نامگذارى نوزاد، مراسم ختنه سورى ، اجراى 

در قراء  .عقد و نکاح ، مراسم تدفين وترحيم، تعليم کودکان و غيره مراسم

کوچک معموالً مال تنها فرد با سواد است. مال در بر خوردها و اختالفات اهل 

ده به ميانجيگرى مى پردازد. سطح دانش مالها باهم بسيار فرق دارد ، 

ه سواد بعضى از مال ها نوشتن و خواندن ميدانند و مالهايى هم هستند ک

 ندارند، اما دعا هايى به عربى و آياتى از قرآن را از برميخوانند. 

ناميده مي شدند. بعدها اين  تا آغاز قرن بيستم تمام فارغان مدارس دينی مال

 گرديد. اصطالح برای کارگزاران مساجد محدود

 

 مولوی:

)عالم( است که معموالً حدود ده دوازده مولوىشخصيت ممتاز تراز مال، 

 .الب را دريک مسجد يا مدرسه علوم دينى بدور خود جمع وتدريس ميکندط

تدريس با سطح ذکاوت و پيشرفت هر شخص بستگى دارد و شامل مطالب 

الهيات ، تفسير قرآن، فقه حنفى، حديث ونيز صرف ونحو عربى و غيره 

 .کتابهاى دينى است که بگونه يک نواخت و غير قابل تغيير تدريس ميگردد

                                                 
1
لحسن سرومقدم ، چاپ مشهد، اولیویه روى ، افغانستان، اسالم و نوگرائى اسالمى، تر جمه ابوا  - 

ضبط کرده « اولیور روا »، )ناگفته نماند که در این کتاب نام مولف را مترجم ، همه جا 76ش، ص 1369

 ضبط شده.( « اولیویه روى»تلفظ نمى شودو در منابع دیگربگونه اولیویه و « ر»که البته در زبان فرانسه 
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عالمت تخصص در قوانين اسالمی است، در ابتداء  لقب مولوی که اگرچه 

هندوستان بکار می رفت، بعد ها همه علمای  در مورد فارغان مدارس دينی

لقب ياد شدند. همچنان لقب ده مال)مالی که ده نفر مالی  طراز اول به اين

ه در نواحی شمال افغانستان برای آنعده علمای دينی ک ديگر را درس ميداد(

 حاصل کرده بودند، بکار ميرفت. تعليمات شان را در بخارا

پس از اجازۀ مولوى، فارغ التحصيل حق دارد بکار مالئى در ده بپردازد و يا 

م مدارس 1925اينکه به مدرسه باالترى رجوع کند و چون در افغانستان تا 

عالى شرعى وجود نداشت ، بنابرين طالب العلم مجبور ميشد براى ادامه 

برود، زيرا با نفوذ « ديوبند»حصيل به هند برتانوى و به مدرسه بزرگ ت

علمای دينی افغانستان دردهه های نخستين قرن بيستم، فارغان مدرسه  ترين

ديوبند بودند که بدبختانه اکثر شان برضد تحوالت اجتماعى عهد امانی قرار 

 گرفتند. 

ر ضد تسلط م ب 1857مکتب ديوبند پس از شکست شورش بزرگ هند در

در  1867در سال « سر سيد احمد» انگليس بوسيله متجددين برهبرى 

نزديکى دهلى بنياد گذاشته شد . سرسيد احمد و همراهان وى راه مدارا و 

همزيستى با انگليس ها را در پيش گرفتند و جامعه اسالمى هند را بسوى 

علماى  .ذاشتندغرب گرائى هدايت ميکردند . آنها مکتب عليگر را نيز بنيان گ

بزرگ افغانستان اغلب در مدرسه ديوبند که انگليس ها در آن نفوذ داشتند ، 

تربيت ميشدند. 
1
  

 1928خان پس از ممانعت تحصيل مالها در مکتب ديوبند هند ، در هللا امان ا

براى نخستين بار جهت تربيه مالها، مدرسه يى را تاسيس کرد تا طالبان علوم 

الت بلندتر خويش ادامه بدهند. بر طبق فيصله دولت اسالمى در آن به تحصي

البته از .مال هاى مساجد افغانستان از فارغان اين مدرسه تعيين ميشدند

مالهاى قبلى امتحان مالئى گرفته ميشد، در صورتى که لياقت مالئى را 

اينکار که در ذات خود  ند.داوطلب نميداشت، از کار مالئى محروم ميگرديد

ود، سبب خشم مالنماى بى سواد و کم دانش بر ضد دولت يک عمل نيک ب

  .گرديد
                                                 

1
خان ، هللاافغاستان در عهد اعلیحضرت امان ا ، فضل غنى مجددى ،91اولیویه روى،همان، ص  - 

 165،166، ص1997امریکا، 
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ً به کمک ها ومساعدت هاى  از نقطه نظر اقتصادى در شهرها علما عموما

دولت وابسته اند ولى در خارج شهرها ، نظير مالهاى دهات از محل هداياى 

جنسى که بنام عشر وزکات پرداخت ميگردد امرار معاش ميکنند، ولى 

  .عموماً مرفه تر از مالهاى ساده استندمولوى ها 

 

 قلندر:

و « ملنگها»از مولوى که بگذريم با چهره هاى روحانى ديگرى چون : 

بر « صاحب زاده ها»و « خواجه ها»و « حضرتها»و « پيرها»و « سيدها»

قلندر  .ميخوريم که در جامعه ما از موقف و حرمت بخصوصى برخور داراند

وره گردى هستند نيمه ديوانه، نيمه برهنه که تعويذ ملنگ ها ، واعظان دهايا

اينان قصه  .ميفروشند و پولى به عنوان شکرانه از مردم دريافت ميکنند

ً از هند آمده اند و بيشتر اوقات در  سرايانى اند که ازجاهاى ديگرى و غالبا

و از زيارتى بزيارتى ويا از مسجدى به مسجدى  .زيارتگاه ها ديده مى شوند

در قندهار يک چنين  .ند و با آزادى در حاشيه جامعه زندگى ميکنندميرو

سالها نيمه برهنه و نيمه ديوانه زندگى ميکرد « ملنگ سرپوزه »ملنگى بنام 

که مردم به او بچشم احترام و تقدس مينگريستند. سيدها و ميرهاخود را از 

 .ين انداعقاب پيامبر)ص( ميدانند و خواجه ها از اعقاب خليفه اول مسلم

اينها در پيوند با موقعيت  .حضرتها از اوالده خليفه دوم اسالم نسب مى برند

اجتماعى موثرى در  -اجتماعى و ارزشها ى شخصى خود ، نقش سياسى 

در مناطق قبايلى سيد بطور طبيعى در باالى سيستمى  .جامعه بازى ميکنند

در  .اب نمى گيردبحس« پشتون والى»قرارميگيرد که آن سيستم او رادرمعيار 

اين سيستم حتى اگر زبان مادرى سيد پشتو هم باشد او را بعنوان يک پشتون 

اين  .تعلق دارد نه بقوم پشتون« عرب»نمى شناسد: او به قوم سيد و حتى 

بيطرفى او در رقابتهاى ميان خانواده ها موجب مى شودکه او بطور طبيعى و 

از سيدها از اين موقعيت  منطقى بصورت يک ميانجيگر در آيد. بسيارى

استفاده کرده و به صورت يک قدرت سياسى محلى درآمده اند و از همين 

روست که طبقه تحصيلکرده ، مخصوصاً در هنگامى که عدم آگاهى آنها در 

 مسايل مذهبى خيلى علنى شده باشد به آنها به نظر نيک نمى بينند. 
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 یا مردان مقدس :  هاپیر

 Olivierاوليويه روى»الم شناس معاصر فرانسوى افغانستان شناس و اس

Roy » که آثار زيادى پيرامون اسالم و اسالم مدرن يا سياسى در افغانستان و

کشورهاى منطقه نوشته ، در مورد اسالم و نقش آن در نهضت مقاومت ونيز 

در مورد تصوف و فِـرق آن در افغانستان تحقيق بسيار جالب و خواندنى دارد 

قسمتى از آن براى شناخت بيشتر و تکميل موضوع تحت مطالعه  که بازتاب

برکت ، تقدسى » او در باره مردان مقدس وبرکت مينويسد :  .ما کمک ميکند

است که از بعضى اشخاص ، بعضى مکانها ويا بعضى اشياء ساطع مى شود 

اين قدرتى است که خود بخود وجود دارد و  .و نعمت وفراوانى ببار مى آورد

اشياء  .ميکند و ميتواند از جايى بجايى منقل شود و خود را کنترول کندعمل 

مقدس مثل:طلسم، اوراق قرآن و اشياء مذهبى متعلق به گذشته هاى دور، 

تقدس يک مکان مثل: زيارتگاه و مرقد يک پير، تقدس يک شخص مثل: سيد، 

و که ارزشهاى شخصى او هرچه باشد، بخشى از هاله تقدس پيامبر)ص( به ا

منتقل شده است ، وتقدس پير ، مرشد روحانى ايکه بدليل تقرب او به خداوند 

 بدين مقام دست يافته است و غالباّ به يک فرقه صوفى تعلق دارد. 

که از « مواجر»مقبره او تبديل به زيارت ميشود و يک « پير»پس از مرگ 

 .ميکندمدرک نذور وصدقات زوار امرارمعاش مينمايد، زيارتگاه را اداره 

زيارتگاه ها مکانهاى بسيار خود مانى و آشنا اند، بسيارى از مزار ها در 

« اوفيان»مشهور است که مزار  .شفاى امراض بخصوصى تخصص دارند

در کوهدامن )پروان( بيماران )سياه سرفه( را شفا ميبخشد.
 1.

بهمين روال   

درقندهار گفته ميشود : مزار مال محمد اسماعيل از خانواده خان علوم 

ى نيکه ، در شفاى بيمارى مرض زردى شفابخش است . و ړمعروف به ژ

 بعضى مزارات ديگردرشفابخشيدن گزيدن سگ ديوانه شهرت دارند. 

« اسالم و سياست در افغانستان» استااولسن دانشمند دانمارکى که در مورد 

دارد « اوليويه»برداشتى باالتر ازبرداشت « برکت»مطالعات عميقى کرده از 

اتوريته مذهبى براى » و آن را بحيث وسيله سياسى چنين تفسير ميکند: 

اعتبار و قبول هر جريان ايديولوژيک به شمول قدرت بطور مشروع عامل 

                                                 
1
 64اولیویه روى ،همان، ص  - 
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 -ادعاى افراد )مذهبى  .کليدى در جامعه اسالمى بوده و اکنون نيز ميباشد

ات اجتماعى روحانى( مبنى بر اينکه اتوريته برحق باالى ديگران و برموسس

را از جانب خداوند کسب نموده اند، براصل توارث يا معنويت روحانى قرار 

از همين جاست که شخصيت هاى مذهبى يک تهديد بالقوه براى  ... دارد 

اقتدار هردولت بوده و در سراسر تاريخ بار ها حکمرواى برحال را مصاف 

ارث مقدس و داده اند. يک جنبه مهم اتوريته مذهبى اشخاص داراى تو

عالمات خارجى  .است« برکت»معنويت روحانى، شايستگى آنها در داشتن 

در تبارز قدرتهاى مثبته و توانائى هاى است که ميتواند اشکال « برکت»

مختلف را بخود بگيرد. سلسله کرامات از نمايش يک سبک زندگى 

و پرهيزگارانه توأم با رياضت گرفته تا قدرت نوشتن تعويذهاى شفابخش 

حفاظت کننده تا انجام کرامات آشکار مانند تغذيه يک اردو با يک قرص نان 

يا قدم زدن برروى آب را در بر ميگيرد. در بسيارى موارد برکت يک پير تا 

اما پس ازمرگ حوادث خارق العاده از  .بعد از مرگ او تثبيت نشده است

ه اش ظهور مقبره او يا قدرت هاى شفا دهنده که پس از قربانى بر مقبر

« ميکند، قبر او را به زيارت تبديل مينمايد.
1
   

زيارت چنين اشخاصی مقدس يا اماکنی که به خاطر زندگی فوق العاده 

وکارنامه های آنان شهرت يافته است، هنوز مقدس ومورد احترام است. 

کسانی که به چنين اماکن پناه ميبرندحتی از انتقام قتل درامانند.رسم يوسفزيان 

ل خوبی از احترام به اماکن مقدسه است. آنان هنگام رفتن به جنگ، زنان مثا

را دريکی از اماکن مقدسه ميگذارند تا از انتقام دشمن در امان باشند. شمار 

چنين افراد مقدس روز افزون است وغفلت  وخرافه پسندی مردم باعث ميشود 

از موهبتی  تا به اين افراد نسبت کرامت بدهند ومعتقد باشند که آنان

برخوردارند که وقايع راپيش بينی کرده آينده را ميبينند. حتی طبقات باال هم 

به آنان چنين عقيده ای دارند. برخی بايد با نيرنگ به چنين مدارجی رسيده 

باشند.
 2

  

 

 فرقه هاى تصوف درافغانستان: 
                                                 

1
 26-25، ص1999زمر، چاپ ، هللا استا اولسن ، اسالم و سیاست در افغانستان ، ترجمه خلیل ا - 

2
  21۵الفنستون، افغانان) بیان سلطنت کابل(، ترجمه آصف فکرت، چاپ مشهد، ص   - 
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"رهبران طريقه های تصوف پيروان زيادی در بين کتله های مردم داشته 

علمای دينی از اعتبار و عزت فراوان بهره مند اند و نفوذ شان در بين  حيثمن

مسلط بود. اين طبقه رهبران دينی)  ،به شمول علماء ،طبقات جامعه همه

پيرها( بدونآنکه جايگاه مشخصی در تشکيالت دينی داشته باشند، از نفوذ 

بهره مند اند.  متناسب به تعداد پيروان و مريدان ايشان ميباشد، چشمگيری، که

اخالص و اطاعت بيچون و چرای مريد به طريقت، پير  از اينجاست که

طريقت را قادر ميسازد که به آسانی بر پيروانش اعمال نفوذ نمايد. درگذشته 

افغانی به حدی زياد بود که تقريبا همه  نفوذ طريقه های تصوف در جامعه

اعضای فاميل سلطنتی، به  دولتی، منجمله مأمورين عالی رتبهء ،افراد جامعه

بودند. مشهور ترين طريقه های  شمول خود سالطين، مريد پير های طريقت

نقشبنديه، چشتيه و سهرورديه  تصوفی در افغنستان، طريقه های قادريه،

احتماال بزرگترين طريقه  بودند. دو طريقت اول الذکر از نظر تعداد پيروان

 ادند.های تصوفی را در افغانستان تشکيل ميد

 

 سياسی   -نيزوارد قلمرو" تصوف" شده وازمحتوای مذهبی« اوليويه روى» 

آن که در تاريخ نهضت مقاومت افغانستان از اهميت وااليى برخوردار است ، 

نقشبنديه ، »در جامعه افغانى، تصوف در سه فرقه : » بحث رانده مينويسد:

وسط شهر ها و متجلى شده است که در بين طبقات مت« قادريه و چشتيه 

کابل و هرات دومرکز بزرگ تصوف اند، اما تمام  .اطراف شهرها نفوذ دارد

« ظاهر»تصوف .شمال کشور و ناحيه قندهار از اين مکتب تاثير پذير فته اند

قرار ميدهد. براى دستيابى به اين حقيقت مى بايست تحت « باطن»را درمقابل 

براى اينکه به « مريد»د. هر قدم در طريق نها« مرشد»يا « پير»رهبرى يک 

شناخت حق نايل شود بايد مدارج طريقت را بگذراند و اين شناخت ، شناختى 

است اشراقى و عرفانى و نه مبتنى بر تعقل و استدالل. در حالى که طريقت 

شريعتى قايل به تميز ميان خالق و مخلوق )وحدت الشهود( است و مکاتب 

جود( معتقداند، عشق به حق عبارتست از الحادى به وحدت اين دو )وحدت الو

براى رسيدن به اين مرحله ، مريد به انجام  .انحالل من در بى نهايت الهى

اين اعمال  .اعمالى روحانى نياز دارد که به حسب فًِرق مختلف متفاوت است

ً عبارتند از اورادى حاوى تکرار يکى از اسماء خداوند )ذکر(، که  عموما
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صوفى هاى شناخته  .د و نقشبنديه در سکوت زمزمه ميکندقادريه به صداى بلن

آنها  .شده داراى يک زندگى شديداً روحانى اند ولى تظاهربه آن نمى کنند

ً در گروه هاى کوچک و درمکانى دور تر از اغيار )خانقاه(که غالباً  عموما

خود به ذکر مى « پير»وصل به يک مدرسه است گرد هم مى آيندوبه رهبرى 

صوفى در زندگى روزمره خود را به يک نظم فکرى مقيد کرده ،  .پردازند

اين نظم فکرى بدون آنکه او را از زندگى اجتماعى جدا سازد، او را از 

ديگران متمايز ساخته است . پيوند ميان ادبيات فارسى و تصوف در 

افغانستان پيوندى بسيار قوى است و اين بخصوص بدليل وجود نويسندگانى 

.«انصارى، جامى هروى و رومى بلخى است هللا ن خواجه عبدمحبوبى چو
 1

  

 

 رهبران طریقۀ قادریه

اين طريقت در قرن سيزدهم در نواحی شمال افغانستان تأسيس شد و پيروان  

جنوب و شرق افغانستان، ترکستان، هرات ودر بين قبايل درانی  آن در

يکی از اخالف اوايل قرن نزدهم شيخ سعدهللا گيالنی،  متمرکز بودند. در

م.(، خانقاه را در  1166عبدالقادر گيالنی)متوفی  مؤسس اين طريقت، شيخ

تأسيس کرد. اين شيخ به شاخه جنديهء بغداديه  قريه سياوشان در جنوب هرات

عضو فاميل گيالنی بود که در افغانستان  طريقت قادری تعلق داشت و اولين

به نقيب صاحب چهار باغ  مشهور متوطن گرديد. سيد حسن افندی گيالنی که

از بغداد به  1900سال  و از اوالد شيخ عبدالقادر گيالنی بود، در اوايل

مستقر بود، پيروان  افغانستان آمد. سيد حسن گيالنی و برادرش، که در بغداد

 زيادی در ممالک اسالمی داشتند.

شيوخ طريقت قادريه و خليفه های شان در نواحی جنوب و شرق افغانستان 

فوق العاده داشتند و بعنوان رهبران الهام بخش جهاد و بسيج کننده گروه  وذنف

نقش برازنده ای را به عهده گرفتند. نفوذ ايشان بر نسب خانوادگی،  های مردم

علمی و تعداد پيروان زياد ايشان متکی بود واغلب شان از  تقوی، شهرت

که به مشوره ايشان  آنعده از رهبران قدرتمند قبايلی طريق روابط فاميلی با

 اعتماد داشتند، مربوط بودند.

                                                 
1
  69-66یویه ، ص اول - 
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اين شيوخ قدرت شانرا از طريق يک شبکهء ارتباطی که ازيک طرف ايشان 

طريقت و از طرف ديگر به يک مدرسه و يا زيارت مهم مربوط  را به

مي بستند. مشايخ اين طريقت از طريق مال های پائين رتبه  ميساخت، بکار

نها بودند، از سلطه و قدرت زيادی، خاصتا بر مردم آ ای که معموال مريدان

بودند. شيوخ قادريه با داشتن مدارس و بحيث  نواحی خودشان، بر خوردار

های محلی را تربيت می کردند و بعضا  علمای مستقل دينی تعداد زياد مال

خود متوليان مزارات مهم محلی بودند.روابط قومی و قبيلوی اين شيوخ باعث 

د شان با مردم می شد.نزديکی مزي
 1

   

 

در افغانستان تصوف بدوگونه عمل ميکند. يکى « اولیویه روى»بنابرتحقيقات 

که آنرا تصوف سنت گرا گويند و « مريد»متابعت فرد از پير به عنوان 

ديگرى متابعت جمعى يک طايفه يا يک قبيله از يک پير يا يک خانواده 

ا موروثى است. در اين نوع در خانواده آنه« برکت »روحانى است که 

تصوف ميان جامعه و خانواده قديس ارتباطى نيست و تنها اين خانواده است 

« برکت»مى پردازد ولى کار هاى اجتماعى او به « ذکر»که ظاهراً به 

پيروان اين طريقت بيشتر به .)معالجه بيماران ، دعاى خير( محدود مى شود

صلى که نشانه ارادت مخلص به عمل ا .« مريد»شهرت دارند تا « مخلص»

پير است عبارت از ديدار ساالنه پير و تقديم هداياى به پير است. در مقابل پير 

دعاى خير و مهمانوازى خود رانثار پيروانش ميکند. واين روشى است که 

توسط آن قبايل در پيوند با شريعت که حقوق عرفى آنها را ردميکند ، مذهب 

ى ميدهد. تصوف در ميان قبايل تبلور سياسى را باخصوصيات قبايلى آشت

است که رنگ وبوى مذهبى ندارد، و به همين دليل در قبايل مالها بندرت به 

حاالنکه در مناطق غير قبايلى تصوف تاييدى است بر  .طريقت مى پيوندند

 پيروى دقيق از اسالم راستين.

است که « ادريهفرقه ق»در قبايل پشتون فرقه يى که اکثريت را در دست دارد 

رهبرى آن بدست خاندان نقيب صاحب گيالنى است. موسس اين سلسله 

عبدالقادر گيالنى )قرن ششم هجرى( در بغدادمدفون است. اعقاب اوکه با 

                                                 
1
 17 -16داکترسنزل نوید،واکنشهای مذهبی  و...ص  - 
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« نقيب االشراف»رژيم عثمانى پيوند نزديک داشتند و ازاين رژيم لقب 

ور مى دريافت کرده بودند ، در بغداد محصلين کشورهاى مختلف را بحض

در قرن شانزدهم اين فرقه درهند مستقر شد و از اينجا بود که  .پذيرفتند

 .را بسوى خود کشانيد -بخصوص سلييمانخيلها و خوگيانيها-پشتونهاى غلزائى

اين فرقه داراى شعب زيادى است که در راس هرکدام يک نفر از نوادگان 

« سيداحمدگيالنى پير»حضرت نقيب صاحب پدر  .عبدالقادر گيالنى قرار دارد

در سالهاى دهه بيست عراق را ترک کرد و در چهار باغ ننگرهار مستقر شد 

 1947پس از مرگ او درسال  .تا فرقه محلى را از نزديک رهبرى کند

د.جانشين او ش« افندى جان»پسرش سيداحمد گيالنى معروف به 
 1

   

النی از يک مادر بگفته پوهاند داکترسيدخليل هللا هاشميان ، پيرسيد احمد گي

در ننگرهار بدنيا  آمده است. 1931پشتون ازطايفه جبارخيل قوم مومند در

وی درفاکولته شرعيات کابل تحصيل کرده وسپس مدتی در لندن اقامت داشته 

است و به زبانهای دری وپشتو وانگليسی به روانی صحبت ميکند. و با 

يزه جان سراج( روابطش ازدواج با نواسۀ امير حبيب هللا خان سراج)دخترعز

و گفته ميشود پيش از سقوط رژيم شاهى او  را با سلطنت ظاهرشاه قايم کرد

تا قبل از کودتاى ثور، پير  .يکى از مشاورين غير رسمى محمدظاهرشاه بود

گيالنى چندان فعاليت هاى مذهبى موثرى نداشت ، گرچه او به اعمالى دست 

يم آب وضو در ميان مريدان بيمار( ميزد که بظاهر جنبه مذهبى داشت ) تقس

ولى فرقه را براهى مى برد که زياد با مذهب پيوند نداشت و شکل شبکه 

.طرفداران را بخود ميگرفت
 2

  

را ايجاد و رهبرى « محاذ ملى»پير گيالنى در دوران تجاوز شوروى تنظيم  

ميکرد. و اما تصوف سنت گرا با اسالم رسمى در تضاد نيست، بلکه فضايى 

از روحانيت را تقديم مؤمن ميکند، ضمن آنکه براى فقيه و شريعت اسالمى 

يک عالم است و نيز « پير»احترامى بى چون و چرا قايل است . در اينجا 

يک راهگشا. مريد بطور انفرادى به طريقت مى پيوندد و بصورت شخصى و 

ر تبعيت ميکند. حتى اگر سنت خانوادگى نقش بزرگى د« پير»بيواسطه از 

« ذکر»اين تصميم گيرى داشته باشد. پيران طريقت بطور مرتب در جلسات 
                                                 

1
  71اولیویه، ص   - 

2
 135، ارتش سرخ درافغانستان ، از جنرال گروموف، ترجمه عزیزآریانفر، ص 76-71اولیویه ، ص  - 
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و تحت نظارت مرشدحاضر مى شوند. مريد از زندگى اجتماعى خود غافل 

نمى شود، بعکس گاهى طريقت همبستگى هاى صنفى را با همبستگى هاى 

مذهبى تحکيم مى بخشد. هر حلقه اى از صوفيان شبيه نوعى باشگاه محل 

  .ت روحانى استتمرينا

 

 : فرقه نقشبندیه 

اين فرقه  .م( در بخارا بنيان نهاده شد1389 - 1318توسط بهاءالدين نقشبند )

در افغانستان بيش از ديگرفرقه هاى تصوف پيرو دارد و داراى شعب 

بسيارى است و دو تمايل در آنها بيشتر قابل تشخيص است : شاخه هاى غربى 

شهرت دارد( با مهد « خواجه احرار»که به  و شمالى کشور)ونيز شعبه يى

فرقه يعنى آسياى ميانه ارتباط دارند ، در مقابل شعب شرق و قندهار مستقيماّ 

نقشبنديه پيروان خود را اغلب ازميان  .به خانواده مجدديها وابسته اند

بورژوازى سنت گرا و باسواد، صنعتگران و کارمندان و روستائيان اطراف 

گ قديمى )مانند: هرات، کابل، غزنى، مزارشريف ، و شهرهاى با فرهن

در پيوندبه  .ميمنه ( ونيز از ميان قبايل )مانند: پکتيا و پکتيکا( برميگزيند

عکس العمل »آنچه که امروز به » جنبش نقشبنديه اوليويه مى نويسد: 

مشهور شده بدست شيخ احمد سرهندى فاروقى، متولد سرهند کشور « نقشبنديه

او که هم خليفه نقشبندى و هم در زمره  .( آغاز شده است 1564) هندوستان

علما بود با مذهب جديد و التقاطى )دين الهى( که امپراطور هند اکبر در سال 

او .براى آشتى دادن مسلمانان با هندوها اشاعه داد به مخالفت برخاست 1582

عين حال خواهان اسالمى خالص و عارى از تأثيرات آئين هندو بود که در 

داراى بُعدى روحانى باشد و نيز فاقد خشکى فرماليسم فقهى که نزد علماى 

به همين سبب او مدافع تصوفى  .زمان او جانشين سنتگرايى مذهبى شده بود

اين همجوارى تعصب سخت دينى با عرفان . شد بدور از تمايالت جزم گرايانه

ى است که در نهايت صوفيگرى يکى از عوامل تداوم تجدد حيات هند و افغان

در مقابل وهابيت عربستان که اصوالً با تصوف دشمنى دارد، قرار مى گيرد. 

اقدام شيخ احمد در زمان سلطنت جهانگير پسر اکبر به نوعى موفقيت دست 

مى يابد: نوشته ها)مکتوبات( و تعليمات او بصورتى مداوم موجب تجديد 

)نوآور هزاره « جدد الف ثانىم»حيات مذهبى شبه قاره هند مى شود. او لقب 
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دوم( را کسب ميکند که نشانگِر بُعدى است پنهانى در بازگشت به صدر اسالم 

شاخه اى از اين خانواده در قرن نزدهم به افغانستان روى مى آورد و در  .

« ننگرها و در کابل سکونت اختيار ميکند.
1
  

دی از ميال 1870خانواده حضرت شوربازار در»بقول لودويک ادمک، 

سرهند هندوستان به افغانستان آمده بود.اين خانواده پر نفوذترين خانواده 

 روحانی درافغانستان بود ومريدان بی شماری در هردو طرف سرحد

برتانوی( داشته وبرقبايل حاکميت و آمريت مطلق داشت  افغانستان )با هند

و در .فضل عمر حضرت صاحب شوربازار بنام شيرآقا جان هم مشهور بود

هند به او لقب نورالمشايخ داده بودند. ادمک عالوه ميکند که او در اغتشاش 

«خوست دست داشت و مجبور بودتا به هند فرار کند.
 2

  

ببعد محمدظاهرشاه قلعه جواد را به اين خانواده بخشيد و تا قتل  1936ازسال 

. خانواده ، در آنجا بسرمى بردند1979عام ايشان بوسيله نظام خلقى در اوايل 

مجددى همواره با دربارهاى شاهى افغانستان وابستگى داشته اند و از طريق 

خويشاوندى با خانوده سردار محمدعثمان خان در واقع با دربار بيشتر نزديک 

و از احترام زيادى برخوردار شدند. از قرار معلوم اشتغال خانواده مجددى 

يوم جان آغا) شمس مقيم کابل در سياست توسط سه پسرحضرت صاحب ق

 .المشايخ ، نورالمشايخ و محمدصادق مجددى( در اوايل قرن بيستم آغاز شد

ميتوان قبول کرد که تا آن موقع حضرتها خود را منحصراً به جوانب معنوى 

عين مطلب را ميتوان در مورد خانواده گيالنى يا  .مرشدى وقف نموده بودند

  .نقيب صاحب نيز گفت

اى پرنفوذ غير از کابل به عنوان مرکز اصلى قدرت ، مجدديها بحيث پيره

شعبه ديگر اين خانواده با لقب حضرت صاحب  .چندين مرکز ديگر نيز داشتند

گازرگاه درهرات قرار داردکه از لحاظ نفوذ سياسى هرگز به پايه شعبه کابل 

مراسم تاج  1919حضرت صاحب چهار باغ ميرسيدجان پاچا که در .نميرسد

خان را در جالل آبادبرگزارکرد و حضرت بتخاک نيز هللا ر نصرگذارى سردا

در نسب خود مجددى هستند. ولى دونفر اخير از خليفه هاى مرحوم آخندزاده 

                                                 
1
  89-88اولیویه ، ص  - 

2
مه پوهاندفاضل صاحب زاده ، ص لودویک ادمک ، روابط خارجی افغانستان در نیمه قرن بیست، ترج - 
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صاحب هده )که بطريقه قادريه متعلق بود( در شبکه تصـوف شرق افغانستان 

که مرکز آن هده بود، داخل بودند و بخش هرات و کابل مربوط به مجددى ها 

 .قت نقشبنديه را تعقيب مى کردندطري

همچنان همگى رهبران مذهبى پروان و کاپيسا نيزپيروطريقه نقشبنديه هستند  

و مهمترين شخصيت اين منطقه همانا آخندزاده مالعبدالحميد تگاو است که 

گفته  .هزاران مريد داشت وبچه سقاو رابرضد رژيم امانى تقويت ميکرد

ق مجددى کوهستانى، پيرگلبهار بوده ميشودکه بچه سقاومريدشمس الح

جان و صاحب  است.صاحب زاده هاى پروان مثل:صاحب زاده عبدالغفور

جان نيز در اصل از خاندان مجددى و از حمايت کنندگان پسر هللا زاده عبدا

  .سقاو بودند

 مجددی ها:

پوهاند حبيبى در مورد خانواده مجددى مينويسد: مجدديها اوالده شيخ 

پشت  28ثانى بن موالنا عبداالحد سرهند اند که نسب شان به احمدمجدد الف 

 به حضرت عمرفاروق ميرسد. 

 محمد فضل هللا نويسندهء عمده المقامات که مؤثق ترين منبع تاريخی دربارهء

نقشبندی های مجددی ميباشد، مبدأ اصلی تاريخ اين فاميل رابه شيخ شهاب 

نسوب به اوالده عمر فاروق فرخشاه کابلی ميرساند. اين شخص که م الدين

اسالم است، در دوره غزنويان در افغانستان اقامت گزيد و در درهء  خليفه دوم

پنجشيردر شمال کابل دفن شد. امام رفيع الدين که نسبش به اين  فرخشاه

کابل به سرهند رفت. در سرهند است که يکی از احفاد  شخص ميرسيد، از

پسرموالنا عبداالحد، تولد مييابد.  ،ثانی مجدد الف وی بنام شيخ احمد سرهندی

نقشبنديه توسط خواجه محمد باقی کابلی )   شيخ احمد سرهندی به طريقۀ

( داخل شد و به عنوان عالم بزرگ دينی ورهبر بزرگ هق 1012= 1663

 يافت.  روحانی در افغانستان و هندوستان شهرت بسزا

ابل پيروی در طريقت بنا به گفته مؤلف "عمدة المقامات" اصل مهم و ق

. شيوخ طريقهء نقشبندی و پیوستن سالک به شریعت است اتصالنقشبندی 

شريعت را متناقض به اصول اين طريقه ميدانستند.  کوچکترين انحراف از

هم آهنگ ساخته، اصول امر به معروف،  آنها طريقت را کامالً با شريعت

ند. هر يک از رهبران مينمود نهی از منکر و جهاد فی سبيل هللا را ارشاد
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متصف بوده، هم به صفت  مربوط به شاخه نقشبندی مجددی کامالً به شريعت

خالف صوفی های که با  يک عالم و هم عارف احترام ميشدند. نقشبندی ها بر

بودند، چشم پوشی  روش تصوفی مبهم، حيات تارک الدنيائی را اختيار نموده

احتماال همين امر  را منع ميکردند که و انزوا از امور دنيائی و زندگانی فعال

 .دليل شموليت آنها در امور اجتماعی و سياسی بود

اوالدۀ شاه غالم محمد فضل هللا  مجددی های که بعدا در قندهار متوطن شدند،

او هم محمد فضل هللا بود،  ( بودند. نواسه همين شخص که نام 1822)متوفی 

مؤلف کتاب عمده  تيمور شاه و يکی از چهره های برازنده دينی در زمان

چهارباغ  المقامات است. شاخه های ديگرمجددی ها در بتخاک، هرات،

سالهای  صفای جالل آباد و کابل اقامت اختيار کردند. و چنانکه خواهيم ديد در

 نقش مهمی ،شاخهء مجددی های کابل، مشهور به حضرات شوربازار 1920

 در سياست افغانستان ايفا نمودند.

( می  1870ات شوربازار از اوالدهء حضرت شاه عبدالباقی )متوفی حضر

باشند.اين شيخ پسری داشت بنام محمد صديق و نواسه ای بنام فضل قيوم 

جهان که حضرات فضل محمد)شمس المشايخ(، فضل  مشهور به قيوم

صادق المجددی وهمچنان پسر شمس المشايخ  عمر)نورالمشا يخ( ، محمد

معزز دينی افغانستان بودند، پسران و  از چهره های )مياه جان( که همه

 نواسهء همين شخص )فضل قيوم( ميباشند.

دراوايل قرن بيستم به اوج اعتالی خود رسيد.  نفوذ حضرات شوربازار 

مأمورين بلند رتبۀ دولتی، اعضای  شيوخ اين طريقت پيروان زيادی در بين

بين قبايل، خاصتا قبايل  دربار و حتی اعضای فاميل سلطنتی داشتند و در

 مند بودند. هرمنگل وغلزائی ازاحترام زيادی به

از چهره های مشهور شيوخ نقشبندی حضرت صوفی اسالم کروخی بود که 

اخير قرن نزدهم از بخارا به افغانستان آمد، و در حين حمله فتح علی  در ربع

دی را هرات به دفاع شهر کمک کرد. حضرات کروخ نفوذ زيا شاه قاجار به

در بين مردم هرات و ميمنه دارا بوده  بعضا متوليان مزارات متصوفين در 

 منطقه بشمار ميرفتند.

(  1919شخصيت مهم ديگر خاندان مجددی ها ضياء معصوم )متوفی 

حضرت صاحب چهارباغ بود، که در جالل آباد اقامت داشته و از  مشهور به
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. وی رهبر روحانی امير اوايل قرن بيستم محسوب ميشد روحانيون متنفذ

نصرهللا خان و سردار عنايت هللا خان بوده و نفوذ قابل  حبيب هللا خان، سردار

داشت.  مالحظه ای بر همهء آنها
1
  

بنابر آنچه گفته شد اين شکل از تصوف که از ريفورمهاى شيخ احمد سرهند) 

م دهلوى پديد آمده، به هيچ وجه با اسالهللا جدبزرگ مجدديها( و شاه ولى 

غالب پيرها از روحانيونى  .رسمى که علما مبلغ آنند، در تضاد قرار ندارد

آنها هم بتدريس علوم ظاهر )فقه و  .هستند که عضو جامعه روحانيت اند

شريعت( و هم علوم باطن مى پردازند و در اينجا پيوند پير با مريد با رابطه 

علق خود به مذهب عالم و طالب همراه است . اين صوفيان براى تاکيد بر ت

مى نامند. شک نيست که پير بيش « طريقت شريعتى»راستين خود را پيروان 

از يک روحانى ساده است و گفته مى شودکه وجود او باعث خير وبرکت 

است. جانشينى پير در خانواده او موروثى است و مريدهاى او يک قوم واقعى 

ورى بسيار چشم گير را تشکيل ميدهند که نفوذ سياسى آنها در مواقع ضر

 است.

 

 :برافروختن اغتشاشهانقش روحانیت متنفذ در

دکتر شفا، بخشی ازگزارش محرمانه وزير مختار انگليس در تهران را در 

غیر از دربارو مامورین »مورد روحانيت متنفذ آنکشور نقل ميکند ومينويسد: 

را حفظ دولتی ، دسته متنفذ دیگری در ایران هستند که باید همیشه آنها 

کرد، و اینها علما و روحانیون عالم تشیع هستند. این طبقه موقوفات 

سرشارو فراوانی در اختیار دارند که روحانیون و مدرسین و طالب در 

سرتاسرایران از درآمد این موقوفات و سهم امام و نذور مختلف بهره کافی 

اه حاکمه ایران میگیرند. ما) انگلستان( باید برای نفوذ در این طبقه از دستگ

با اعزام عده ای سید و مال و درویش از هندوستان به مراکز دینی و اماکن 

مقدسه و متبرکه شیعه، بتدریج دستگاه عالیه روحانیت ایران را برطبق 

)سرهوارد جونس، وزير مختار انگلستان در  «دلخواه خود اداره کنیم.

                                                 
1
 19 -17داکترسنزل نوید،واکنشهای مذهبی و....، ص  - 
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ازاسناد منتشر شده ايران،گزارش محرمانه به وزارت خارجه انگليس، نقل 

 وزارت امورخارجه انگلستان ( 

 دکتر شفا در همين راستا مطلب ديگری را ذکرميکند :

ـ در ایران عالوه برنیروها و سازمانهای سیاسی و اقتصادی یک سازمان » 

موثر وکامالً متنفذ دیگری هم هست که از تمام منابع دیگر قدرت در این 

عتماد تراست ، و آن روحانیت شیعه است کشور قویتر و از لحاظ ما مورد ا

که سالهای طوالنی در ایران نقشی بنیادی وکارساز داشته است و 

خوشبختانه ما در میان آنها دوستان خوب و نزدیکی داشته ایم و داریم. این 

نیرو میتواند در ایران کار آمدباشد و هروقت الزم بشود حتی برنیروهای 

ارتش اثر بگذارد و با سالح مذهب و جهاد  دیگر از قبیل دربار و دولت و

هرمشکلی را حل کند. مهم آنست که توقعات آنها از ما زیاد نیست. هر وقت 

الزم باشد می توانیم آنها را وارد صحنه کنیم و هر وقت هم مقتضی باشد به 

)لرد ويول وزير امورخارجه انگليستان،  «آسانی ساکت و خانه نشین سازیم.

، نقل 19۴1اکتبر  11سفارت بريتانيای کبير در تهران ، در جلسه سری در

«خاطرات مکرديچ  «اسرار وعوامل سقوط ایران»از کتاب 
1
  

بدين سان ديده ميشودکه روحانيت متنفذ به عنوان  ابزاری موثروخيلی ارزان  

ميتواند مخالفين خود را به آسانی ن ابزارقرارگرفته وباايدر دست استعمار 

 يا کنار بزند. ابودتوسط خودمردم ن

اين سياست انگليس در ديگرکشور های اسالمی واز جمله در کشور ما 

نيزصدق ميکند. انگليسها پس از روی کارآوردن امير عبدالرحمن خان، 

سياست نفوذ بر دولت را از طريق روحانيون پرنفوذ بکار بستند و با اعزام 

رنوشت داخلی برخی از شيوخ هندوستان به کشور ما نقش مؤثری در س

کشور بازی کردند. به گواهی برخی از تاريخ نويسان ، خانواده روحانی 

ميالدی، ابتدا به ننگرهار و سپس به کابل 19حضرات شوربازا در اواخرقرن 

آمده در شوربازار سکونت اختيار کردند. ادمک مينويسد که:"حضرت 

 1870شوربازار پيشوای مذهبی وروحانی ازسرهندهندوستان درسال 

ش( به افغانستان آمده بود. او بحيث کالن خانواده مجددی، پرنفوذ 12۴۶)=

                                                 
1
  ، چاپ پنجم ۴2دکتر شفا، توضیح المسایل ، ص  - 
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ترين شخص روحانی وپيشوای مذهبی درافغانستان بود.مريدان بيشمار در 

هردو طرف سرحد افغانستان داشته وبرقبايل حاکميت مطلق داشت." 
1
  

ولی در آغاز خانواده حضرات مجددی تنها با مسايل دينی سروکار داشتند، 

پس از نبرد استقالل بزرگان اين خانواده در مسايل سياسی دست زدند و اقدات 

دولت را در پروسه رشد اجتماعی و فرهنگی کشور به انتقاد گرفتند ودرد 

 سرهای برای دولت ضد امپرياليستی امانی فراهم کردند. 

 در کشور ما از عهد باستان تا اين زمان ، دولت ها به قشر روحانى      

ً اکثريت زعما و رهبران کشور  بچشم بزرگى و حرمت نگريسته و تقريبا

هنگام جلوس شان برکرسى حاکميت براى کسب مشروعيت قدرت خود تأئيد 

روحانيون بزرگ را کمائى کرده اند و مراسم تاج پوشى سلطان )ولو قدرت 

را باقهر و خشونت بدست آورده باشد( با خطبه شرعى و گذاشتن تاج 

توسط رهبر روحانى برسرشاه متبرک ساخته شده و در خطبه هاى  پادشاهى

نماز جمعه در مساجد و منابر با ذکر نام شاه يا رهبر سياسى در واقع به 

مشروعيت آن رهبر و زعيم و اطاعت از اوامرش مهر شرعى واسالمى زده 

شده است . و يا همينکه نام رهبر سياسى در خطبه هاى روزجمعه برمنبرها 

نميشد، بدان معنى بود که حاکميت شاه يا رهبر سياسى ديگرمشروعيت  گرفته

ندارد و اوامر و نواهيش واجب االحترام نيست و مردم بايد برضد او به پا 

از همین جاست که خيزند و رهبر سياسى ديگرى براى خود انتخاب کنند. 

شخصیت هاى روحانى پر نفوذ همواره یک تهدید بالقوه دولت بوده و در 

معموالً سراسر تاریخ بار ها برضد حکمروایان به مبارزه بر خاسته اند. 

هنگامى که منافع و امتيازات روحانيان از طرف دولت با خطر مواجه شده ، 

خيزش هاى مردم در برابر قدرت مرکزى از طرف همين قشرروحانى )که 

آگاه تر نسبت به عوام الناس در توجيه و تفسيير قوانين جارى و مسايل مذهبى 

 .اند( صورت گرفته است

دانشمند افغان،داکتر عبدالرحمن زمانی درکتابی که  زيرعنوان "جبهه   

کارنامه های مبارزين ُکنر  چهارم جنگ استرداد استقالل افغانستان" درمورد

تحت سرکردگی جنرال ميرزمانخان کنری، برويت اسناد محرمانه ازآرشيف 
                                                 

1
، لودویک ادمک ،روابط  30۶-30۵، ص1377پوهاند حبیبی، تاریخ مختصر افغانستان ، چاپ  - 
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ق و نوشته است، ميگويد که انگليسها برای های کتابخانه هند بريتانوی تحقي

ناکام ساختن و بدنام کردن اعليحضرت امان هللا خان از نفوذ آغاخان رهبر 

فرقه اسماعيله و نقيب صاحب بغداد)سيدعبدالرحمن گيالنی، نقيب اشراف 

بغداد( که برادرش سيدحسن گيالنی درافغانستان بود، نيز استفاده کردند. وی 

شعبه خارجی وسياسی حکومت هند بريتانوی به نماينده مينويسد: "سکرتر

سياسی انگليس درخليج فارس مقيم بغداد نوشت:"اثرات پيغام تلگرافی نقيب به 

بعضی از معززين مسلمان درهندوستان، عالی خواهد بود. اگرممکن باشد، 

اين پيغام درچوکات تبليغات برای هندوستان، سرحد وافغانستان درنظرگرفته 

شود."
 1

بالمقابل نقيب صاحب بغداد وعده  داد که تمام سواالت علمای هندی  . 

در رابطه به  قوانين شرعی، مثالً اينکه آيا تالش امير)امان هللا خان( برای 

اعالن جهاد، شرعی است يا خير حتماً جواب خواهد داد.
 2

  

مولف درمورد نقيب صاحب چهارباغ مينويسد:" سيدحسن گيالنی پسر 

يالنی ونواسه سيد سليمان گيالنی در بغداد متولد شده ودرسال سيدعلی گ

به افغانستان آمد. وی از طرف اميرحبيب هللا خان وپيروان طريقت  190۵

قادريه استقبال شد.اميرحبيب هللا برای شان مدد معاش ماهانه سه هزار 

وپنجصد روپيه تعيين نمود ويک اقامتگاه زمستانی درچهارباغ در نزديکی 

آباد ساخت. واو به اين ترتيب به نام نقيب صاحب چهارباغ مشهور شد.  جالل

پيرسيداحمدگيالنی رئيس محاذ ملی وسيدعلی گيالنی پسران نقيب صاحب 

ميباشند."
 3

  

 استااولسن، پژوهشگردانمارکی،مينويسد:"هنگامی که سيدحسن افندی برادر

او دعوت کردکه با امير]حبيب هللا[گفتگو نمود،اميراز  190۴نقيب درسال 

درکابل آمده اقامت گزيند وحتی اميردرنظرداشت که يکی ازخواهران خود را 

به عقد سيدحسن درآورد. پس از مسکن گزين شدن سيدحسن افندی درکابل، 

وقتيکه او عازم اقامتگاه زمستانی خوددر جالل اباد ميشد، يک قطعه عسکری 

                                                 
1
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روپيه 1000به مبلغ پياده نظام برای محافظت او مقرر ومعاش ماهانه 

وساحاتی  اززمين  برای او تعيين گرديد. زمانيکه فهميده شدکه نقيب صاحب 

طرفدار بريتانيه است، امير حبيب هللا نيز ساير شخصيت های مذهبی از 

مناطق سرحدی را مانند"مال پاونده" از وزيرستان، مال سيد اکبراخندزاده 

اين مالها از رهبران قيام برضد  )آکاخيل افريدی( از تيرا، ومال صافی) همه

ل دعوت ببکا 1897درسرحدات هند بودند( درسال 1897انگليسها درسال

نمود.
 1

شايد اميرميخواست به آنها نيز درافغانستان و يا درکابل جا ومکانی   «

 تعيين نمايد وانگليسها را از تاثيروتحريکات آنها نجات بدهد.

 ق ريفورمهای اجتماعی گام گذاشت،درسالهای که دولت امانی در راه تطبي

روحانيون متنفذ با عده يی از مالهای سمت جنوبی و حومه کابل که مريدان 

خانواده حضرات شوربازار بودند، چون سدی در برابر اصالحات و 

ريفورمها قرار گرفتند و هر عمل دولت را بشمول تاسيس مکاتب برای 

ملکه ثريا را   چیی لوسئله رودختران و پسران و اعزام شاگردان بخارج و م

بشدت تقبيح و آنرا به کفر تعبير ميکردند و با تبليغات زهرآگين خود ذهنيت 

عوام را عليه دولت امانی تغيير دادند. بويژه هنگامی که شاه به سفرطوالني 

اش آغاز کرد و از هند به قصد اروپاحرکت نمود، نورالمشايخ که درآغاز در 

خان وارد شد و مقدمه عيلااسمزندگی ميکرد، به ديره سرهند، قلمروبرتانوی 

يک اغتشاش بزرگ ديگررا در ميان قبايل سمت جنوبی کشور بخصوص در 

ميان قبايل جدران و منگل و اقوام غلزائی که پيروان سنتی او بودند آماده 

 ميساخت.

 اغتشاش خوست ونقش حضرت شوربازار ونقیب بغداد در آن:

هللا حات اجتماعى دولت امانى برهبرى مال عبداغتشاش خوست بر ضد اصال

مشهور به مالى لنگ و سايرمالهاى آن سمت بتحريک و رهنمائى روحانيون 

قريب يک سال را در بر  1924در  )حضرات شوربازار(پر نفوذ مرکز

در قيام خوست مريدان حضرت شوربازار از قبيل  .گرفت تا خاموش گشت 

اين دو مال در دستى  .ی بازی کردندنقش موثر و مال عبدالرشيدهللا مالعبد

قرآن و دردست ديگر قانون جزا را گرفته درميان قبايل که متأسفانه از سواد 
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و دانش بى بهره بودند فرياد ميزدند :کداميک را قبول داريد! قرآن يا قانون را 

؟ و طبعاً مردم ميگفتند: قرآن را و سپس مردم را بشورش دعوت ميکردند. 

اش خوست در غزنى و شيخ آباد وردگ مال عبداالحد و مال در ادامه اغتش

عبدالسبحان وردکى و مال عبدالحليم چهار آسيابى و مال نورعلى کهنه فروش 

قاديانى نقش مرکزى و موثر داشتند که پس از سرکوبى هللا و مال نعمت 

تن ديگر از  25اغتشاشيون و دستگيرى رهبران اغتشاش همه اين مال ها با 

در جريان محاکمه  .ش در محکمـه نظامى محکوم به اعـدام شدندسران اغتشا

نور المشايخ )فضل عمر مجددى( دريافت خان هللا همين مالها بودکه شاه امان 

و قصد کرد تا او را بزندان بسپرد، اما بوساطت ها دست دارد شدراين اغتشا

برادرش شمس المشايخ )فضل محمد مجددى، شخص ضد استعمار و طرفدار 

بود ومورد احترام عميق شاه قرار داشت( شاه از حبس او صرف هللا مان شاه ا

نورالمشايخ نيز به بهانه  .نظر کرد اما شرط گذاشت که از کشور خارج شود

حج از کشور خارج شد و پس از اداى حج در ديره اسماعيل خان اقامت گزيد 

 .به تبليغات خود ادامه دادهللا و از آنجا بر ضد شاه امان 
1
  

نيزهمين قشر روحانى بشمول نورالمشايخ  1929و 1928شاشهاى در اغت

مجددى مقيم ديره اسماعيل خان و محمد صادق مجددى و محمد معصوم 

مجددى و فضل رحيم خواهر زاده محمد صادق مجددى همراه با مال 

عبدالرحمن پغمانى قاضى القضات ، و مال عبدالقادر و مالفضل الحق و مال 

ر نفر اخيردر محاکم شرعى قاضى بودند( و محمدعلم عبدالحنان )که هرچها

شنوارى و محمد افضل شنوارى وصاحب زاده عبدالغفور جان وصاحب زاده 

تگاو و حضرت هللا جان )هردو از خانوده مجددى( و آخندزاده مالحميدهللا عبدا

کله کانى و حضرت بزرگ جان هللا عبدالحليم جان مجددى مرشد حبيب 

.نيون در آن دست داشتندمجددى وعده يى ديگر از روحا
 2

  

)حزب دموکراتيک خلق( نيز اولين فرياد اعتراض  ۀدر نظام روشنفکران 

بر ضد آن رژيم از طرف روحانيون پر نفوذ ) از جانب حضرات « جهاد»

( 1979جنورى 26ساله تگاو مياگلجان در روزجمعه  75مجددى و پير 
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بمباران قلعه و  صورت گرفت که به بازداشت ونابودى خانواده مجددى و

.اقامتگاه مياگل جان و دهکده او در تگاو انجاميد
 1

  

با تجاوز شوروى برکشور قيام ها انسجام مى يابند و تنظيم هاى اسالمى  

« خلق و پرچم»براى جنگ مقدس )جهاد( با کمونيسم و از پا در آوردن رژيم 

(  80درجنبش مقاومت برضد تجاوز شوروى )در دهه  .ايجاد ميشوند 

شخصيتهاى روحانى معروف مثل : پير سيد احمد گيالنى رهبرمحاذ ملى ، 

مولوى محمد يونس خالص رهبر حزب اسالمى ، مولوى محمد نبى محمدى 

مجددى رهبر نجات ملى هللا رهبر حرکت انقالب اسالمى، پروفسور صبغت ا

، پروفسور برهان الدين ربانى سابق استاد فاکولته شرعيات کابل رهبر 

اسالمى ، پروفسور عبدالرسول سياف سابق استاد فاکولته شرعيات جمعيت 

کابل رهبر اتحاد اسالمى، شيخ محمد آصف قندهارى رهبر حرکت اسالمى، 

قاضى وقاد رهبر شاخه حزب اسالمى ، قاضى محمد امين وردک رهبر 

بخشى از جنبش اسالمى مقاومت و گلبدين حکمتيار عضو برجسته و نامدار 

ن مصر رهبر حزب اسالمى، هريک در وجودتنظيمهاى اخوان المسلمي

اسالمى وبا اشتراک جانبازانه تمام اقشار و طبقات مردم نقش چشم گيرى 

مجددى رهبر تنظيم نجات ملى ، از خانواده حضرت شور هللا صبغت  .داشتند

بازار با صراحت ميگويد که اولين کسى است که قيام برضد رژيم خلقى را 

هرات اعالن نموده و تا آن نظام را سر نگون در  1979درمارچ سال 

 نساخت از پاى ننشسته است. 

بنابرين تمام رژيم ها و نظام هاى اجتماعى افغانستان براى تحقق طرح هاى 

مهم اصالحى و فرهنگى و گاه اقتصادى خود براى تحول جامعه به پيش تأئيد 

ى سواد و نا فهم زيرا که در جوامع ب .روحانيان را يک امر الزمى شمرده اند

و نا آگاه مانند کشورما، عوام الناس چشم به دهن روحانيان دارند و هرچه که 

رهبرمذهبى يا مال و مولوى و شيخ و مرشد بگويد مدار اعتبار و باور مردم 

با تمام دين دوستى و خدا پرستى اش، وبا هللا از اين است که شاه امان  .است 

تى از طرف روحانيان با نفوذ کشور تمام افکار پان اسالميستى خود، وق

)خاندان حضرت شوربازار کابل( متهم به کفر و بددينى شد ، مردم عوام چه 

                                                 
1
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از قبايل و چه از ساير اقوام از وى رويگردان شدند و به پادشاهى مردى تن 

، از اسالم و خداشناسى آگاهى هللا در دادند که به اندازه يک صدم شاه امان 

 نداشت. 

بسیارى از ناظرین معاصر تصدیق » انشمنددانمارکى مينويسد:استا اولسن د

نموده اندکه مردم افغانستان توسط روحانیان متنفذ در حالت خفقان 

تجارب هردو ، هم از امیر عبدالرحمن خان و هم از شاه  .نگهداشته شده اند

اما طوریکه  .خان تأثیر قابل مالحظه روحانیون پرنفوذ را تأئید نمودهللا امان 

وقتى کارد باالى سرت است ، خدا را بیاد » ضرب المثل افغانى میگوید:  یک

. ضرب المثل مذکور بيانگر اين حقيقت است که هنگام بحران وقتى «آور

هست و بود انسان از لحاظ فزيکى، اجتماعى و اخالقى مورد ترديد قرار مى 

اين  .گيرد، بخاطر تسليت و دريافت پاسخ بايد به مذهب روى آورده شود

حقيقت است که سمبوليسم مذهبى در جامعه افغانستان هنگام بحران و تنازع 

وقتى فراخوانده مى شودکه تعهدات اجتماعى و اخالقى مورد آزمون قرار مى 

گيرند. اين موضوع همچنان نشان ميدهد که مالها و رهبران مذهبى 

سير عرصه جنگ ايديولوژيک را کنترول مى کنند ، اما م« بصورت طبيعى»

«مبارزه مسئله ديگر است.
 1

   

فعاليت هاى سياسى خانواده حضرات مجددى دو خصوصيت برجسته داشت : 

يکى ضد امپرياليستى و ديگرى ضد تجدد گرائى و تحول طلبى. اين خاندان 

در هنگام نبرد استقالل با انگليس نقش مثبتى بازى کردند و از انديشه هاى 

ارى نمودند ، اما پس از استقالل با طرفدهللا پان اسالميستى شاه امان 

مخالفت ورزيدند و پيروان خود را در ضديت با هللا اصالحات شاه امان 

 اصالحات و تحوالت اجتماعى به قيام و اغتشاش واداشتند. 

هللا روحانيون متنفذ سمت شرقى افغانستان که در آغاز طرفدار سردار نصر

ر طول دوره حاکميت او خان دهللا بودند، وفادارى قابل مالحظه اى به امان 

رهبران مذهبى مانند حاجى صاحب ترنگزائى )که تابعيت هند  .نشان دادند

برتانوى را داشت( و مالى چکنهور در اوقات مختلف ميان قبايل از شاه امان 

حمايت و در فرونشاندن نا آرامى ها کمک مينمودند. و حتى در دسمبر هللا 
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ر منزل نقيب صاحب گزارش شد که در جرگه منعقده د 1928سال 

)افنديجان( در چارباغ ، غالم صديق خان و مير سيد جان پاچاى اسالمپور 

جانشين آخند صاحب هده به منظور رسيدن به مصالحه با اغتشاشيون به 

مالى  .داشتند که نتيجه يى در بر نداشت نمايندگى از حکومت اشتراک

اش منع ميکرد، چکنهور که تا آن وقت مومند ها را از اشتراک در اغتش

مقاطعه و هللا با شاه امان  1929باالخره يکجا با ميرسيد جان پاچا در جنورى 

 دادند که شاه ، رافضى و بدعت گراست و بايد سرنگون شود.  افتو

نبودند، اما هللا اگرچه رهبران مذهبى فوق الذکر جانبدار رفورم هاى شاه امان 

عکس نخست آنها به حمايت بر .به هيچوجه به تبليغات عليه او متوسل نشدند

از او تا آن وقت ادامه دادند که بيشتر از آن درميان مردم محل کامالً بى 

در طول سرحد دچار تردد نشد و هللا اعتبار مى شدند. حمايت از شاه امان 

توسط اعالم اين هللا راپور هاى برتانيه نشان ميدهد که تبليغات به نفع امان 

افغانهاى مقيم پشاور که در  .ت گرديدکافر نيست ، حمايهللا فتوى که امان 

حکم شريعت در »بودند، کتابى را تحت عنوان « طرفداران خالفت »تماس با 

خان مسلمان واقعى و بچه سقاو هللا نشر نموده و در آن امان هللا« مورد امان 

از اين رو محبوبيت امان  .عصيانگر که بايد سرش قطع گردد، اثبات شده بود

يستى در خارج از سرحدات افغانستان تا مدت بحيث رهبر پان اسالمهللا 

طوالنى دوام نمود و قشر هاى وسيع قبايل سرحدى تا هنوز او را بحيث 

شخصيت قهرمان مى شناسند. منابعى که از آن زمان در دسترس است در 

مورد موضع گيرى رهبران شيعه و منجمله رهبرفرقه اسماعيليه در دره کيان 

ک هزاره ها در دفاع از شاه امان اه نظر به اشترااشاره يى نمى کند، اما هرگ

و اين کامالً .قضاوت شود، رهبران مذهبى اهل تشيع طرفدار او بودندهللا 

طبيعى بودکه شاه بايد از اين حمايت استفاده ميکرد، چونکه هدف رفورم هاى 

او از بين بردن تبعيض قومى ومذهبى بود.
 1

  

  

 زار: اعطای نشانهای شانداربه حضرات شوربا

 خانواده حضرات شوربازارکابل که در مبارزه برضد استعمار انگليس در 
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 نبرد استقالل کشور از خود شهامت و فداکارى نشان داده بودند مورد احترام 

حمل 12قرار داشتند و ازطرف شاه فرمان مورخ هللا وان شاه امان افر

الى ( مبنى بر اعطاى القاب شاندار مذهبى و ع1920اپريل  2ش )1299

ترين نشانهاى دولتى )نشانهاى لمر( موازى پنجهزار و سه صد جريب زمين 

صالح الزراعت سه فصله آبى را باتاکستان در منطقه کوهدامن پروان نيز 

بطور تيول به انها اهدا نمود به اميد اينکه در آينده نيز اين خانواده در تطبيق 

ضل غنى مجددى که بر ف .پالنها و برنامه اجتماعى دولت را يارى رسانند

ده مجددى دست يافته در کتابش اخزينه يى از اسناد و فرامين دولتى خانو

خان( ضمن نشر ساير اسناد معتبر هللا )افغانستان در عهد اعيحضرت امان ا

آن عهد، اين فرمان را نيز در پايان کتابش به نشر رسانده که بنابر اهميتش 

 آنرادر اينجا اقتباس ميکنيم :

 ش 1299حمل 12 -دشاهى فرمان پا

 فضیلت پناهان ، حقایق آگاهان المـرعالى نشانان حضــرت

 شمس المشایخ )فضل محمد( و حضرت نورالمشایخ )فضل عمر(

حضور ما چون جنابان تانرا از رادمردان بزرگ محاربه استقالل افغانستان 

اين سربازى و جان فشانى که حضرات گرام شما در راه حصول  .عزيزميداند

استقالل فرموده ايد، حضور ما ، شمايان رابه اعطاى نشانهاى المر عالى و 

و هم امالک خالصه الغوئى را که از  .القاب فوق الذکر تقدير و تمجيد مينمائيم 

خالصه هاى قديم دولت بوده و مشتمل بر پنجهزار وسه صد جريب در سه 

است بطور  فصل ميباشد با باغات انگورى آن که مربوط حکومت کوهدامن

بخشش و مکافات منظور فرموديم چنانچه بفرمان جداگانه بنام نظارت ماليه 

امر فرموديم تا امالک خالصه الغوئى و باغات را بحضرات فضايل مابان 

خدمات قابل قدرشمايان را در حصول استقالل افغانستان حضور  .تسليم نمايند

اى توانا سعادت و بقاى ما و ملت نجيب افغان هيجگاه فراموش ننموده از خد

افغانستان را در تحت لواى اسالم طالبيم . و براى حضرتين شما که از 

مجاهدين بزرگ انصارى وطن مى باشيد، دوام رهنمائى تان را براى ملت 
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نجيب افغان از قادر توانا درساحه هاى ارتقاى معنوى و مادى وطن عزيز 

هللامان ا امضاى شاه ).خواهان بوده و خواهان مى باشيم 
1
 ) 

باقى مانده بود، شاه آغا)شمس هللا يگانه شخصيت روحانى ايکه طرفدار امان 

خان هللا المشايخ حضرت شوربازار( بودکه ]تاج[سلطنت رانيز برسرامان 

گذاشته بود و در تمام مراسم رسمى در پهلوى شاه قرار داشت. يک روز بعد 

هللا الن کرد که امان شاه آغا اع 1920نومبر  19ازاداى نماز جمعه به تاريخ 

خان يگانه شاه مسلمان در دنياى اسالم است يعنى شاه آزاد، پس بايدبه نام 

 23اما در تاريخ  .خليفه جهان اسالم شناخته شده و خطبه بنام وى خوانده شود

خان را خليفه هللا نومبر يعنى چهار روز بعد از آنکه حضرت شوربازار امان 

دربار اعالن کرد که از اين موضع خان در هللا اسالم خوانده بود، امان 

صرف نظر گردد، زيرا نمى خواهد که با توطئه هاى انگليس با عث سقوط 

.دولت افغانستان گردد
 2

  

با اعالم سياست مدرنيزه کردن هللا معتقد است که: شاه امان « اوليورروى» 

جامعه افغانى مناسباتش با روحانيت متنفذ برهم ميخورد و اين در واقع پايان 

تحادى است که بنام پان اسالميسم ميان قبايل، جامعه روحانيت و قدرت حاکم ا

علت اصلى عدم توافق در باره رابطه ميان  .تجدد طلب برقرار بوده است

دفاع از اسالم و غرب گرايى است. از نظر علماى بنيادگرا، دفاع از اسالم 

نظر امان مگر از  .عبارت از هدايت جامعه به سوى اسالم و شريعت است 

خان، دفاع از اسالم يک مقوله سياسى ضد امپرياليستى است و الزم است هللا 

سوى غرب جامعه رابه سوى تجدد رهنمون شد.با گرايش ب
 3

  

بدينگونه پس از آنکه دولت امانى )مشروطه خواهان( دست به اصالحات 

اجتماعى زد و يک سلسله ريفورمها را براى تحرک جامعه به پيش کشيد، 

اده مجددى چون سدى سديد در برابر تحقق برنامه هاى تجددطلبانه قرار خانو

گرفت. نخستين شخص مخالف با اصالحات اجتماعى شاه از خانواده مجددى، 

همانا نورالمشايخ بود که دراغتشاش خوست برهبرى مالى لنگ دستش دخيل 

                                                 
1
 در کتاب فضل غنى مجددى 13دیده شود،فرمان شماره  - 

 
2
  33آئش درافغانستان، ص - 

3
  101– 100اولیور روى، ص  - 
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ر ودخالت روحانيون متنفذ دخوست به مخالفت  شورش درهنگام که شاه بود. 

 رفت.علنا در برابر آنها موقف گ دوب همذکور پی بردشورش 

 

 : حمایت شاه امان هللا از قبایل سرحدات ازاد

پس از تصديق استقالل افغانستان از سوی انگليسها،شاه امان هللا همواره مردم 

قبايل آنسوی خط را مورد توجه ومساعدت های مادی ومعنوی دولت خويش 

قتباس پيام شاه عنوانی قبايل می پردازم  که شايد برای قرارميداد. دراينجا به ا

 بسياری از افغانها تازه و ناشنيده مانده باشد:

 متن پیام :

 براداران دلیر، شجاع، باشهامت و با غرور سرحدی من!  "

جد و جهد های شجاعانه ی که شما در مبارزه با دشمن دین و کشور خود 

ند. سوگند و عهد و پیمان شما برای حفظ  کرده اید، هنوز در خاطره ام زنده ا

آبرو و ننگ تان و عزت کشور تان، که شما آنرا به بهای زندگی خود  نجات 

دادید، تحسین مرا بر می انگیزاند.  دلیل اصلی منازعه بین من و جانب دیگر 

)انگلیس( حل مسالۀ سرحدات بوده است.  بعد از مدت های طوالنی ما صلح 

سال عقد نمودیم. آنهم به طوریکه جانب مقابل ناگزیر  مؤقتی را برای سه

گردید باال دستی مرا بپذیرد. من صاف و پوست کنده و واضح برای جانب 

مقابل روشن ساختم که مردمان ساکن در مناطق سرحدی خویشاوندان 

همخون من اند و نباید آنان را با هیچ وسیله یی از من جدا کنند و تا 

ار جانب مقابل رضایت نداشته باشند، صلح قابل تصور زمانیکه آنها از رفت

نخواهد بود. در طول سه سال آینده، دشمن ما باید ثابت کند که آیا میخواهد 

به طور جدی و صادقانه با من در صلح زندگی کند یا نه؟ اگر دشمن به قول 

خود وفادار بماند و صادقانه مطالبات مرا انجام دهد، صلح پایدار خواهد 

در غیر این صورت، ما دوباره جرگه یی را برای اتخاذ تصمیم در بارۀ   بود،

اقدامات بعدی خود برگزار خواهیم کرد. بنابر این، من از شما خواهش میکنم 

در طول این سه سال روابط مسالمت آمیزی با دشمن داشته باشید و 

باشد.  مناسبات تان با یک دیگر در میان خود تان باید مانند برادر دوستانه
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از بارگاه پروردگار رفاه و سعادت شما را استدعا دارم. آرزومندی، مقصد و 

"وظیفه من این است که برای بهبود شرایط زندگی تان بکوشم. 
1
 

بنابرنوشتۀ محقق افغان داکتر عبدالرحمن زمانی، پس ازجنگ استقالل ، قبايل 

ه کردند  که در مرتبه بر نيروهای انگليس درمناطق قبايلی حمل  600پشتون 

تن  436تن  زخمی شدند و  400تن انگليس  کشته و 300اثر اين  حمالت  

انگليس را اختطاف کردند.
 
 

نويسنده امريکائی، ريه تالی ستوارت،در کتاب خود) آتش در افغانستان( 

انگليس ها از پشتى بانى امان هللا خان ازقبايل و از آزادى خواهان »ميگويد: 

د. انگليس هامکاتبات بين وزيرخارجه )محمودطرزى( و هند ناراضى بودن

غالم حيدر، آمر پوسته خانه افغانستان در پشاور و مکاتبات بين طرزى و 

سردار عبدالرحمن خان نماينده افغانى در هند را به دست آورده بودند و اين 

مکاتبات همکارى افغانستان را با آزادى خواهان هندى نشان ميداد. مزيد برآن 

وزيرحکومت جالى وطن هند را نيز به هللا خان و عبيدهللا کاتبات بين امان م

و همکار وى ظفرحسين از تمام هللا دست آورده بودند، دريکى ازاين اسنادعبيد

هنديها تقاضا کرده بودند که در آينده با افغانها در حمله شان عليه برتانيه 

راف و غيره را کمک نمايند، انگليس ها را به قتل برسانند، خطوط آهن، تلگ

مورد حمله قرار بدهند و يک رابطه نزديک بين ناسيوناليستهاى هندى در 

خان حکيم اسلم و مولوى منظور وجود داشت.هللا خارج هند و نماينده امان 
 2

 

دربارۀ سياست شاه امان هللا نسبت به درکتاب خود فضل غنی مجددی         

 انگليس نوشته ميکند:

ه عليه سياست استعماری انگلستان به مجرد حصول امان هللا خان درمبارز»

استقالل افغانستان توقف نکرد بلکه درقيام مبارزات مسلمانان جهان عليه 

ً مسلمانان هندوستان بذل مساعی نمود.امان هللا خان از  انگلستان خصوصا

زعمای مسلمانان هندوستان که برای ازادی هندوستان مبارزه ميکردند، 

افغانستان آمده ومبارزات خود را از سرزمين افغانستان دعوت نمود تا به 

عليه دولت انگلستان آغازکنند. اعليحضرت امان هللا خان تمام سرمايۀ 

افغانستان را درخدمت مبارزين هندوستان گذاشت وبرای ايشان پاسپورت 

                                                 
 371پروفیسورتیخینوف،نبردافغانی ستالین، ترجمه آریانفر،ص  - 1

 232-223ریه تالی ستوارت، آتش درافغانستان، ص - 2
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های افغانی تقديم کرده دراتصاالت شان با روسيه وترکيه وجاپان نقش فعالی 

مود.مخالفين سياست انگلستان درهند از طريق افغانستان به مبارزه را بازی ن

وتبليغات عليه انگلستان اقدام نمودند وجاپان بعد از افغانستان مرکزمبارزين 

 مسلمان هندوستان بود.

دولت انگلستان سياست امان هللا خان را مخالف وجود نظامی وسياسی اش 

 مبارزه نمايد ودرسقوط دولتش درهنداحساس کرد وکوشيد تا عليه امان هللا

 هاانگليس ]سرعت بخشد. دولت انگليس ازمخالفين امان هللا خان درهندوستان

 پناهنده که درهند از وجودپسران سردارمحمدايوبخان واميرمحمد يعقوبخان

نمود وبرای  ]يا استفاده؟[، درشورش خوست استفاده نمود[ استقبالندبود

 ]اغتشاش[ولت هندمعاش مقررنمود. درانقالبمخالفين امان هللا ازبوديجۀ د

دولت انگليستان از سردار عبدالکريم خان استفاده نمود ونامبرده را  1924

دولت انگلستان سردار  1928عليه امان هللا خان تقويت کرد. درانقالب 

محمدعمرخان را عليه امان هللا خان ترغيب نمود.استقبال دولت انگليس از 

هللا در طول دورۀ حکومتش يکی ازمهمترين موضوعات مخالفين نظام امان 

 اختالف بين امان هللا خان ودولت انگليس بود.

امان هللا خان از هرموقع برای اظهارعداوتش نسبت به انگليس استفاده 

ميکرد.امان هللا خان با اينکه کمونيست نبود وروسيه را دوست نداشت،ليکن 

د را نشان بدهد،  درمهمانی های برای اينکه به سفير انگليس کراهيت خو

«رسمی از سفيرروسيه استقبال پرحرارتی ميکرد. 
1
  

براثرچنين تحرکاتی بودکه هلمتن گرانت، ماموروزارت خارجه انگليس به 

دولت افغانستان اخطار داد که اگر در ظرف يک هفته حکومت افغانستان 

 هنددرمناطق سرحد شمالغربی کاری نکند که اسباب رضايت حکومت 

برتانوی را فراهم آورد،دست به بمباردمان مناطق افغانستان وحتی شهرکابل 

 2 خواهد زد.

 

 پروتست حکومت هند برتانوی به افغانستان:

                                                 
 296-295،ص (1929-1919)افغانستان درعصراعلیحضرت امان هللافضل غنی مجددی، - 1

داکترعبدالرحمن زمانی،په آزادسرحدکی خپلواکی غوشتونکی مبارزی اودمومندوپه مشهورغزاگانوکی  -2

 1388دغازی میرزمانخان وند، چاپ موسکاخپررندویه موسسه 
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پوپلزائی در بخش دوم کتاب خود،از پروتست وزارت خارجه انگليس به  

افغانستان بخاطر حمايت دولت افغانستان از تحرکات قبايل سرحد عليه 

اظهارت سرهملتن گرانت »ند برتانوی خبرداده زيرعنوان حکومت ه

چنين  مينويسد: «عضووزارت امورخارجۀانگلیس راجع به  افغانستان 

[ دولت انگلستان مخالفت شديد خود 1923ش]نومبر 1302دربرج قوس»

بيانات  زمینداررابه دولت افغانستان مستقل ابراز نمود.در برج مذکورجريدۀ 

 ه يکی از رجال معروف انگليس وزمان زيادی سرهملتن گرانت را ک

 زمامدار امور خارجۀ هندبرتانوی بود،مطالب آتی را بدست نشر سپرد:

درسرحدشمال غربی از دست قاتلین یک وضعیت غیر قابل تحمل ایجاد »

گردیده است ومی باید که دراین مسئله اقدام جدی وفوری بعمل آید. مشکالت 

همجواری تقاضامیکند که بایستی براین  امیر را بخوبی میدانیم لیکن

مشکالت فایق آید، وباید بداند که اگر در ظرف یک هفته اقدام رضایت بخشی 

ننمود وزیرمختار خود را از کابل احضار خواهیم کرد ومردم افغان را هم 

واپس میفرستیم. تمام دروازه ها را مسدود کرده وتجارت را قطع خواهیم 

ه عالقه جات افغانستان واگرممکن شود الی کابل ساخت. مثل آفت سماوی ب

بذریعۀ طیارات حمله خواهیم کرد. من تقریباً بیست سال با افغانستان دوست 

بودم ومحاربۀ با افغانستان را از هرچیز بدتر میدانم ولی وضعیت کنونی غیر 

قابل تحمل است وما نباید از شروع محاربۀ جدید مخوف گردیم واز اقدام 

«خود را بازداشته درسرحدامنیت برقرار نکنیم؟ منصافانه
1
  

 

اين پروتست مقدمه اغتشاش خوست بسرکردگی مالی لنگ بود.آنهای که 

دست انگليس را دراغتشاش خوست دخيل نميدانند، بنابر اين سند پوپلزائی 

مرتکب اشتباه شده اند.روايت معمولی قبل ازين پروتست اين بود که علت انرا  

جزا ميدانستند که به دختران  حق ميداد درصورتی  که به ازدواج انفاذ قانون 

راضی نباشد نکاح صورت  گرفته نميتواند، بنابرين مالی لنگ  با نامزد خود

قانون را در دستی  و قران را  در دستی گرفته درميان مردم فرياد ميزد : 

ش کدام يک را قبول داريد؟ ومردم ميگفتند قرآن را.مگر علت اصلی شور

                                                 
 43، ص2پوپلزائی،سلطنت شاه امان هللا،بخش  - 1
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تحريکات انتقام گيرانه انگليس از شاه امان هللا بودتا دست از حمايت  قبايل  

 وآزادی خواهان هند بگيرد.

مرحوم پوپلزائی درادامه اين پروتست از کشف اشتهاری]شب نامه ئی[ 

درکابل خبرميدهد که توسط مالی لنگ برديوارهای مسجدپل خشتی نصب 

 1302ور به  مالی لنگ"در برج قوس مالعبدهللا "مشه»شده بود.او مينويسد:

ش از سمت جنوبی وارد شهرکابل شده واشتهاری را که بقلم نوشته شده بود 

دراين « درحصه مسجد پل خشتی کابل متصل معبر عام دراخفا بديوارآويخت.

ورقه اعتراضات زيادی با عبارات نهايت زشت نسبت به طرز کار روائی 

 وده بود.سلطنت اعليحضرت امان هللا شاه نم

پوليس کوتوالی درهمان روز ورقه مذکور را از ديوارها کنده بمقامات امنيتی 

سپردند وبا آنکه اين اسرارکشف گرديد، مگر عامل آن شناخته نشد تا آنکه در 

ش بعد از دستگيری مالی لنگ اين راز معلوم گرديد.1303برج جدی سال 
 1

  

امه مال عبدهللا،اخبارسول عالوه ميکندکه ،به دنبال کشف شب ن پوپلزائی

م( نوشت 1924ش)جنوری  1302ايندملتری گزت، در برج جدی سال 

اشخاصی که ازافغانستان وارد هندوستان ميشوند،اطالع ميدهند که :»

درافغانستان هشت نفری حواله شده اشخاص را جبراً داخل عسکری ميسازند. 

ل عسکری شوند مردم منگل ازاين حکم سرپيچی نموده حاضرنشدند که داخ

وبمقام مخالفت ايساده اند وحکومت هم درمقابل اين سرپيچی آنان چيزی 

نتوانسته سکوت ورزيده وازاين تصميم مردم منگل روح عسکريت افغان 

«معلوم ميشود که چه اندازه است؟
2
 

که اغتشاش خوست به تحريک انگليسها در مقابل کمک  ميشود ديدهبدينسان 

غانستان از قبايل سرحدی براه افتاده بود که مدت يک ها وحمايت های دولت اف

 سال دوام کرد وضربات محکمی بر پيکراقتصادی ونيروهای دفاعی کشور

 وارد نمود.
 

 : روحانیت متنفذ بر رونداصالحاتنخستین ضربت  اغتشاش خوست
 

                                                 
 44پوپلزائی،همان اثر،ص  - 1
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اول اصالحات دولت درعرصه های مختلف  مرحلهتطبيق موفقانه ازپس 

خوست بنابرتوطئه های انگليس  اغتشاش ی وسياسی،حيات اجتماعی وفرهنگ

 ،بيش از يک سال دوام کرددرتبانی با روحانيت متنفذ رخ داد.اين اغتشاش که 

ضربت محکمی برپيکراصالحات بودو تلفات جانی ومالی ،افزون بر 

اغتشاش ديگری که  خسارات هنگفت اقتصادی را نيز بردولت تحميل کرد.

ر ومريدان اين خانواده بردولت مشروطه بازهم توسط حضرت شوربازا

اغتشاش شينواردرشرق افغانستان بعد از بازگشت شاه  ،خواهان وارد آمد 

بود که آنهم مثل  1928ازسفراروپائی وآغاز مرحلۀ سوم اصالحات درسال 

اغتشاش خوست، بنابرتوطئه های استعماردرتبانی با عناصر مرتجع وخاين 

تيجه دولت امانی را با سقوط مواجه ساخت.دراينجا داخلی براه افتاد که بالن

 را مرورميکنيم: خوست اغتشاشجريان 

همزمان باشورش خوست تبليغات ضد دولتى در کوهستان و پروان و 

ننگرهار که در هردو منطقه نمايندگان حضرت شوربازار فراوان بودند، 

فرستاد شروع گرديد. دولت نمايندگانى بغرض مذاکره نزد شورشيان خوست 

که درآن نورالمشايخ، سردارمحمدعثمان خان، محمدابراهيم خان وزيرعدليه 

وقاضى مرافعه عبدالرحمن خان شامل بودند.
 1

   

 خان بناى هللا نورالمشايخ )فضل عمر( از آغاز مرحله اول اصالحات با امان 

مخالفت گذاشت و بر سياست هاى اصالح طلبانه شاه، اعتراض ميکردوپس 

ليسها به دولت افغانستان برای ترک سياست حمايت از قبايل انگاز آنکه 

سرحدی پروتست دادند، نورالمشايخ به دونفر از ازمالهاى خوست بنام 

که از مريدان نورالمشايخ بودند، هدايت داد تا بر هللا مالعبدالرشيد و مالعبد

ضد رفورم هاى دولت برخيزند. مال عبدهللا مشهور به مالی لنگ قانون مدنى 

ا را دردستى و قرآن را در دستى ديگر گرفته در ميان مردم منگل و جز

جدران فرياد ميزدند که کدام يک را قبول داريد: قرآن کتاب خدا را يا قوانين 

بدينگونه شورش مردم خوست  .شاه را ؟ و مردم طبعاً می گفتند که قرآن را

مالى لنگ ضمن سخنرانى به مردم  .برضد اصالحات امانى آغازشد

ميگفت:برويد زير فالن درخت را بکاويد پول خواهى يافت وآنرا برداريد، 

                                                 
  807، ص 1غبار، ج- 1
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درحاليکه پول ازطرف انگليسها گذاشته بود و ميخواستند مالى لنگ را به 

.در ميان مردم معرفى نمايند« معجزه»صفت يک مالى مقدس و صاحب 
 1

   

قانون قبالً  نورالمشايخ نامه شاه را به شورشيان قرائت نمود، شاه گفته بود که

به تصويب علماى افغانستان رسيده و برضد شريعت نيست و در صورتيکه 

 .داليلى موجه داريد بکابل بيائيد تا باحضور علماى کابل موضوع حل گردد

و مال عبدالرشيد پذيرفتند که بکابل بيايند، مگر به مشورت هللا بارى مال عبدا

 .نورالمشايخ از آمدن بکابل خود دارى کردند
2
  

شاه به جنرال نادرخان دستورداد تا قيادت قواى مسلح را براى خاموش کردن 

شورش بدوش گيرد، اما نادرخان نپذيرفت و گفت که با قبايل نميخواهد خود 

شورش منگلها را برضد اميرحبيب  1912نادرخان بارى در  .را درگيرسازد

.دبرتبه جنرالى ارتقا يافته بوو دوبخان در پکتيا خاموش کرده هللا
 3

   

به هرحال شاه ،نادرخان را به عنوان سفير در فرانسه تعيين و از کشور  

خارج کرد. ومحمد وليخان را به صفت کفيل وزارت دفاع مؤظف و مامور 

محمدوليخان با هفت کندک عسکر از  .خاموش ساختن اغتشاش خوست نمود

ننگرهار و از والى على احمد خان که رئيس تنظيميه  شتافت کابل به گرديز 

بود، خواست تابا نيروهاى خود براى خاموش کردن اغتشاش خوست به پکتيا 

بيايد. هنگاميکه محمدوليخان درگرديز به محاصره شورشيان درآمده بود 

ازکابل معاون رئيس ارکان حرب غند مشر عبدالحميدخان و غند مشرمحمد 

يره و نفر عسکر)جان فدا( براى بازکردن کوتل ت 700اسماعيل خان با 

پيوستن به وزيرحربيه درگرديز سوق شد، ولى اين قوا دربيدک لولگر دريک 

اگست(  12ماه اسد) 22در . از دم تيغ گذشتندشباخون شورشيان تا فرد آخر 

ً تحت تهديد  قلعه نظامى لوگردرمحاصره شورشيان درآمد و پايتخت مستقيما

قرارگرفت و در همين وقت شهرغزنى نيز درمحاصره شورشيان  .قرارگرفت

شورشيان به استقامت کابل شيخ آباد را درنورديدند و به تکيه وردک رسيدند. 

درطى اين حوادث دشمنان دولت بيکار نه نشستند، در واليت ننگرها دهاره 

درکابل .بازى شروع شد و در پروان دهاره هاى قطاع الطريقى ساخته شدند

                                                 
1
  43آتش درافغانستان، ص   - 

2
  152استا اولسن ،اسالم وسیاست درافغانستان، ص  - 

3
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غاز نمود و متعاقباً مال عبدالعليم قاديانى به نفع استعمار به تبليغ آهللا نيز نعمت 

 .چهارآسيابى و مال نورعلى کهنه فروش به اين تبليغات سوء ادامه دادند

درهمين زمان يک شيخ خارجى بنام )سيدسعدى افندى( که خودش را به شيخ 

عبدالقادر جيالنى منسوب مينمود وارد افغانستان شد واز طرف شاه مورد 

عصاى آبنوسى منبت کارى و زرين و قلمدان استقبال و نوازش قرارگرفت و 

)منظور نقيب صاحب است(  .نقرئين با ساعت طال انعام گرفت
1
  

داکترزمانی مينگاردکه شاه امان هللا کوشيد با فرستادن علمای منور وصاحب 

نفوذ اين مشکل را حل کند.علما در بيدک لوگر با مالهای شورشی مالقات 

ی لنگ اراده مباحثه مذهبی را ندارد کردند وبزودی دريافتند که مال

ً برطرفی امان هللا خان را  ورفتارخصمانه در پيش دارد.چنانچه صراحتا

تقاضا وابالغ کرد که اميرجديد را انتخاب کرده اند.درنتيجه اين مالقات دولت 

به اين فيصله رسيد که مصالحه امکان پذير نبوده واغتشاش تنها با شکستن 

شده ميتواند.هيئت علما نيز فهميدند که خواهشات قوای شورشيان خاموش 

مالی لنگ يک موضوع سياسی بوده وبه مذهب ارتباطی ندارد.مشاورين 

مذهبی امان هللا خان مشوره دادند برای وارسی شکايات مذهبی لويه جرگه 

داير شود.جرگه پيشنهادات امان هللا خان را بصورت عموم قبول کرده 

 زا بعمل آمد.اصالحاتی چندی درقانون ج

لويه جرگه با تعديل برخی از مواد برنامۀ اصالحات، هيئتی رابرياست شمس 

المشايخ وعضويت نورالمشايخ،وزيرعدليه، قاضی القضات، سردار 

محمدعثمان خان وتعدادی ديگرغرض مذاکره نزد شورشيان فرستاد تا تذکر 

يج ماده ای نيست بدهند که تمام مواد قانون باشريعت اسالم تطبيق داده شده وه

که با اسالم درتضاد باشد.ولی مذاکره با شورشيان نتيجۀ مطلوب به بار 

نياورد.فضل غنی مجددی به روايت ازدخترسردار محمدعثمان خان)مادر 

صبغت هللا مجددی( مينويسدکه مذاکرات خصوصی بين حضرت شمس 

گرفت المشايخ ونورالمشايخ  وسردار محمدعثمان خان ومال عبدهللا صورت 

وحضرت نورالمشايخ بسياری ازنظريات مال عبدهللا را تائيد نمود،ليکن 

«حضرت شمس المشايخ درنهايت پيشنهادات مال عبدهللا را ردکرد.
 2
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بعداز همين مذاکرات بود که شاه برنورالمشايخ در غايله خوست مشکوک شد 

وميخواست او را زندانی نمايد ولی بخاطر احترام برادربزرگش شمس 

لمشايخ از زندانی نمودنش صرف نظرکرد ولی شرط کذاشت که از ا

کشورخارج شود واو به بهانه حج از کشور بدر رفت ودر ديرۀ اسماعيلخان 

اقامت گزديد واز آنجا مريدان خود را که اکثراً کوچيان بودند عليه شاه 

 تحريک مينمود.

 بحبوحۀ اغتشاش خوست:تدویرلویه جرگه در

 1924نفرى را در پغمان در 700دولت لويه جرگه در بحبوحه اغتشاش، 

براى تصويب يک سلسله نظامنامه ها تدوير 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  

براى حفظ منافع خود، طرفدار اصالحات نبودند، و قشر معدود بودند که 

روشنفکر درهنگام تصاميم لويه جرگه همواره در اقليت قرارداشتند، پس لويه 

جرگه قطعنامه اى را تصويب و به امضاى شاه که جلسه را رياست مينمود 

رسانيد که در آن ضربه محکمى براصالحات وارد شده بود، بنابر اين 

ازدواج با دختر صغيرجايز و  .: تحصيل زن در مدرسه لغو شد قطعنامه

براى آموختن السنه خارجى، . صالحيت قاضى درتعزيرات مسلم گرديد

تنظيم امور مال و موذن برذمه  .خواندن دينيات و عقايد محصل حتمى گرديد

دولت گذاشته شد، نکاح نمودن مرد با چهارزن بدون قيد و شرط آزاد گذاشته 

ت کردن در زير بيرق با دادن وجه نقد عوض خدمت کردن شد، خدم

منظورگرديد، تأسيس دارالعلوم عربى حتمى شد
 1

.  

خان داد و گفت که نظامنامه هللا در پايان مالى چکنهور خطابه اى به نفع امان 

.دولت با شريعت عيار شده ودر تضاد نيست
 2

  

در د مسکو مضمونی را يش جرا 1303در اواخر برج جوزای سال 

خصوص اغتشاش افغانستان نشر نمود و گفت:"در تحت رياست مالها به 

تحريک عمال خارجی در نواحی خوست، قندهار، غزنه، جالل آباد، اغتشاش 

بر عليه اميرتوليد گرديد، اين اغتشاش برعليه اصالحات داخلی افغانستان 
                                                 

1
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تدوين است، اغتشاشيون تقاضا می کنند ، قوانين و نظامنامه هايی که امير 

کرده است لغو شود، مدارس نسوان را ببندد، خارجی ها را از افغانستان 

 بيرون کند و روابط خوبی با انگليس ايجاد نمايد.

ه دن آن بکرن افغانستان و تبديل ساخت"مساعی امير وجوانان افغانی برای 

 ينمتجدد در اين ايام با مشکالت زياد تصادف کرده است.مخالفکشوريک 

بايک نيت خونخوارانه با اسلحه در دست بر عليه اصالحات مملکت او 

ست که يع حمله انومملکت اقدام نموده است . تمام تقاضا های انقالبيون يک 

بدون پول و اسلحۀ خارجی شورش از طرف انگليس بافغانستان ميشود. اين 

غير ممکن است که صورت گرفته باشد . طالی انگليس برای درهم شکستن 

که امير برای مملکت خود ريخته است بکار ميرود ولی در خاتمه  شالوده يی

هم خواهد شکست".درافغانستان حمالت آنها را اميراميد واری مينمايد که 
1
 

 

 ش خوست:اغتشاپوپلزائی از  شرح

«  سلطنت امان هللا شاه واستقالل مجدد افغانستان»مرحوم پوپلزائی در کتاب

ۀ سمت جنوبی که بنام واقعۀ منگل و مال واقع»در شرح واقعه منگل مينويسد:

م[ 1923ش ]جوالئی  1302عبدهللا لنگ مشهور شده است، ازبرج اسد سال 

آغاز و از اواخر برج دلو سال مذکور بصورت علنی ظهور کرده است. 

ش دونفر مال بنام های عبدهللا و عبدالرشيد عريضه 1302درزمستان سال ...

رستاده و به پادشاه گفتند که:بعضی ازمواد يی از سمت جنوبی نوشته بکابل ف

تمسک القضاة  االمانيه درقسمت جزاء مطابق احکام شريعت نيست و بايد 

اصالح شود. حکومت امانيه بجواب آنها فرمودکه: تمسک القضاة را مالها و 

قضات بزرگ مرکز کابل ترتيب و تصويب نموده و بقرار امضاء علمأ بطبع 

وزير عدليه خود حاضر اند هرگاه اعتراض و شخص مؤلف و هم  ،رسيده

اشتباهی داشته باشيد بکابل حاضر شده باعلمائی که تمسک القضاة را تصديق 

نموده  اند و مهر و امضاء کرده اند بحث و مذاکرات علمی نموده بقناعت 

طرفين بپردازيد. نقل عريضۀ آنها و حکم اعليحضرت امان هللا شاه غازی 

فرستاده شد. واو به محمد  حاکم اعلی سمت جنوبیامرالدین خان  برای

                                                 
1
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اکبرخان سليمان خيل حاکم خوست خبرداد. حاکم مذکور برای اينکه حکم 

شاهانه را به مالهای  مذکور بداناند، هردونفر مال را بمرکز خوست طلب 

نمود. دربين راه برای مال عبدهللا و مال عبدالرشيد نظر به سونيتی که خود 

دام دستگاه منافقت باوشان داناند، واهمه رخ داد و از حاضرشدن داشتند و يا ک

به نزد حاکم خوست ابا ورزيدند. چون فرستادگان حکومت  به رفتن آنها نزد 

حاکم اصرار نمودند ، مال عبدهللا و مالعبدالرشيد نزد قوم خود ملتجی شده 

حکم  اظهار نمودند که چون مواد تمسک القضاة ونظامنامۀ امانيه برخالف

حاال حکومت ميخواهد  -شريعت بود و ما ضمن عريضه يی اعتراض نموديم 

بنام  اوشان]منگل[که ما را احضار نموده محکوم به حبس نمايد. قوم 

طرفداری از شريعت اسالم و به حمايت آن دو نفر مالجمعيت ها تشکيل داده 

«به شورش آغاز کردند.
1
 

را آدم مشکوکی دانسته که بين گروه  حبيبی، امرالدين حاکم اعلی جنوبیپوهاند

مشروطه خواهان خود را جای داده بود.بگفته غبار،امرالدين در پوليس 

پشاورمامور بود وبه سبب ارتکاب جرمی از آنجا به افغانستان گريخت وبه 

فساد پيشگی ومخبری پرداخت ودر عصر امانی به حکومت اعلی سمت 

ستانی واعمال سوء دست برد وبه  جنوبی مقررگرديد. ودر آنجا هم به رشوه

حاال وقت شريعت »غرض مشتعل ساختن مردم پکتيا درمجامع عام،ميگفت:

وهمين سخنان اوسبب قيام مالی عبدهللا لنگ « گذشته وزمان زمان قانونست 

گرديد.1303درسنه 
 2

 

بنابرتاريخ  پوپلزائی اولين حمله مالی لنگ برقلعه سيدخيل جدران در ماه 

د ازآن صورت گرفت که غندمشرمحمدگل خان مومند به بع 1303حمل 

مشورت محمدعلم خان جدران ذخيرۀ گندم عساکر را که به پنجاه خروار بالغ 

ميشد از گدام کشيده برای آردکردن فرستاد وافراد جدران پنجاه خروارگندم را 

 در راه غارت کردند وسپس برقلعه نظامی سيدخيل حمله ور شدند.

چون قواء نظامی در بندرسيد خيل شورشيان  »امه مينويسد:در ادپوپلزائی  

خ دربين شد وطرفين را از اقدام به جنگ و يرا متفرق گردانيدند، يکی از مشا
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جدال مانع شد و گفت که کدام قسمت نظامنامه خالف شريعت است، مالعبدهللا 

ند لنگ و مال عبدالرشيد عجالتاً ازجواب عاجز ماندند وچند روز مهلت خواست

تاجاهای مورد اعتراض خود شان را درنظامنامه معلوم کنند. چون مواد قابل 

گفتند: ما اینقدر علمیت نداریم که اینگونه کتاب اعتراض درنظامنامه نيافتند، 

هردو  ها را بخوانیم و اما ما اصالً امان هللا خان را بپادشاهی قبول نداریم.

ی جديد افغانستان به زيادت نفر مال به تحريک دشمن استقالل و نهضت ها

جمعيت وتبليغات هيجان انگيز بنام حمايت از شريعت و دفع بدعت مبادرت 

قوال خود منحرف ساخته به تظاهرات و اورزيدند. واهالی پيروان خود را با 

«تحريکات  شديد ضد مصالح اجتماعی اقدام نمودند.
 1

 

سردار محمد عثمان محمد ابراهيم خان بارکزائی را همراه وزيرعدليه شاه 

خان رئيس شوری  و عبدالحميد خان معين وزارت داخله و سيد عبدالرحمن 

و  ]يکی از مريدان حضرت شوربازار[قاضی  مرافعۀ کابل  یخان پغمان

هيأتی از ديگر علمأ به سمت جنوبی فرستاد. هيأت مذکور وقتی بدانجا رسيدند 

لفان اثر نکرد و بالمقابل زبان به اندرز و نصيحت گشودند و اما درگوش مخا

 .امتيازات برخود تقاضا کردند که قبول آن غير ممکن بود یاز حکومت بعض

هيأت نيز که کفايتی بطور شايد از خود نشان نداد ناکام بطرف کابل عودت 

مدارا و ماليمت حکومت را حمل برعدم قدرت نموده . اشرارنمود

يره استيال کردند و بامردم دليرترشدند، وبرگرديز هجوم بردند و برکوتل ت

باالده که قريب گرديز است جنگ نمودند.
2
 

 

 اعالن پادشاهی

مرحوم پوپلزائی درکتاب خود متن اعالميه دولت امانی را که بقلم خود آن شاه 

تسويد شده بود نقل کرده که از مطالعه آن انسان به دلسوزی ومهربانی آن شاه 

 مردم دوست بخوبی پی می برد.
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ش در ايامی که جنگ شدت  1303در بر ج اسد سال :»ئی مینویسدپوپل زا 

اعليحضرت امان هللا شاه غازی خود اعالنی را تسويد وامر طبع  ،داشت

 فرمود و بذريعۀ طياره در نواحی سمت جنوبی باالی مناطق اشرار از هوا پر 

 تاب گرديد.

 متن اعالن پادشاهی:

 ار سمت جنوبی!ای اوالد نادان بدبخت فریب خورده من اشر»

شما را چه بدبختی پيش آمده که اين همه محبت و مهربانی های مرا که نسبت 

به شما مبذول داشتم فراموش کرديد. و آرزوی های مراکه در بارۀ شما بدل 

می پرورانيدم و شما را بهتر ين قوه اسالمی و در مقابل دشمن دين و معاندين 

مان ريختيد، و با لعکس در برابر اسالم يک سد آهنين می پنداشتم بخاک حر

برادران اسالمی و دولت متبوعۀ خود ها بمقابله  و مقاتله استاده جان عزيز 

قيمت دار خود تان را که من از همه ملتم گرامی تر داشتم. لقمۀ توپ و تفنگ 

دولت و حکومت خود می سازيد، از غيرت افغانی و محبت قومی چقدر دور 

را که به سعی و کوشش های زياد جهت حفظ دين است که ذخيرۀ دولت خود 

خود و ناموس وطن  خود شما از جملۀ اجانب جمع شده بدست خود باالی 

صرف می کنيد، آيا شما می دانيد که دشمنان دين ووطن ماو شما چقدر 

خرسند و شاد کام  می شوند وقتيکه ما را در بين خود به نفاق به بيند ، آيا 

صر وزمان که قوت و شوکت اسالمی در تمام کره دنيا نمی دانيد که در ين ع

روبه تنزل گذاشته تنها همين دولت اسالمی خود تان افغانستان است که جای  

اميد هزار ها مسلمان گرديده و شما بجای اينکه دولت خود را ترقی داده حفظ 

رادران آيا نميدانيد که اين قتل و قتال در بين ب .کنيد، بمخالفت آن کمر بسته ايد

برادر کشی ها خوش می شوند، در نتيجۀ اين خود شما ست . و دشمنان  از 

اين ضعف قوۀ اسالمی است، و دشمنان دين ملک ووطن شما را تصرف 

خواهند شد، شما را غالم و اسير خود خواهند  ساخت، ذليالنه و بی شرفانه 

االبد زنده گی خواهيد کرد، در نزد خدا )ج(و حضرت رسول هللا )ص( ابد

شما عقل داريد فکر کنيد کسانيکه شما را تشويق  .مسئول و مقهور خواهيد بود

و تحريک بمحاربه با حکومت تان می کند آيا آن اشخاص خيرخواه مسلمانان 

است؟ هرگز نه، آن اشخاص دشمن شما و دشمن خدا و دشمن و رسول هللا و 

دشمن اوالد،  دشمن دين اسالم  و دشمن دولت و سلطنت شما افغانها، و
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اطفال، مال و ملک شما است، چرا که از يک طرف سلطنت شما را که 

افغانستان است کم قوت می کنيد تا بمقابل حملۀ خارجی ضعيف باشد، و از 

 ديگر طر ف شما را به قتل و به هالکت و تباهی می دهد. 

ه شما بزور دينی و بزور دنيايی با دولت خود جنگ کرده نمی توانيد، چراک 

بصورت دينی تمام علمای شريعت نبوی )ص( نظامنامه های دولت افغانستان 

 و تر تيب کرده و می کنند. هرا ديد

والحمد هلل احکام دين و شريعت سيد المرسلين در تمام قلمرو مملکت تان نافذ 

است، لهذا کسی اين حر کت  شما را از روی تقويت دين يقين و گمان کرده 

افغانستان اين حرکت شما را حرکت جاهالنه ء باغيانه  یانمی تواند، تمام علم

گفته اعالن کرده اند ، شما نيز به هيچ قسم کامياب شده نمی توانيد. بحکم 

شريعت  غرای حضرت محمد ی صلی هللا تعالی عليه و علی اله و اصحابه و 

 سلم، قتل تان را تمام علما  و ملت افغان روايت دادند، و اين حرکت جاهالنۀ

شما دولت افغانستان را حق بجانب ساخته بجنگ شما مجبور گردانيد. دولت 

شما الحمد هللا قوت و اقتدار زياد دارد تا کنون با شما از روی قدرت و قوت 

دولتی پيش نيامده چرا که شما را رعيت بد عمل سرکش و نادان خود تصور 

، بنابر ان برای  می کند، شما هر قدر خيز و جست که بزنيد باز از ما هستيد

تباه و محو و بر با د کردن شما حکومت تان اراده ندارد فقط بمقابل حمله های 

 نادانانۀ تان مدافعه کرد ه روان است.  

ً می گويم که شما را کدام بدبختی پيش آمده  که  پس باز برای شما نصيحتا

بحرف اشخاص صاحب غرض فريب خورده و خود را به موت حرام بقتل 

يد، کاشکی اين غيرت و همت شما برای خوشنود ی خدا و رسول هللا و می ده

 خير دولت اسالم می بود.

ای اوالد نادان من اين طياره ها که در باالی سر شما پرواز کرده و کاغذ 

های مهر و شفقت مرا باالی شما می اندازد گلوله های آتشين خود را نيز 

ا را اوالد بد عمل افغانستان می باالی شما ريختانده می تواند، مگر من شم

دانم با اين همه بی اعتدالی هائيکه کرده ايد آغوش محبت من برای شما باز و 

 صدای نصحيت دولت تان بلند است که باز شما را اوالد صالح افغان به بينم.  

حاال که موت حرام شما را علمأ عالم و مشائح عظام روا گردانيده اند و 

حکم رسول هللا محاربه می کنيد و نزد خدا و شريعت غرا  دانستيد که برخالف
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مسئول هستيد، و حکومت تان شفقت و مرحمت را باالی تان دريغ نداشته پس 

بر شماست که خود را )خسرالدنيا واالخره( بدنام دنيا و آخرت نساخته بحرف 

مردم صاحب غرض نرويد و فريب نخوريد، براه حق تائب شويد، تا از 

ا و آخرت نجات بيابيد و هنوز وقت است که نزد جناب وزير خسران دني

صاحب حربيه در گرديز آمده تائب شويد تا از عصيان بغاوت براه شريعت و 

اسالميت مستقيم شويد، و اگر با وجود اين همه نصحيت و مدارای من برای 

صواب نياييد و از کردار نا هنجار خود نادم و پشيمان نشويد و حکومت را 

نش خودها ناچار ساخته خانمان تان را به بم و گله های طياره ها خراب بسرز

و ويران کنيد از جهالت و نافرمانی خود شما خواهد بود و من نزد خداوند 

تبارک و تعالی و حضرت رسول اکرم صلی هللا عليه و آله و سلم مسئول 

". تمام حجت نمودمانخواهم بود زيرا تا آخر ين نقطه با شما مدارا و 
1
  

 

 :تباه شدن عساکرجانفدا در دشت بیدک لوگر

از زبان شيراحمدخان محمدزائی کپتان را  واقعۀ دشت بیدک پوپلزائی شرح

 چنين بازگوميکند:قطعۀ نمونه 

 پیۀ نقد وصندوق های کارتوس برای انعامات واز کابل سیزده بار اشتر ر"

عداد زیاد دستمال وتقویت عساکر به سمت جنوبی فرستاده شد، ودرین قافله ت

ها که بگوشۀ هریک آن یک عدد طال بسته واز حضور ملکه ثریا برای هر 

فرد عساکر بطور انعام اعطا وارسال یافته بود نیز در بین صندوق ها 

 وهمراه قافلۀ مذکور فرستاده شد.

محافظين زر نقد وصندوق های حامل جباخانه عبارت از افراد وضابطان 

وقت اقامت قطعۀ نمونه بدشت بيدک لوگر، اشرار  قطعۀ نمونه بودند، در

جنوبی بکدام ذريعه يی خبر يافتند که عساکر حکومتی با مقدار زياد طال 

نکه اشرار آمادگی حمله آونقره وجباخانه در دشت بيدک قرار دارند. وپيش از 

بطرف دشت بيدک بگيرند، قطعۀ نمونه با احمال واثقال وزر نقد ومقدار 

وبعد حرکت آنها جای شان را  لعتی از آنجا عبور کرده بودنددستمال های خ

قطعه های عساکرجان فدا وچپلی پوش اشغال کردند، اشرار بفکر آنکه همان 
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پيه وصندوق های کارتوس ودسته عساکر محافظين قافلۀ سيزده اشتر حامل ر

ت وانعامات بدانجا هنوز قرار داشته حرکت ننموده اند، ناگاه هجوم آورده تلفا

منصب بزرگ نظامی ويکنفر مامور  نهايت زياد جانی برافراد ودوصاحب

عالی رتبۀ ملکی وارد نمودند، ودر حقيقت منظور اشرار تاراج کردن اموال 

وجباخانه بود. واينکه محمداسمعيل خان برگد نظامی غافالنه بسر می برد 

رف دليلش اين بود که او هرگز گمان نداشت اشرار بدين فوريت وشدت بط

دشت بيدک حمله بياورند واز نيم شب تا طلوع صبح در جنگ مقاوت کنند. 

".واين غلط فهمی طرفين بعدها مکشوف گرديد
1
وفهرست اسماء شهداء آن  

واقعه وسائر واقعات آن سال که در منار علم وجهل در دهمزنگ نقش شده 

«ثابت میکند که خسارات جانی عسکری تا کجا بوده است.
2
  

 

 : 1303اه امان هللا به لویه جرگه توضیحات ش

علماء بزرگ و مشائخ و سادات عالی » عزيزالدين وکيلی پوپلزائی مينويسد:

مقام در ختم لويه جرگه درباب واقعۀ سمت جنوبی اظهاراتی نمودند و 

صورت اظهارات شان را سردار شير احمد خان رئيس شوری و وکيل 

ه اعليحضرت امان هللا شاه غازی وزارت امور خارجيه باين عبارات به پيشگا

 عرض نمود: 

از مشائخ کرام لويه جرگه مثل مالصاحب چکنور، استاد  اعلیحضرتا!"

صاحب هده، مير صاحب گازرگاه، سيد آقای خاکسار و باقی مشائخ و سادات 

 و علماء لويه جرگه بحضور مبارک عرض ميکنند:

خارجی يا داخلی در هيم و بعضی از اغراض ذاتی و شيطانی تفاز باعث سوء

سمت جنوبی چنان واقعاتی رونما شده که آنها وقوع آنرا آرزونداشتند و نمی 

خواستند که بحضور شما اولی االمر رحيم القلب غازی خود شرمنده شوند 

چنانچه تا اين زمان خيال شما را در حق آن برادران گنهگار بدون شفقت و 

ش[ بآنها تلفاتی  1303مان ]ماه اسد مهربانی ديگر چيز نديده ايم که تا اين ز

برسد، اکنونکه لويه جرگه بانجام رسيد و ما بعزم رفتن مقامات خود ها 
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ميباشيم بعرض ميرسانيم که آن برادران گنهگار گول خوردۀ ما اضافه برين 

گرفتار گمراهی و گناه باشند، اگر امر و اجازۀ اعليحضرت غازی باشد، به 

ان پند و نصائح ميکنيم چه رضاء اعليحضرت سمت جنوبی ميرويم و بايش

بقتل و قمع آنها نرفته و در عرائض خويش که قبالً بحضور اعليحضرت 

تاجدار ما کرده اند تائب شده اند. اما خوف می کنند و تأمين ميخواهند ما 

ميرويم و آنها را حاضر ميکنيم هرگاه اوشان توبه ننمودند و برما اعتماد 

م که آنها بکدام تحريک داخلی و خارجی بهمين کردار نکردند و يا دانستي

نادانی خود محکم استاده اند ما علماء و مشائخ بهرگونه اقدامات حتی به قتل و 

قمع ايشان با اقوام و عشائر و تبعۀ خود ها حاضر و آماده هستيم".
1
 

 

  :شاه امان هللا  جوابیهسخنرانی 

 بگويم اما چون شما درين "اگرچه آرزونداشتم درين خصوص باشما چيزی 

محبث طوالنی پيچيديد و گفتيد که آنها عفو خواستند و تائب شدند ، من آنها را 

تائب گفته نمی توانم چرا از يکطرف قرآن پاک را روانه می کنند و از طرف 

ديگر هتک عزت وحرمت کالم الهی را نموده بجنگ و مقابله می برآيند، اگر 

 ويا خود را ظالم قرار داده ايم  ]استغفر هللا من ذلک[.ما آنها را تائب بگوئيم گ

ميخواهم قدری از حرکات آنها در برابر حکومت و برعکس احسانها ، اشفاق 

 ومراحمی که من بآنها نموده ام بيان کنم:

هفت يا هشت ماه پيشتر ازين چند احوال خفيه برايم رسيد که در معامالت 

گفته ميشود، بنابرين برای حاکم حکومت جنوبی باين سمت بعض سخن ها 

 آنجا
(

نوشتم که کيفيت چيست؟ در جواب از  (امرالدين خان حاکم اعلی جنوبی

طرف حاکم مرقوم شد که اين اطالع غلط به شما رسيده است، در اينجا کامالً 

خيريت است مطمئن باشيد، حاالکه اساس اين مسئله در همان زمان طرح 

ن شورش احدی خبر ندارد که اساس آن چند يافته بود و از اصل حقيقت اي

محبوس بود که هميشه از سبب رهايی آنها اقوام شان به نزد حاکم عرض 

ميکردند و مقصد شان خالصی آن مجرمين بود. چون حکومت نمی تواند از 

مجرمين چشم پوشی کند. طرفداری و عريضه پردازی آنها سودمند نشد 
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ه اند، از اساس اين معامله هيچکس بصورت حاليه مخالفت شانرا جلوه داد

 حتی مامورين شما هم خبر ندارند.

چند روز بعد يک مکتوب از سمت جنوبی بمن رسيد، دران نوشته بود که 

درين اطراف افواهی شديد است که اساس قانون و نظامنامه های حکومت 

نعوذاً باهلل خالف شريعت است، باز برای حکومت آنجا خبر دادم و تفصيالت 

ين مسئله را خواستار شدم ، در اثر آن بيک روز جمعه از آنجا به تيلفون ا

خبر داد که در جواب مکتوب شما  )امرالدين خان(برايم زنگ زده شد و حاکم

که درينجا رسيد عرض ميکنم که خيريت است. بعد از چند روز يک مکتوب 

د که: ديگر توسط پسته از طرف بعض اشخاص برايم رسيد و در ان نوشته بو

ما در معامالت دولتی باحکومت چيزی گفتگو داريم . من از خواندن آن بسيار 

خوش شدم و بدل خود شکر کنان گفتم: هلل الحمد که حال ملت من باين درجه 

احساس پيدا کرده که در امور دولتی بحث می کنند و برای حکومت خود رأی 

ر ميکنم بسم هللا بکابل ميدهند، بجواب شان نوشتم که من ازين اظهار شما تشک

بفرمائيد بحث و مذاکره نمائيد، ممکن است که رأی تان اگرچه مردم 

صحرانشين و اطرافی ميباشيد قابل قبول باشد. من نمی گويم که تنها در شهر 

اشخاص روشنفکر است و در اطراف نيست و ممکن است که از افکار عالی 

برای آنها نوشتم که خرجی شما منفعت برای دولت و ملت ما حاصل شود. و 

و تسهيالت سفريۀ شما از طرف دولت تهيه ميشود تا شما بکمابل خاطر 

جمعی حاضر مرکز شده معلومات درست بدهيد و توضيحاتی را برای خويش 

ش ( بهمراه ديگر وکالی افغانستان برای خود 1303در لويه جرگۀ  امساله )

داشتند ترسيدند و احساس کردند  اکتساب کنيد، ليکن از خيانتی که آنها در دل

که شايد ما را حکومت به بهانه ميخواهد و ميکشد. اگر غداری و خيانت در 

دل شان نمی بود چون فرمان من بدست شان موجود بود چرا می ترسيدند. 

خلص اينکه ترس و خوف بدوشان باندازه ای مستولی شد که به نزد 

ين درجه به وخامت رسانيدند که طرفداران همان محبوسين رفته مسئله را با

 اصالح آن بحکومت مقامی آنجا صعب معلوم شد.

لهذا برای تفهيم و اصالح اين معامله يک جمعيت اصالحيه و يک قوۀ 

عسکريه فرستاديم . آن هيأت نيز نتوانستند که اصالح فوری مينمودند، در 

بنيان عقب آن بعضی از علماء و آخند زادۀ موسهی را با يک فرمان شفت 
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نصيحت توامان خويش فرستادم، از خواندن آن فرمان در بين رعايا يک 

جوش و خروش فوق العاده توليد شد، دفعۀ دوم يک اعالن رقت آور ديگری 

را انتشار داده در ان تحرير داشتم که با اطمينان بيائيد برای شما هيچ تکليف 

ممکن است که اين نيست و اگر خائن باشيد مسئول من نيستم ، بخيال اينکه 

خائنان دوست ما خواهند بود چون نادان اند ونمی توانند که اين شفقت و 

مرحمت و نوازش حکومت را نسبت بخود ها بفهمند، هر چند بآنها مدار ا و 

مواسا و مفاهمه بعمل آمد و مراحم حکومت بدانها دانانده شد فائده نه بخشيد 

 ياده تر شد.بلکه غليان جهالت بنيان شان بدبختانه ز

در صورتيکه من معززانه اوشان را بمرکز خواستم و نيامدند خود تان فکر 

 کنيد و منصف شويد که قصور از کيست ؟

آن جهال را  از  ]فهماندن[در عقب آن باز برای رفع سوء تفهيم و مزيد داناندن

حضرت صاحب شور بازار ]فضل عمر مجددی[ و وزیر صاحب عدلیه حقائق 

یم خان بارکزائی[ و عبدالحمید خان معین داخلیه و سردار محمد ]محمد ابراه

، تا آنها باآن جهال بحث و عثمان خان و چند نفر دیگر بدانجا فرستاده شدند 

مذاکره کرده براه هدايت و صالحيت بياورند، من ازين هيأت تشکر ميکنم که 

تی را در پيشگاه آنها رفته اين معامله را بجای اينکه انجام ميدادند ديگر اشکاال

حکومت عائد نمودند که حکومت تان ابداً برای قبوليت و تحمل و برداشتن آن 

اوضاع خجالت آور حاضر و آماده نبوده و نه هست و نه خواهد بود. بعون 

هللا تعالی بلکه از معاونت خداوندی و برکت روحانيت حضرت رسالت پناهی 

ز کله های پر از نخوت آنها اگر ز جهالت را اغوقوۀ سرنيزۀ افواج افغانی م

شرافت يک سلطنت،  .ز های خود ناکام مانديم خواهيم کشيدراز نصائح و اند

عزت و وقار يک حکومت گاهی اين چنين ذلت را قبول نمی کند که يک 

خائن غدار بنابر تعليم و هدايت اغيار مطالب شخصی خود را بنام شريعت و 

اسالمی مانند سلطنت موجودۀ افغان مذهب گليت کاری کرده از يک حکومت 

پيش برد، وهللا اگر بنادانی خود تا آخر ماندند عقيده دارم که خداوند پاک 

اليزال و برکات انفاس پيغمبر ستوده خصال ما بواسطه سرشمشير و نوک 

برچه های عساکرمان آن خائنان اجانب پرست را برباد و تباه می کنند نه تنها 

کبت اگر نصيحت اين بهيخواه خود را نشنيدند و شفقت در دنيا اين مذلت و ن

مرا بنظر قدر ننگريستند برای شان عائد بلکه معتقدم که در آخرت نيز ملول 
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و مخجول و شرمسار خواهند بود. ] خسرالدنيا و االخره ذلک هو الخسران 

المبين [ . و بايد که در دنيا و آخرت بهمين مصيبت گرفتار باشند زيرا اين 

ناعاقبت انديش سد راه ترقيات ملت و مملکت اسالميۀ خود گرديده اند و  جهال

آن عسکری را که من هر فرد آنرا بمقابله و تعرض و مدافعۀ دشمن دين خود 

مثل اوالد تربيت کرده ام و تربيت مينمايم ، اين ظالم بدبخت او را پيشتر از 

 دشمن بدون هيچگونه سبب مشروعه هدف ميسازند.

که من باالی سمت جنوبی که ]فی الحال بمقابل  وبی و نیکی هاییاحسان و خ

 .من برخاسته اند[ کرده ام و هللا بخاندان پدر خود بقوم محمد زائی نکرده ام

برای یک اتن ملی اگر کدام هیأت آنها در کابل می آمدند در بدل آن بسیار 

ن قوم پیه ها می بردند، حتی اکثریه مانوره های عسکری از افراد ایور

بدبخت ترتیب و بدشمن نشان داده میشد ، باآلخر نسبت بعموم ملت 

افغانستان برای حفاظت خودم این قوم را اختصاص داده نگهبان سرمن اینها 

بودند، در جائیکه از دور یک نفر را از سمت جنوبی میدیدم آواز میدادم: 

 !"عزیزه! چیري یې؟ راځه! هرکله راسې"

ش[ حکومت تان چقدر خون جگر خورد و  1303 - 1298درين پنج سال ]

زحمت کشيد تا چيزی کارتوس و چند دانه تفنگ خريداری کرد و حتی گفت و 

ش[ با انگليس داشتيم  1302که درين زمستان ]جدی و دلو  شنيد و قيل وقالی

افغانستان ديگر چيزی نبود زيرا که آنها ه ش غير آوردن همين اسلحه را ببسب

قيد کرده بودند، آرزو داشتيم که اين کارتوس ها اول به سينه  اين اسلحۀ ما را

های دشمنان ما که به شان و عزت مملکت ما حمله کنند بخورد و اين برچه 

های براق به شکم های بدخواهان مملکت مان فرو برود ، بدابحال  سمت 

جنوبی که امروز اولين اسلحۀ که از انطرف می آيد راه براه برای قتل سمت 

 نوبی ميرود.ج

 

 فرو میرود؟ یبرچه های عسکرم بسینه های ک

جهال سمت جنوبی چند به  .دنعسکرم را می کشی که بسينه های مردم

نصيحت  می کنم و درد دلم را برای اين جهال ميدانانم اگر فهميدند زهی 

سعادت شان واالعسکر را اجازه ميدهم که اين خيره سران شوخ چشم را 

 سانند.بکيفر کردارشان بر



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   363   

و بعد ازين که نصحيت من کارگر نشد و شفقت و رأفت من بدلهای سخت 

آنها اثری نيفگند ضرور امر است که عسکرم آن کافر نعمتان را بکشند ، در 

اعطای گوشمالی و سرزنش و مجازات اين طوائف جهالت پيشۀ سمت جنوبی 

نتظار هدايت ش[ تأخير رفته و تاچندی بعد ازين نيز ا 1303تا حال ]ماه اسد 

و براه صالحيت آمدن شان را بواسطۀ پند و نصيحت داريم زيرا که بدانها 

 احسان کرده ايم واوشان را پروردۀ دست خود می انگاريم.

 چوب را آب فرومی نبرد حکمت چيست       

 شــرمش آيد ز فـــروبردن پروردۀ خــويش  

 

مرا که برای رفاه و  افسوس ميکنم برحال اين اقوام نادان که تمام خدمات

ترقی شان نموده ام خيانت نشان داده و عدالت مرا بزبان ظلم و زحمت 

معرفی نمودند . زحماتی را که من برای آسايش شان در نظرداشتم ، از 

 دسيسۀ اغيار ظلم وستم ميدانند.

از حق تعالی خواسته ام کسانيکه اين اشخاص نادان ملتم را از راه برده اند 

يم وتحريک نموده اند شرمنده گردند. باز بهمان و جدانی  که خدا و چنين تعل

ل المتينی که چنگ زده ام و بهمان ايمان و صدق کاملی که حببمن داده و بآن 

من بخدا و رسول خدا دارم هيچگاه از دشمن خود اگرچه قوی باشد پروا ندارم 

از هيچکس و بغير از خدا بهيچ کس پناه نمی برم و بجز از ذات پاک الهی 

خواهم. زيرا اين کار و زحمت و عرق ريزيهايی را که امداد و اعانت نمی 

مينمايم برای مفاد شخصی خويش نمی کنم بلکه يگانه آرزو و تمنای من ترقی 

و تعالی ملت عزيزم و عالم اسالم و سرسبزی و آبادی مملکت محبوبم است و 

ت ميکنم اگر  درين چون محض بمنظور نائل شدن بدان مقاصد پاک خدم بس.

 راه سرم برود و سلطنتم برباد شود پروا ندارم.

در راه خدمت مقدس این وطن هزاران کله خاک شد اگر امان هللا هم در 

و  راه حصول این مطلب مهم در معرض فنا برود پروا نیست. و باز اگر عزت

شرف شما ملت مدنظرم نباشد از سلطنت توبه، ستین سنه ]یعنی شصت 

وبه، چرا که همیشه آرزوی من عزت و ترقی شما و عالم اسالم است سال[ ت

نه سلطنت ، ونه عزت و آرامی خودم ، چون مطلبم فقط خوشنودی خداوند و 
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خدمت شما قوم ]یعنی ملت افغان[ و عالم اسالم است، عقیده دارم که هیچ 

 دست باالی دست من نخواهد بود.

اء و مامورينم معلوم و تمام از ابتداء اين بغاوت الی اآلن بهمه وزر

 عموممؤظفين تيلفونها اطالع دارند که برای وزير حربيه ]محمدولی خان[ و 

قوماندانهای نظامی پيام داده ام و اوشان را از تعرض نمودن و اذيت دادن و 

بکيفر کردار رسانيدن آن فرزندان نادان خود مانع شده ام و نگذاشته ام، البته 

ن رسيده است آنهم بصورت پيشقدمی و انتقام جويی اگر اضراری برای شا

که من بآن  قوم کرده ام ضائع  نبوده زيرا نمی خواهم نيکی ها و احسانهائی

شود چنانچه اگر خرابی شانرا ميخواستم در صورتيکه عموم علماء و فضالء 

و سائر ملت افغان انها را باغی گفتند و برعليه آنها از قندهار و ترکستان و 

و بدخشان و سمت مشرقی و سائر نقاط مملکت افغانی اهالی شوريدند  قطغن

و اجازۀ گوشمالی و سرکوبی آنها را از حکومت خواستار شدند اجازه ميدادم، 

اما من قطع نمودن آن عضو را از وجود ملتم تصميم ننموده ام ونمی خواهم 

قتل حذر کن که آنها را تباه کنم. و وزارت حربيه را بتکرار گفته ام که از 

بنابرين توصيه تا حال عسکر حکومت سواء دفاع بآنها هيچ تعرض ننموده 

است، اگر تا آخرين مرحله ديديم که آن جهال اصالح نشدند خواهيد ديد که چه 

 نشان ميدهم.

چون عزم رزم ما در صورت ضرورت بايکی از دول معظمۀ دنيا بالجزم 

اه نداده باآنها داخل محاربه شده شود از محاربۀ آنها هيچ يک خدشه را بدل ر

چنانچه بار بار داد شجاعت و مردانگی  خود ها را داده ايم بار ديگر نيز 

ميدان را از حريفان پر زور و پرشور می بريم، پس چنانچه برخی از کوتاه 

 فکران گمان ميکنند از منگل وجدران چگونه ترس خواهيم خورد.

ً در بعض نظامات بالفرض  و التقدير اگر اين نفری سم ت جنوبی واقعا

دولتی گفت و شنيد و يا تعديل و تصويبی را در نظرداشتند پس بايستی قرار 

اطالعيکه مکرراً برای شان داده شده مانند شما درلويه جرگه که انعقاد شدنی 

ريش حکومت بدست بچه  بود حاضر ميشدند و بحث و مذاکره ميکردند، واال

کش کند و ديگری بطرف خود، يکی بگويد اين ها نيست که يکی بطرف خود 

طورکن و ديگر بگويد اينطور، و نه حکومت مجبور است که بخيال هرکس 

 وناکس رفتار کند.
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فقط همين قدر گفته ميتوانم که برای کدام فائدۀ مادی و يا رفع بعض 

اشکاالت عمومی  از راه مقررات دينی و دنيوی اگر در يک مجلس بزرگ 

س لويه جرگه بعد از مشوره و آراء متکاثره کدام مفکوره و مانند اين مجل

حتماً حکومت برای قبول کردن آن حاضر ،نظريه بکثرت  آراء تصويب گردد

ن که بکاری قصد کردم آاست و بس.]فاذا عزمت فتوکل علی هللا[، پس از 

 از هيچکس خوف و ترس ندارم. ،توکل برخدا ميکنم 

"من بکدام اندازه آن قوم را دوست داشتم  اعليحضرت امان هللا شاه فرمود:

حتی لباس آنها را بفخر می پوشيدم و ميگفتم اينها قوم شجاع و بهادراند، در 

هر ميله و هر جای بهر طرف که آنها ميرفتند. من در پهلويشان می نشستم که 

دل شان خوش شود، در مانوره های عسکری آنها را بدوست و دشمن نشان 

نقد عزت و هيچگونه لطف و نوازش را از ايشان دريغ ميدادم حتی پول 

نکردم.بازهم تباهی شانرا آرزوندارم و تاچندی اوشانرا نصيحت ميکنم تا باشد 

که بدين خطای خود بدانند، بازهم اگر براه صالح و مطاوعت نشتافتند. وهللا 

ينکه اگر باز از هيچ زبان لفظ صلح را دربارۀ آنها بشنوم، و ياقبول کنم بجز ا

به وزارت حربيه بگويم توميدانی و بربادی اين قوم".
1
 

اعليحضرت امان هللا شاه فرمود: در ين روز ها  شما لويه جرگه مطلع 

خواهيد بود که يک تعداد عساکر را از سمت جنوبی بکابل خواستم. اين قواء 

طرفين بجای اينکه بردشمن اجنبی صرف شود، در بين وطن صرف ميشود ، 

قوت را بمقابل دشمن شرف و ناموس مملکت خود استعمال  چرا هردو

 نميکنيد.

ودر همين سمت جنوبی بعضی اقوام هستند که سرهای خود را فدای دين  

اسالم ودولت و ملت خود می کنند يک وقتی جهال تيره روز عسکر حکومت 

را در يک جای ضيق بروز عيد احاطه کرده بودند و نان برايشان چند وقت 

د که ميرسيد. گفتم: تا برای عسکر نان نرسد من هم نان نمی خورم ممکن نش

و هللا چهل و هفت ساعت هيچ چيز نخوردم حتی نزديک بود که از خود 

بروم، رئيس ارکان حربيه و ديگر نفری هرقدر که گفتند يک قدری نان 

بخوريد که فردا مامورين می آيند چطور نطق خواهيد کرد و بمراسم در 

                                                 
1
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باز در گفتار خود  -رداخته خواهد شد. گفتم : در چهار پايی ببرند بارچگونه پ

اصرار کردند که سپاهيان بگرسنگی عادت دارند، گفتم بلی درين وقت آنها 

بزحمت گرسنه هستند. من بآسايش، از يکطرف سفير روسی که جديد آمد ه 

برنج و  بحضورم نطق می کرد از طرف ديگر خود  ضعف ميکردم تا بود

برای آنها بهمت و شجاعت ديگر برادران عسکری شان رسيد، و من روغن 

 طعام خوردم. 

ش( اين عاجز و حکومت تان تصميم با نقطاع و  1303اسد  7تاحال )

انقالع اين فرزندان جاهل افغانستان ننمود ه ايم و مکرراً دست عسکر و 

نم که وزارت حربيه را از تعرض و جنگيدن با و شان گرفته ام و گمان می ک

باآلخره نصايح شفقت کارانه  و اندرز های پدرانه ام کار گر شده اگر خواست 

خداباشد براه هدايت خواهند گرائيد، لهذا برای او شان يک فرمان هدايت 

توامان ديگری را می نوسيم و در ان برايشان يک و عده قطعی را جهت تائب 

تا آنزمان براه راست  شدن و براه صالح و مطاوعت آمدن معين می کنيم، اگر

آمدند فنعم المطلوب واال بعسکر غيور و وزارت حربيه امر ميدهيم تا او شان 

 را بکيفر کردار شان بر سانند.

بعد نطق اعليحضرت وکالی لويه جرگه هر يک داوطلب سرکوبی اشرار 

بدخشان، هزاره، مهمند،  و جنوبی شدند و در جملۀ  وکالی قندهار، قطغن

 مان بيشتر ابراز فداکاری نمودند.جالآباد و لغ

اعليحضرت امان هللا شاه غازی لويه جرگه را مخاطب کنان و بطرف 

 محرک خارجی انقالب اشاره نموده فرمود: 

"دشمنان دیرینۀ شرف و عزت افغانستان از دست شما ملت غیرتمندم 

یت مانند روباه از میدان کار زار گریخته اند و شما ملت همیشه امتحان اسالم

و افغانیت خود را داده اید و اگر دشمنان و طن ما باز بخواهند قدمی پیش 

.گذارند تجربه خواهیم کرد"
1

سلطنت شامان هللا واستقالل مجدد افغانستان،بخش  پوپلزائی، 

 164-156ص ،1396،چاپ 2

 بعد از نطق اعليحضرت امان هللا شاه  1303زارش لويه جرګه گبروايت 
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فرمود، وکالی لويه جرگه بطور عموم از  که بدون مسوده ايراد

 آواز های بلند گفتند:ه جابرخاسته ب

ايکاش اگر اعليحضرت از مزيد نصيحت گويی اين اقوام نادان سمت 

جنوبی صرف نظر فرموده تصميم سرکوبی جدی شانرا بنمايد و بماملت 

 اريم.اجازۀ گوشمالی آنها را  بدهد تا ما نام و نشانی  از آنها را با قی نگذ

اعليحضرتا! مردم قندهار عرض ميکنند که سر کوبی سمت  وکالی قندهار:

 جنوبی حق ماست. اين خدمت را برای ما بگذاريد لطفا .

فدايت شويم! اين عهد نامه است که چهار ً ماه  وکالی قطغن و بدخشان: 

 پيشتر در محکمه قطغن نوشته شده اگر تکليف نباشد، بخوانيد.

ليحضرتا! خدمت سمت جنوبی چندان اهميت ندارد که اع وکالی هزاره: 

جوانان عسکری، جوان همت بدان طرف بروند. اين خدمت را برای ما اقوام 

 از نظر افتاده هزاره بگذاريد . 

اعليحضرتا! بهر گونه فداکاری که بفرمائيد، ما  ملک خالوی مهمندی:

نها بما واگذار حاضريم و خيلی آرزومنديم که سر کوبی اين فئه باغيه را ت

شويد که ما چگونه اين اخوان شيطان رجيم را براه اصالح و دين می آوريم. 

: اين سر شوری شوره پشتان سمت جنوبی چندان اهميتی وکالی سمت مشرقی

ندارد که برای انفصال أن کدام قوه عسکريه اعزام شود. ما فدائيان پادشاه 

هاد اين طائفه بدهنجار غازی عاليشان حاضريم که بيک حمله دمار از ن

آيا بخاطر ندارند که در زمان اعليحضرت شهريار شهيد چگونه بيک  .بکشيم

 سرعت خارقه نما اين جهال را براه آورديم. 

وکالی هرات و وکالی همچنين اظهار جذبات و گرمجوشی های مزيد از 

و وکالی ديگر اطراف و اکناف ترکستان و وکالی فراهی و وکالی میمنه 

نيه و سائر شرکاء لويه جرگه بعمل آمده بلکه اکثريه افتان و خيزان در افغا

يک عالم جوش و خروش خود ها را بنزد يک تخت همايونی رسانيده 

استرجای]طلب رجاء و اميد[ محاربه نمودن خود ها را با بغاوت سمت 

ً تا به نيم ساعت دوام  .جنوبی مينمودند خلص اينکه منظرٔە داوطلبی تقريبا

يده، باالخره اعليحضرت معظم و رئيس صاحب عمومی شورای دولت ورز

به بسيار اشکال و اشارات سر و دست و چشم و نوازيدن زنگ سر ميزی اين 

غلغله و احساسات گرمجوشانه لويه جرگه را فرو نشانده در جواب اين 
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عرائض و داوطلبيهای شان نطق مفصلی را ايراد داشتند که اجمال آن حسب 

  }.ب.د ذيل است:

مطلبم ازین »:در ادامه فرمودند اعلیحضرتپس از استماع مطالب فوق 

مذاکرات شنیدن عرائض و دیدن این داو طلبی ها و معلوم کردن احساسات 

وکالی لویه جرگه نبود، حتی یاد نمودن این مطالب را در ین مجلس بزرگ 

ان نیکی  مفید  نمی پنداشتم. چون شما در مبحث داخل شدید من هم قدری از

های خود را که بآن طائفه کرده ام بیان نمودم، تا شما بدانید که حکومت با 

آنها سراسر گذشت و مر حمت کرده است، و با وجود آ نهم اگر از ین کردار 

 بدخوی دست بردار نشدند حکومت باایشان شدیداً معامله خواهد کرد.

ار نمایم اما چون اگر چه مناسب نبود که این چیز ها را درین مجلس اظه 

خودم را یک سپاهی و خادم شما ملت میدانم پولتیک و انتریک را بهمراه 

ملت عزیز خویش شیوۀ خود نمی نمایم و نمی خواهم که هیچ یک راز خود 

را از شما پنهان کنم، چنانچه عهد نامه ها و دیگر اسرار دولت را که تا 

ان اطالع نداشتند بشما  اکنون اکثری از اعضاء وزارت امور خارجیه هم از

توضیح نمودم و این مسئله را نیز بشما حقانه بدون کم و کاست اظهارکردم.
 

 

از هر کدام تان درينمورد عليحده عليحده اظهار جوش و خروش و 

همدردی ديدم. ازين حسيات شما از حد زياده تشکر ميکنم و اظهار ممنونيت 

ن از عموم اظهار رضا ميکنم. مزيد مينمايم. خداوند از شما راضی باشد، م

اين فرمانرا که قبالً گفتيم عالوه بر فرامين سابقه با تعين وقت تائب شدن آنها 

برای شان روانه ميکنم اگر تائب نشدند و براه صالحيت نشتافتند و همچنين 

در تئه جهالت و نادانی خود رهسپار ماندند، همانا که بر طبق خواهشات تان 

م ميکنم و ميگويم که اين تقسيم از قندهار و اين حصه اين خدمت را تقسي

ازسمت مشرقی و اين از سمت شمالی و اين از ترکستان و اين از قطغن و 

اگر چه اولتر گمان ميکنم که عسکر غيور، شما را گاهی نخواهد  .علی هذا

ماند که جنگ کنيد بلکه شما را در يک بلندی نشانده جان بازيها، خون فشانيها 

زيهای خود ها را بشما نه تنها درين معامله بلکه در عموم محاربات سربا

د و منهم عسکرخود را مثل ننشان خواهند داد. چون عسکرم مرا دوست دار
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اوالد خود دوست دارم، اينقدر از ملت خود اميد دارم هر که مرا دوست دارد، 

« .عسکر مرا دوست داشته باشد و هميشه بنظر احترام به بينند
1
  

 

 :رهبراغتشاش ،لنگی مالی دستگیر

 صحيح ترين خبر دستگيری مالعبدهللا لنگ ومال»...پوپلزائی مينويسد:

 عبدالرشيد اين است که نگارندۀ اين تاريخ از زبان فضل احمد خان بلوکمشر 

 محافظ مال عبدهللا لنگ و مالعبدالرشيد مينگارم:

ان همراه موصوف گفت ما صد نفر رسالۀ شاهی در اسمعيل خيل جدر

محمد ولی خان وزير حربيه بوديم، و در همين ايام که وزير مذکور در پی 

دستگير نمودن سرکردگان بغات و ماهمه در فکر تجسس و مراقبت شورشيان 

بسر می برديم، روزی نه نفر از قوم جدران ازان طرف دريا بالباس های 

شاهی گفتند اين  ژوليده بوضع فقرا بطرف قرارگاه عساکر در پيش آمدند، نفر

کسان بوضع وقيافۀ درويش وفقط بغرض اخذ معلومات بجانب قرار گاه ما 

وارد شده اند تا بدانند که تعداد عساکر مقيم اسمعيل خيل جدران چقدر است. 

افراد شاهی بهمين گمان هر نه  نفر آنها را دستگير کرده نزد محمد ولی خان 

 بردند.

نفر باين غرض که از موجوديت فعلی وپس ازتحقيق معلوم شد که آن نه 

عسکر برای  مال عبدهللا لنگ خبر ببرند در پيش آمده بودند، و هر نه نفر 

بحکم محمد ولی  خان وزير حربيه در دو خيمه محبوس گرديدند. و بآنها گفته 

شدکه پنج  نفر شما را در ميان خيمه بطور ضامن نگاه ميکنيم و چهار نفر 

نيدن پيام اجازۀ  واپس رفتن بآنطرف دريا نزد مال ديگر شما را برای رسا

عبدهللا لنگ ميدهيم، و دروقتی که جواب پيام را بصحت آورديد همه را رها 

مينمائيم . و شمانه نفر که همه درويشان و رفقای يکديگريد بايد اين کار را 

 بکنيد وسبب نجات و سرافرازی شما ميشود.

                                                 
1
 :برای مزید معلومات رجوع شود به  - 

http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_amanullah_mullaiy_lan

g1.pdf)
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ارنفر را رهاکرده بغرض رسانيدن وازان جمله پنج نفر را محبوس و چه

پيام فرستاده شدو بآنها گفته شد که شما بمردم جدران بگوئيد که اگر امشب  

مالعبدهللا لنگ  را بدست ندهيد پانزده هزار سپاه باالی شما حمله می آورند. 

وسبب اين خطاب محمد ولی خان وزير حربيه بمردم جدران اين بود که آنها 

 مع آوری نفر نزد خود نگاه داشته بودند.مالی لنگ را برای ج

چهار نفر مذکور در اول گفتند که مالی لنگ مريض است وبآن لحاظ سه 

روز  مهلت ميخواهيم وبعد  که تهديد بمرگ شدند بطرف قوم رفتند و با عجله 

مال عبدهللا لنگ ومال عبدالرشيد دامادش را از ان طرف دريا باالی اشتر 

ند. رسالۀ شاهی که مترصد بازگشت قاصدان مذکور سوار کرده باخود آورد

وهم مراقب حمالت آيندۀ اشرارازآنطرف دريا بودند، حينی که اشتر حامل مال 

عبدهللا لنگ را در ميان آب دريا ديدند باورنمی کردند که مال با اين زودی 

خود را تسليم نمايد. و سه چيز احساس کردند که چهار نفر قاصد مذکور مالی 

را بنام مجلس صلح بطور فريب باخود آورده اند و يا اينکه برای لنگ 

استخالص پنج تن محبوسين اعضاء انقالبی اش اقدام ورزيده و يا اينکه مردم 

ً مجبور  به  جدران نظر به تعهدی که قبالً به حکومت کرده اند او را قطعا

 تسليم ساخته  فرستاده اند.

لرشيد از آب دريا گذشتند، رسالۀ حينی که مال عبدهللا لنگ و مال عبدا

شاهی از وی محترمانه پذيرائی و مصافحه کردند و بوضع دوستانه در 

اسمعيل خيل نزد محمد ولی خان وزيرحربيه رسانيدند و بدو گفتند که  مردم 

طوطاخيل و عموم  قوم منگل از آمدن مالی لنگ خبر ندارند و االحتماً 

 ايد بال معطل بطرف کابل فرستاده شود.باستخالص او اقدام خواهند کرد. وب

محمد ولی خان وزير حرب فضل احمد خان بلوکمشر رسالۀ شاهی را 

باسائر افراد معتمد موظف ساخت که يازده نفر مذکور رادست بسته بدون 

توقف  بکابل رسانده بوزارت حربيه بسپارند. وفردای روز دستگير شدن آن 

ه ځاځی و از ځاځی به چمکنی از اسمعيل خيل به خوست و از خوست ب

رسانيدند. و در آنجا سردار علی احمد خان بارکزائی رئيس تنظيميۀ مشرقی 

بهمراه مردم صافی اقامت داشت، و از چمکنی به دو بندی و از آنجا به 

خوشی و از خوشی به محمد آغه و از راه دشت سقاوه و چهار آسياب به 
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اً نگاشته ميشود. و از عقب نفری قصر گلخانۀ ارگ رسانيدند که تفصيلش آتي

 رسالۀ شاهی شاگردان مکاتب نيز از خوست بکابل فرستاده شدند.

 فضل احمد خان بلوکمشر شاهی گفت: اگرکه محمد ولی خان وزير حربيه 

زائی در خصوص مال کدام هدايتی کرض راه علی احمد خان بارعو نيز در 

داند وکارش وبرما الزم نيست نداده بود وليکن ما با خود گفتيم که حکومت مي

که مال را با رفقايش زجرو تحقير بنمائيم و هر يازده نفر را از عالقۀ جدران 

تادهان ارگ کابل باالی يابوهای سرکاری سوار کرده با خود آورديم و بچه 

های مکتب را در اطراف محبوسين نمی گذاشتيم تا تحقير و استخفاف نمايند و 

ديم، ووقتی پلوپخته ميکرديم در نزدش باحترام و او را  بسيار عزت ميدا

و اما صرف نمی  ]ميديد[خلوص نيت ميگذاشتيم، مال بطرف برنج سير ميکرد

کرد و در اثر بسيار اصرار کدام لقمۀ کوچک می برداشت و با تحير بطرف 

 دهان می برد اما ده نفر ديگر شکم سير لقمه ميزدند.

ام تند مزاج و دارای ريش سياه مائل به مال عبدهللا مرد چهارشانۀ قوی اند

سفيدی واز يک کری پای اندک کوتاهی داشت و بهمان واسطه کمی می 

لنگيد، به نفری رسالۀ شاهی دستۀ محافظين او که از اسمعيل و ځاځی 

وچمکنی تاکابل بهمراه بودند گفته شده بود که مال عبدهللا از قوم طوطاخيل 

از قوم تغر نيز ياد می کردند. و گفت او ]را[است و اما مردم سمت جنوبی او 

( برج جدی بکابل رسانيديم. وحينی که بکابل رسيد 30را بروز )

صاحبمنصبان بزرگ عسکری دستان آنها را بست و تا داخل ارگ ولچک 

بدست داشتند.اعليحضرت عصر روز مذکور فرمود که ولچک از دست های 

«شان باز شود تا مانع وضو ونماز نشود.
1
 

 

 اعدام مالی لنگ پس از چهارماه تحقیق :

بعضی از نويسندگان اين شايعه را پخش ميکنندکه وقتی سران اغتشاش 

خوست به کابل رسيدند،يکی ازارکان دولت به شاه پيشنهاد داد که بهتراست 

رهبران اغتشاش از طريق محکمه مجازات شوند،وشاه درجوابش گفته بود 

بدالرحمن خانم؟ معنی اين شايعه اين است که مگرنميدانی که من نواسۀ اميرع

                                                 
1
 258 -257،چاپ 2تقالل مجدد افغانستان،بخش سلطنت شاه امان هللا واس پوپلزائی، - 
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گويا امان هللا خان سران غايلۀ خوست را بدون محکمه اعدام کرده است، 

در آخرين کتابش  پوپلزائیدرحالی که مورخ مشهورومستند نويس کشور 

گواهی ميدهد که تحقيقات مالعبدهللا لنگ وشرکايش مدت چهارماه را در 

يق وتدقيق سرانجام محکمه نظامی مالی لنگ برگرفت وپس از چهارماه تحق

 نفرشرکای جرمش محکوم به اشد مجازات نمود و 11را همراه 

مال عبدهللا لنگ عشيرۀ طوطاخيل قوم منگل و مال عبدالرشيد داماد »مينويسد:

و معاون دوره شرارتش بهمراه نه نفر ديگر که از اسمعيل خيل جدران بدست 

ش به وزارت  1303( جدی سال 30شنبه ) آمده بکابل فرستاده و روز سه

( جمادی الثانی 22حربيه تسليم و روز چهار شنبه اول دلو مطابق )

در قصر گلخانه بحضور اعليحضرت امان هللا  (ع192۵جنوری 21وموافق)

شاه غازی معرفی و در داخل ارگ محکوم به حبس شده بودند. چون نام مال 

گيز احتجاج نکنند که چگونه بدون بسرداشتند وبرای اينکه مردمان خلل ان

غور و تحقيق مزيد يازده نفر محکوم به اعدام شدند. اعليحضرت غازی هر 

( دلو درمدت بيست روز در داخل 19يازده نفر مجرم را از روز اول دلو تا )

ارگ تحت ادارۀ قلعه بيگی مقيد ساخت و موضوع قتل آن يازده نفر را در 

ان بزرگ نظامی و مصاحبين  حضور مجالس در بار بشمول صاحبمنصب

شاهانه و عده ای از علمأ جيد کشور مطرح بحث و مذاکره قرار داد. و اگر 

که حاضرين مجلس در امراعدام يازده نفر شرير تاکيد و تعجيل انفاذ حکم 

اما اعليحضرت غازی مدت  چهارماه برای غور و تحقيق مزيد مينمودند. 

اعليحضرت منعقد گرديد، هيأت  موعد گذاشت و مجلس آخرين بحضور

وزراء و مصاحبين و صاحبمنصبان نظامی و ملکی علی العموم بيک آواز به 

قتل پنجاه و چهار نفرمجرمين وخائنين وطن رأی و فتوا دادند. و در داخل 

صحن ميدان قومی باغ  درحالی که از نظامی و ملکی جمع کثيری از مردم 

پنجاه و چهار نفر خائنين انفاذيافت و اين درد رسيده حاضر بودند، حکم اعدام 

 130۴( ماه جوزای سال ۴وقت ساعت  يک بعد از ظهر روز دوشنبه )

جون  1قمری و موافق ) 13۴3( ذيقعدة  الحرام 2هجری شمسی مطابق)

 است .  (ع192۵

فضل احمد خان بلوکمشر ]بن غالم جيالنی خان فوفلزائی[ که از اسمعيل خيل 

با چند تن بلوکمشران ديگر رسالۀ شاهی هر يازده نفر جدران تا شهرکابل 
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سرکردگان مذکور تا قصر گلخانۀ ارگ شاهی رسانده بود، مأمور به امر 

اعدام پنجاه و چهار نفر گرديد. موصوف خود رامريض وانمود کرده عذر 

خواست.بعد از آن سلطان عزيز خان جماعه دار ]بلوکمشر[ رسالۀ شــــــاهی 

نفر مذکور  گرديد و 54د بيگ کوهدامن کابل مامور به قتل ساکن قلعۀ مرا

مذکور همراه بلوک متعلق خود مال عبدهللا لنگ و مال عبدالرشيد را با پنجاه و 

جوزای  ۴دو نفر ديگر همراه گرفته به ساعت يکنيم بعد از ظهر روز دوشنبه 

که بمقصد دفن مقتولين اشرار جنوبی در همين ی ش درکنار جر130۴سال 

ر شده بود بضربات گلوله های تفنگ فروز در ميدان سياه سنگ کابل ح

چانماری و درهمان جراجساد را پهلوی همديگر گذاشته باالی شان گل 

 شدند. ]تبعيد[انداختند و درهمان روز چند نفر شان محکوم به فرار

ش است، ولی  130۴هر چند تفصيل اين گزارش مربوط ماه جوزای سال 

لب که خوانندۀ تاريخ خاتمۀ کار مالی لنگ را جستجو خواهد بنابرارتباط مط

ً کرد عجالت دراين ضمن نيز بطور خلص نوشتم. و کيفيت چنان است که  ا

ش مطابق اول ذيقعدة الحرام 130۴( جوزا 3يکروز قبل  يعنی يکشنبه )

مامورين و مستخدمين وبزرگان شهرکابل  (ع 192۵می  31ق و )13۴3

واقع قومی باغ سابق متصل پل محمود خان خواسته  رسماً به وزارت حربيه

شدند. عموم مردم شهرونواحی نيز که خبر يافتند با يک ازدحام وکثرت فوق 

العاده باطراف وزارت حربيه حاضر گرديدند . اعليحضرت امان هللا شاه 

غازی که بغرض انفاذ حکم اعدام خائنين و داناندن حقائق بمردم تشريف 

 1303ه شده بود، در خصوص واقعات خانمانسوز سال فرمای وزارت حربي

ش که ملت و مملکت افغانستان تا چه اندازه خسارات مالی و جانی ديده بود 

امراعدام پنجاه و چهار نفر فرمود زيرا که ه سخن رانی نمود و بعد اشارت ب

از طرف عموم تائيد اين امر شده بود. و مجرمين بعد مدت پنج ماه حبس 

.«دوم شدندمقتول و مع
1
  

 

 سخنرانی شاه قبل از تطبیق حکم محکمه نظامی:

                                                 
1
 397ص ،1396،چاپ 2سلطنت شامان هللا واستقالل مجدد افغانستان،بخش  پوپلزائی، - 
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اعليحضرت امان هللا خان قبل از تطبيق حکم محکمه نظامی مبتنی بر اعدام 

شما افغانهای اصیل هستید، مرا ببخشید »رهبران شورش خطاب به آنان گفت : 

نم، مگر شما اگر به خشونت وشدت با شما اتباع افغانستان وفرزندان خود پیش آمد میک

بعد از این اوالد من نیستید، زیرا که شما علیه من بغاوت کردید، شما بر اعمال مخلصانه 

من، انگشت اعتراض گذاشتید: من مکاتب تاسیس کردم ، آیا شما فکر میکنید که این 

مکاتب را برای خودباز کرده ام؟ من آنها را برای اطفال شما گشوده ام. شما خواستیدکه 

یدالتاسیس دختران را بسته کنم، چنان کردم. اکنون علمای تمام دنیا به من مکاتب جد

نوشته اند که مکاتب برای دختران یک امر حیاتی وضروری است . من پروژه آبیاری را 

روی دست گرفته ام، این کار را هم برای خود نکرده ام، بلکه برای شما وفرزندان شما 

دید)مذهب خاصی که مردم حیدرآباد پاکستان از آن کرده ام. شما برمن ،حکم قادیانی کر

پیروی میکنند(، من قادیانی نیستم. شما گفتیدکه قوانین جدید من، مخالف قرآن کریم است 

، من ازشما خواهش کردم تا نزد من بیایید و دراین موضوع باهم بحث و مذاکره کنیم، 

چون عبدالکریم )که  مگر شما نیامدید، درعوض دنبال شخص ماجرا جوی دهشت افگنی

مدعی بود پسر امیرمحمدیعقوب خان است( رفتیدو برعلیه من برخاستید وبغی کردید. 

شما باعث قتل یک تعداد زیاد عسکر)بشمول دوقطعه عسکر جانفدا( اوالد من شده اید، 

«بنابرآن نمی توانم شما را عفو کنم ، پس شما باید کشته شوید!
 1 

معلوم شد که دست نورالمشايخ در پشت اين زسران اغتشاش پس از تحقيق ا

خان خواست او را به اين جرم زندانى نمايد، اما بپاس هللا شورش بوده، امان 

احترام برادر بزرگش )شمس المشايخ( از زندانى کردنش صرف نظر نمود، 

ولى شرط گذاشت که از کشور خارج گردد، نورالمشايخ از کشورخارج شد و 

آنجا زيره اسماعيل خان رحل اقامت افگند و ادر هند برتانوى رفت در د

.و رفورم هاى او تبليغات را براه انداختهللا برضد شاه امان 
2
  

اما عبدالکريم، پس از خاموشى شورش خوست دوباره به هند درلباس مال، 

نزدمادر « گرداس پور»ابتدا به تيرا و بعد به تل و بعد به پشاور و از آنجا به 

خان او را از انگليس خواست ،مگر انگليس ها هللان اما .و خواهر خود رفت

او را به برما تبعيد نمودند و در برما قصد کرد تا بدين عيسوى بگرود و به 

مادر خود نيز اطالع داد و سرانجام بر اثر تشوشات روانى وصيت نامه خود 

                                                 
1
  131 - 130لودویک ادمک ، روابط خارجی افغانستان در نیمه اول قرن بیست، صص  - 

2
  48آتش در افغانستان، ص  - 
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را نوشت وبا يک تفنگچه جرمنى خود کشى نمود، اما چنين آوازه انداختند که 

.ومت کابل در ازبين بردن او دخيل بوده استدست حک
 1

  

 

  :اغتشاش شرح غبار از 

( شخصى از هند برتانوى بنام 1924ميدهدکه درهمين سال)ح غبار شر

عبدالکريم  وارد پکتيا شد و خود را پسر امير محمديعقوب خان و وارث تاج 

مورين خواهش مذاکره با مالها و ماهللا مال عبد .و تخت افغانستان معرفى کرد

دولت را درلوگرنمود، به اميد اينکه امارت عبدالکريم خان را به سايرمالها 

.برساند، پس اين مذاکرات به نتيجه اى نرسيد و جنگ مجدداً آغازشد
 2

   

با ورودعبدالکريم ديگر همه مردم دانستند که دست انگليس در پشت اين 

س را در امور شورش قراردارد، پس محمودطرزى در فرانسه مداخله انگلي

داخلى افغانستان محکوم کرد،و بعد سفارت افغانى را درفرانسه ترک کرده 

خود بکابل آمد و امور وزارت خارجه را در دست گرفت و شاگردان ليسه 

هاى امانى و امانيه با دادن دعوتى به افتخار اين مرد از وى تکريم و تعظيم 

.کردند
 3

 

ختلف از مرحله دفاع گذشته و به تا اين وقت افسران دولت در محاذات م

شجاع الدوله خان رئيس تنظيمه هرات بکابل آمد و . تعرض آغاز کرده بودند

به پروان و کاپيسا رفت و بحيث رئيس تنظيمه امنيت عمومى را حفظ و داره 

غالم محمدخان وزير تجارت غزنى را . هاى قطاع الطريق را معدوم نمود

 .بى خان واليت ننگرهار راحفظ نمودمامون نگهداشت ، وجنرال غالم ن

جنرال محمدعمر معروف به )سورجرنيل( بر شورشيان پکتيا که غزنى را 

نفر کشته  900و آنانرا بسختى درهم شکست و  درمحاصره داشتند، حمله برد

از آنها برجاى گذاشت. همچنان او شورشيانى را که شيخ آباد و تکيه را اشغال 

محمد  .ى ساخت و تهديد را از سرکابل برداشتکرده بودند، مغلوب و فرار

امين خان غند مشرقلعه نظامى لوگر را مدافعه و حمله آوران پکتيائى 

رامنهزم ساخت، سردار شاه وليخان درلوگرمذاکره با اغتشاشيون را آغاز 

                                                 
1
 49 -48آتش درافغانستان،ص - 

2
  809،درمسیر تاریخ، ص غبار - 

3
  48 -46آتش در افغانستان ، ص  - 
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نمود و ميرزمان خان کنرى و جنرال عبدالوکيل خان در ميدانهاى جنگ لوگر 

مردم احمدزى نيز از صف شورشيان بريدند و  .ندرشادت بسيار نشان داد

نماينده آنها غوث الدين پسر جهاندادخان بکابل رسيد و مامورين و افسران 

دولت از قبيل سردار شاه وليخان، غالم نبى خان چرخى معين وزارت 

خارجه، جنرال محمد عمر خان )سورجرنيل(، و على احمدخان رئيس تنظيمه 

 .يت پکتيا شدندواليت ننگرهار داخل وال
1
  

 تيماه ايدانستند اغتشاش پکت نکهي:"...مردم همسدينو یم ادامه غبار در 

دارد، همه به  سيو آنهم به مداخله دولت انگل یاسيس تيبلکه ماه ،ین یمذهب

 اتي. پس والدنديمتحد گرد یدولت برخاستند و بر ضد نفوذ خارج تيحما

ننگرهار اعزام هفده هزار  تيوالافغانستان اعزام ده هزار سواره و  یشمال

 . ديرس هيو پروان قطعات امداد سايذمه گرفت، و از کاپ هنفر مسلح را ب

تا حال مداخله  يیايهزاره به شاه نوشتند که ما در جنگ برادران پکت مردم

در افغانستان  یهند ميتوسط عبدالکر یاکنون که دست خارج یول مينکرد

 نمائيم.  مياه هزار مرد مسلح به دولت تقدکه تا پنج ميدراز شده، ما حاضر

 ختهيانگ یهند ميبعد از ورود عبدالکر یاحساسات عموم زين ايخود پکت در

طرف دولت را التزام کردند، و  یمکنڅو  یشده بود، چنانکه مردم جاج

معاش  هٔ يکابل تاد شهرعسکر دولت را بذمه گرفتند.  هيخوست تغذ یهندوها

 وراتيو بعضا زنان کابل ز رفت،ير لوگر را پذد یاعزام یسه کندک نظام

هزار شاگردان مدارس کابل از وزارت  سهخود را به دولت اعانه دادند. 

هم به  يی جنگ نمودند، و عده دانيدر م تياسلحه و شمول یتقاضا هيحرب

 یدر مدارس آغاز شد و قوا زين ینظام ماتي. تعلدنديخوست سوق گرد

گرفت." ختنيل ربلخ و قندهار در کاب یامداد
 2

  

تن نيروى های خوگيانى و  6500والى على احمد با بگفته فضل غنی مجددی،

شينوارى و مومند از ننگرهار بر شهر خوست حمله برد و تيره را متصرف 

شد.على احمد خان از عقب بر خوست و گرديز حمله برده خانه هاى 

رفت. اين روش اغتشاشيون را به آتش کشيد و زنان شورشيان را گروگان گ

                                                 
1
  809غبار ،درمسیر تاریخ، ص - 

2
  809، ص 1غبار ، ج   - 
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وادار به عقب نشينى و شکست  را على احمد خان بزودى نيروهاى شورشى

 .بخشيد« تاج افغان»دولت از على احمد خان تقديرکرد و به او لقب . نمود
1
   

نفرگروگان  40محمدوليخان وزيرحربيه شورشيان ُزرمت را مغلوب و 

هاى سپين تخت و از آن ببعد او داخل اُرگون و جدران شده در جنگ . گرفت

شاهى کوت زرمت شرکت ورزيد، وزير حربيه بعد به خوست رفته مکاتب 

دولتى رامجدداً باز نمود. ببرک خان جدران که يکى از غازيان مشهور کشور 

و از حاميان دولت مرکزى بود، درطى همين جنگها بطرفدارى دولت کشته 

ه ها متوارى شده و مال عبدالرشيد را که درکوهللا مردم جدران مال عبد .شد

دولت محکمه نظامى را تشکيل داد ومال .بودند، دستگير و بدولت سپردند

و هللا و مال عبدالرشيد ومالعبدالسبحان با سه مالى قاديانى )مال نعمت هللا عبدا

مالنورعلى و مال عبدالعليم( در محکمه نظامى کابل محکوم بمرگ شدند و با 

( گلوله باران 1925مى 24) 1304جوزاى  4نفر رهبران شورشى در 25

و يک عده چند صدنفرى به جرم کشتار دسته جمعى عساکر جانفدا، به  .شدند

.منطقه شمالى تبعيد شدند و يکعده بطورگروگان درکابل بماندند
 2

  

نفر  75نفرشورشی تنها 5000از جمله :»ریه تالی ستوارت مینویسدکه 

فر نوشته [ اعدام ن 25غبار و نفر 54نفر،داکتر زمانی 54پوپلزائی ]را

تمام زندانیان زن ومردمنگل،جدران وغلزائی را عفو ورها نمودند  کردند.

وعده ای را به ترکستان)شمال کشور( تبعید نمودند وزمین برای شان داده 

شد. مالی لنگ را دفعتاً اعدام نکردند وشایع گردید که محمدولی خان با وی 

دو رسم وگذشت عسکری دست داشت وکدام شخص مهم زندانی نگردید. 

پیروزی را بجا آوردند.یکی آن برای پیروزی محمدولی خان وزیرحربیه، 

که شاه در آن شرکت نمود ودومی برای علی احمدخان که شاه دران شرکت 

 3 «نورزید..

دروازه های مکتب مستورات کابل رابروی دختران شورش خوست،

تاند، زيرا مصارفى از لحاظ اقتصادى کمر دولت را شکسو بطورموقت بست 

که در راه خاموش کردن اغتشاش خوست به عمل آمد، دولت را واداشت تا 

                                                 
1
  244خان، ص هللافضل غنى مجددى، افغانستان درعهد اعلیحضرت امان ا - 

2
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3
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تعداد اردو را به نصف کاهش دهد و اين کاهش بعد ها يکى از علل اصلى 

 ناکامى اصالحات و سقوط دولت جوانان گرديد. 

 

 تقدیر از برگشت فاتحانه عساکر:

 به کابل هدايت داد تا از هرقطعه شاه امان هللا حين برگشت فاتحانه عساکر 

  1924آگست  19) 1303اسد  28بطور خاص پذيرائی صورت گيرد. بروز 

( مردم کابل به استقبال سربازان در حواشی وزارت حربيه گرد آمدند و 

طالب معارف با استادان و هيئت اداری وزارت معارف همه حمايل گلها را 

عساکر و صاحب منصبان پس از  آماده ساخته و حين ورود موترهای حامل

آنکه دسته موزيک به ايشان ادای احترام کرد، ازطرف وزير حربيه 

عبدالعزيز خان از اين برگشت فاتحانه به آنها ضمن   يک بيانيه خوش آمديد 

گفته شد و گلها را نثار قدوم شان کردند که شرح مزيد آن در اين مختصر نمی 

گ برای احيای قانون و علم و معارف شاه گنجد و اما در ازای اين خدمت بزر

 امر کرد تا آبده ای يادگاری برای قدردانی از خدمات اين سربازان و شهدای 

    .اين واقعه اعمار گردد

 

 :جهل برعلم پیروزی منار اعمار

علم بر جهل را نشان  یروزيپ کي"منار علم و جهل" که بصورت سمبول

که در سرکوب بغاوت  دهيگرد راعما یمل و افتخار آن مبارزان اديبه   دهد،يم

و  دنديجان رزم یلنگ( به دفاع از وطن تا پا یمال عبدهللا مشهور به )مال

 .دنديجام شهادت نوش

منار" علم وجهل" در نوآباد دهمزنگ درکابل بروی صخره ای  بلندی اين 

تکميل و با بيانئه شاه  1304جوزای  23اعمار گرديده که کار اعمار آن در 

اعليحضرت امان هللا شاه »پوپلزائی مينويسد:امان هللا غازی رونمائی گرديد. 

 بدست لرزان و چشمان اشکبار تکۀ سرخ را از باالی فهرست اسمأ کشتگان 

 دست جاهالن برداشت و فرمود ]اين لوح تاريخ را که داغ مصيبت يک تعداد

شت، درکنار اين  زياد فرزندان عزيز مرا مانند قلب من در خود حفظ خواهد دا

لعموم  بعمل آوردم. چشم و زبان من وقتی نخواهند بود که لمعبر بزرگ عبرة 

من  بگريه و بناله ولی اين منار يادگار برای اظهار غم و اندوه بيش از حد
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قرنهای زياد موجود خواهد ماند و فرزندان آينده اين ملت نجيب و با شهامت 

ساخت تا بدانند که پدران شان از دست  را از مبارزۀ علم و جهل آگاه خواهد

دشمنان اين وطن چقدر مصبيت ها و آالم گوناگون ديده اند وسربازان اين 

ملت چطور بدفع آن همت و شجاعت بکار برده اند و خداوند ذوالجالل ملت 

افغان را برای مادام القيام مظفر و نيکنام وارواح پاک  اين شهيدان دين ووطن 

 د بگرداند آمين يارب العالمين[. نورا تا روز حشر خش

 
 

ش است . 130۴در لوح تاريخ اين عبارت نوشته شده است مربوط سال و
 1

  

" شهيد شده  جهلدر پای اين منار، نام و نشانی تمامی کسانی که درمقابله با "

 بودند، درج است و در قسمت بااليی منار متن ذيل به چشم ميخورد: 

متدار فرزندان رشید وطن و شیرمردان غیور ملت نظر به فداکاریهای قی» 

که در محاربٔه جهال بغاوت پیشٔه سمت جنوبی که فی الواقع یک مقابلٔه جهل 

هجری شمسی عصر اعلیحضرت، محیی ملت 1303وعلم بود، در سنه 

افغان پادشاه ترقیخواه افغانستان الغازی )امیرامان هللا خان( بمقابل ارتقای 

و تمدن رخ نمود بکمال متانت و پایداری در حفاظه شرف ملی و اعتالی علم 

                                                 
1
 396ص ،1396سلطنت شامان هللا واستقالل مجدد افغانستان،بخش دوم،چاپ  وپلزائی،پ - 
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و عزت دولت متبوع خودها و طرفدار علم و معرفت بمدافعه اشرار بغاوت 

شعار و محاربٔه گمراهان تبٔه روزگار و ازالٔه ارادات باطله شان کوشیده داد 

همت و غیرت اسالمی را دادند و حیات خود را فدای ترقیات مملکت و 

لواالمر مقدس خودشان کرده برای خود حیات جاوید و نکونامی قربانی او

 130۴جوزا  23تاریخی حاصل کردند. این یادگار باسعادت و افتخار بتاریخ 

شمسی تاسیس یافت تا وطن دوستیها و معارف خواهیهای آن فداکاران راه 

یده حقانیت را اوالد آینده وطن بنظر تمجید و بازماندگان شانرا بنگاه احترام د

پرست افغان را دلیل رفتار و  افراد حساس و احفاد )فرزندزادگان( حق

 ».سرلوح افتخار باشد
1
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 مششفصل 

 

 وم اصالحات سمرحله  آغازسفرشاه به اروپا ،

 دولتوسقوط 
 

 سفر شاه به اروپا:

ورای ويب شبا اجازه وتصاولين سفر اروپايی خود را شاه امان هللا خان 

 ش(در1306برج قوس  7)1927نوامبر  29در وزيران وشورای دولت 

تن همراهان خود که ملکه ثريا همسرش  31از طريق قندهار با راس هياتی 

کردند، آغاز کرد و  و شماری اعضای کابينه و مترجمان او را همراهی می

يم، هند، مصر، ايتاليا، فرانسه، بلجسفروديدار از کشورهای پس از هفت ماه 

به کابل  1928در اول ژوئن آلمان، انگلستان، شوروی، ترکيه و ايران 

 بازگشت. 

شاه پس ازاستماع وداعیه ها، نطق موثری ایراد کرد  د که میگویپوپلزائی 

نیز چندباراشک حلقه زد و  شمان خودشودرچکه حضار را بگریه آورد 

ه است، استقالل اولین نعمتی که افغانستان به آن نائل آمد »داشت : اظهار

حافظت آن بیدار است، پس استقالل خود را همیشه حمایت کنید و برای م

که شما پیش خواهند آمد استقالل تان همیشه ازآن راهی  باشید، چه دشمنان
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هندو، هزاره، شیعه، سنی، احمدزی، پوپلزی نداریم،  .ازآن بی خبرمیداندرا 

«بلکه همه یک ملت هستیم وآنهم افغان! 
1
 

 

 
 

وجذاب تری نقل سخنان جدی  ،ريه تالی استوارتنويسنده امريکائی خانم اما 

هنگام وداع درقصرستور وزارت خارجه به هللا وميگويد شاه امان ميکند 

 کارمندان دولت و منسوبين معارف افغانستان چنين گفت:

 سفرم بخارج خاص براى منفعت شماست و بس، اگرنیامدم به یاد داشته » 

طن تان دفاع کنید و یک ملت واحد باشید. تحت سلطۀ حکمران باشید که از و

یا پادشاه مستبدى بسر نبرید. به هدایات من گوش دهید و به خرافات عقیده 

نداشته باشید، زیرا بعضى مالهاى بى خرد، دین را یک زنجیر براى تان 

                                                 
1
 3ـ  2کشوراروپائی واسیائی،چاپ پشاور ، صفحه  12پوپلزائی، سفرهای شاه امان هللا به  - 
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ساخته و چیزهاى غلط براى تان مى گویند و شما را فریب میدهند. مطابق 

خدا وپیغمبر)ص( رفتارنمائید. به چیز هایى که مالها میگویند اوامر

باورنکنید. درمقابل زنان از مدارا و ترحم کار بگیرید. شما همه از یک 

کشور هستید و با هم برادرمى باشید، زنان مانند شما حق دارند و انسانند، 

ا در بیشتر از یک زن نگیرید و اطفال تان رابه مکتب بفرستید و ثروت تان ر

« راه تعلیم و تربیه اوالد تان به مصرف برسانید.
1
  

چیزیکه مرا در اروپا میفرستد،  » »پوپلزائی از قول شاه عالوه ميکندکه:

ذوق و شوق خودم نمی باشد. مجلس وزراء به رفتن من تصویب کرده اند؛ 

درحفظ ناموس، دین، دولت وملت خود بیدار؛ بر نگهبانی و دوستی وطن 

باشید. باقی از درگاه حضرت اقدس الیزال برای خود، شما و  خود هوشیار

«جملۀ اهل اسالم و همۀ بنی نوع انسان خیر وتوفیق میخواهم 
2
  

 

دسمبر  9تن هئيات همراهان خود در 31از طريق قندهار باهللا شاه امان 

اولين ملکه افغان بودکه به خارج  واردهند بريتانوى شد. ملکه ثريا1927

شش ساله بودو به تداوى ضرورت هللا پسرشان رحمت .کشور سفر ميکرد

 داشت .

نورالسراج خانم سردارحسن جان و بى بى خورد خواهر ملکه و خانم ضياء 

همايون )ترجمان ايرانى( و دو برادر ملکه : عبدالوهاب طرزى و عبدالتواب 

بقيه همراهان شاه عبارت بودنداز : والى على .طرزى از ياوران ملکه بودند

ن )که شاه بودن اورا در کابل در غياب خودخطرناک ميديد(، محمد احمدخا

يعقوب خان شاغاسى وزير دربار، سردار شير احمد خان رئيس شوراى 

خان معين وزارت حربيه، هللا دولت، سردار محمد حسن خان مصاحب، حبيب 

عبدالرحمن خان فرقه مشر قوماندان عسکرى هرات، غالم يحيى خان طرزى 

ک اسالمى وزارت امور خارجه، محمدامين خان دروازى مدير شعبه ممال

مدير اداره شفر در وزارت امورخارجه ، غالم صديق خان چرخى وکيل 

                                                 
1
  52،51،ص 2000آتش در افغانستان، چاپ پشاور ریا تالى ستیوارت، - 

2
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خان وزير زادههللا وزارت امور خارجه، عظيم 
1
ترجمان زبان انگليسى،  

ضياء همايون )ايرانى( ترجمان زبان فرانسوى، على محمدبدخشى ترجمان 

ى چرخى ترجمان زبان آلمانى. انگليسى، جنرال غالم جيالن
2
  

فير  31همينکه شاه وارد هند برتانوى شد گارد احترام رسم و تعظيم را با

توپ بجاى آورد و از جانب جارج پنجم امپراتور برتانيه تلگرام خير مقدم به 

 شاه تقديم شد. 

شاه در هند در نماز روز جمعه اشتراک نمود و خود نماز جمعه را امامت 

ه خواند و خطابه پر جوشى مبنى بر اتحاد مسلمانان با هندوها داد کرد و خطب

و آنان را براى رهائى از زير سلطه استعمار به اتحاد و همبستگى فراخواند، 

 اين بيانيه احساسات عامه مردم هند رابراى آزادى شان بشورآورد. 

 

 :درکراچی شاه امان هللاسخنرانی مهم 

 

شمسی( به  130۶قوس 19)1927مبردس11شاه امان هللا به تاريخ 

شهرکراچی رسيد و از طرف مردم وشهريان کراچی مورد استقبال گرم 

قرارگرفت. شاه در پاسخ به نطق خيرمقدم شاروال کراچی ونمايندگان 

پارسيان هندوستان بيانيه جذابی ايراد کرد که متن ومحتوايش برای هرافغان 

کتر سيد عبدهللا کاظم از روی اين بيانيه را دا .چيز فهم غرورآفرين است

ترجمه سيد عزيز هللا مرموز با تبصره خود در پورتال افغان جرمن به نشر 

سفرهای غازی امان هللا »رسانده اند که متفاوت تر از متنی است که در کتاب 

 تاليف پوپلزائی آمده است. ...« شاه 

                                                 
1
خان وزیر زاده ترجمان وزارت خارجه در عهد امانى پسر عباسخان فرزند محمدعثمان خان هللا عظیم ا - 

خان ملقب به هللا میالدى ، ابن رحمت ا 141- 1839شجاع الدوله، صدراعظم شاه شجاع در سالهاى 

، کتاب زندگى امیردوست محمدخان ، 69مختارالدوله، وزیر شاه زمان سدوزائى بود. )رک: پاورقى ص 

 2002هاشمیان ، سابق استاد پوهنتون کابل ، چاپ امریکا،هللا نوشته موهن الل، ترجمه دکتور سیدخلیل ا

 میالدى 
2
: پوپلزائى متذکر مى شود که: در ایام سفر اروپا،  363شاه ، ص هللا ن اپوپلزائى، سفرهاى خارجى اما - 

یک مقدار از زیورات ملکه ثریا که برخى از خانمهاى شاهان و زعماى کشورها بطور تحفه برایش داده 

بودند مفقود شد وگمان اغلب بر ضیاء همایون بود که مرتکب آن عمل شده است و ازاین گفته ملکه ثریاکه 

استباط مى شود که منظور ملکه ضیاء « بیگانه دوست نمى شود»مفقودى زیوراتش گفته بود:  در هنگام

 ( 365همایون بوده است، ولى از علو همت نامش را بر زبان نمى آورد. ) همان مرجع ، .ص 
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 :متن سخنرانی شاه امان هللا در کراچی 

هندوستانی نهایت شکرگزارم که آنها بسیار با  من از همه برادران»

خلوص و محبت تمام از من خیر مقدم بعمل آوردند. از وقتیکه به سرزمین 

هند قدم نهاده ام، تا همین لحظه ملت هند از حد زیاد اظهار لطف و محبت 

کرده اند، بخصوص از تمام هندوها و سیکها و فارسی ها که با احساسات 

ط از من خیر مقدم انجام داده اند، از صمیم قلب اظهار پرشور و جذبات مفر

 تشکر و امتنان دارم.

حضرات! شما در متن سپاسنامه خویش متذکر شده اید که گویا من با 

رعایا پیش آمد و برخورد منصفانه و سلوک مربیانه انجام میدهم. من به 

ن همواره ارتباط این مهم میخواهم اکیداً به شما گوشزد و تفهیم کنم که: م

ً و بدون شک به آنها گوشزد و ذهن نشین کرده ام که بنده  ً فوقتا وقتا

خدمتگذار رعایا هستم و این خدمتگذاری من کدام گفتۀ فریبنده  تشریفاتی 

نه، بلکه یک حقیقت منطقی است، فی الواقع من خویشتن را خدمگار ملت 

 می پندارم. )نعره های تحسین و مرحبا(

 عزیزان من!

قیقت باید به شما روشن شود: در زندگی من مهمترین و این ح 

ارزشمندترین مقصد و هدف صرف این است تا بتوانم رعایا را تا سرحد فوز 

و فالح، اعتال و ترقی و سعادت برسانم. سعی و تالشم جریان دارد تا حتی 

 الوسع منافع ملی شانرا در پرتو آزادی و استقالل تأمین کنم.

عتماد ملت در زمینه حاصل گردد و به آن منزل و هرگاه اطمینان و ا

هدف نهائی که نهضت و ترقی کامل است، قریب گردند، آنگاه من احساس 

آرامی روحی و مسرت قلبی خواهم کردو سپاس خداوندگار را بجا خواهم 

 آورد.

واقعیت این است که تکلیف رعایا، تکلیف من  و آرامی آنها، آرامی 

هم میدارد. این جزء کرکتر و سجایای من گردیده  که درونی و روانی مرا فرا

آواز و صدا و احیاناً فریاد رعایا را با تعمق و توجه، باهوش و گوش سمع 

نموده با درنظر داشت توقعات و خواهشات مطلوب و منطقی ایشان میکوشم 

ترتیب اثر داده شود. هرگاه من کار و عمل مفید و مؤثری انجام میدهم که در 
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و رغبت رعایا نیز محسوس میشود، بدون شک برای من نیز  آن رضا

خوشی و سرور زایدالوصف  دست میدهد. باهمه احساس قلبی که همچو 

موهبت وجودم را فرا گرفته است، از درگاه خدای بی نیاز با عجز التماس 

می نمایم و مساعدت می طلبم که در راه خدمت صادقانه ملت توفیق عطا 

 تحسین( فرماید. )نعره های

 برادران من !

در حدود سلطنت من هر شخص، خواه مسلمان یا هندو و همچنان قوم 

دارند و خودم « مساویانه»و قبیله و تبار دیگر، همه رویهمرفته حقوق 

شخصاً از لحاظ وابستگی های گوناگون قومی  و نژادی و لسانی اندک تفوق 

 میکنم. طلبی و ارجحیت و برتری را در جامعه نفی و جداً رد

« استبداد»آن عصر و زمان سپری شده که کشورها در رنج و الم 

ناشی از تبعیض گرفتار بوده و فرمانروایان مملکت و امرا و خان  و خوانین 

و ملک و رؤسای قبائل صاحب عزت و راحت بودن و غربا و مساکین و 

مردمان بی پناه و بی بضاعت، صرف برای فرمان بردن و اطاعت به مثابه 

محکومین بسر می بردند. ما شاهد تغییر و تحول زمان خود هستیم، این 

تغییرات سریع و چشمگیر بنا به حکم زمان حق و حقوق و عدالت و 

مساوات جوامع بشری را درساحات ملی و بین المللی نیز درقفا دارد، علی 

الرغم لجاجت ها و سرشخی ها، غالمی و بندگی و بردگی و به زنجیر کشیدن 

 رنگ باخته و دارد تحویل انزوا و اضمحالل و به گونۀ رو بزوال میرود.ها 

تمام اهل کشورما از نگاه مراتب اصولی و قانونی و حقوقی، حق  

مساوی دارند، احدی حق و امتیاز آنرا ندارد که هرنوع فضیلت و برتریت و 

ی اقتدار را بدون استحقاق در حیطه قدرت خود حفظ و طوری بنمایاند که گوئ

همه را به ارث آورده و درآن ملکیت و تصاحب دارند. این در جهان به 

تجربه رسیده که زورگوئی ها با قانون فطرت و طبیعت درتضاد است، چه 

من باین امر باور و ایمان دارم که تمام انسانها دریک مقام مساوی قرار 

 تحسین( دارند و تنها فضیلت و تقوا ما را ازهم تفکیک میتواند. )نعره های

 عزیزان!

اگر احساسات بعضی ها جریحه دار نشود، یک سخن را باید وضاحت 

دهم: درعصر کنونی مالهای متعصب دین و مذهب ما را درید خود بطوری 
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آورده اند که به آن وضع اسفناک و تأثر آور بخشیده اند. مالهای تنگ نظر 

رسوا کرده، و پرطمع و نفس پرست پیش چشمان همۀ ما مذاهب را بدنام و 

را در گمراهی آماده میسازند و جوامع « ج»درضمن بندگان ساده دل خداوند

اسالمی را به خطر روبرو میکنند. منظور از اتخاذ دین و مذهب میان جوامع 

بشری بندگی و خداپرستی است، بندگان خالق متعال باین امر نیز مکلفیت 

تجاوز را گناه  دارند تا میان خود حسن سلوک و زیست باهمی داشته،

بشمارند و یکی از اهداف اسالم در جامعه انسانی نیز همین شیوه است و 

هر مسلمان وظیفه دارد تا به گونه ای مخلوق خدا به خداپرستی و تقوا 

رهنمود باشندو با درنظر داشت مذاهب مختلف سلوک و برخورد انسانی را 

است و این واقعیت اتخاذ و ترویج بدارند. چون پروردگار خالق عالمیان 

درنظر باشد و تفهیم گردد که درقبال این عالم فانی یک عالم باقی وجود دارد 

و کسانیکه با بندگان و مخلوقات خدا و خالق بی نیاز به نحوی از انحأ و 

رنگی از رنگها و نامی از نامها و عنوان ها جفا روا میدارند، گوئی با دین و 

 آیین جفا روا میدارند.

 !برادران

دراینصورت انسانهای که باجرس قافله جهان و حیات بشری روان 

اند، در سفری که پیش رو دارند باید ذخیره و توشه ای از حسنات داشته با 

خود حمل بدارند. باقبول این اصل مسلم به منظور تزکیه نفس، عبادت 

بهترین راه رستگاری تأکید شده و به ارتباط مسائل دنیوی، « ج»خداوند

فوز و فالح معامالت درمیان آمده و دستورالعمل های مطرح و تدوین جهت 

و ترویج و مرتب گردیده که یکی از مهمات آن اتخاذ شیوه جهان بینی وسیع 

و روابط نیک با کشورهای و اقوام عالم بوده ایجاب دوستی ها و محبت ها 

 دارد که مطابق با دستورالعمل ها و میثاق ها صورت پذیرد.

انسانها و هموطنان از تعلیمات بزرگ دینی و مذهبی است و محبت با 

نمیشود درچوکات آشیانه و النه خود منجمد بمانیم. لیکن جای بسیار تأسف 

و تأثر است که برخی از مال های بی اطالع از اصل مزایای دین و مذهب، 

پیرو نفس و خواهشات نفسانی خود گردیده از راه صفا و هموار دین 

صراف نموده مورد استعمال اغیار قرار میگیرند  و ناگزیر انحراف و ان

 میشوند دین را تحریف کنند که این اعمال آنها انجام خطرناک دارد.
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قرون ماضیه که علمای حقیقی و حقیقت جو بسیار داشته حق پرستی 

و حق جوئی شعار شان بود، باذهن و ضمیر روشن و قلوب پاک عمل 

همواره روشن و تابناک مینماید. بنا به  میکردند که راه منصفانه شان

شهادت اسناد تاریخی آنها آنقدر به احکام الهی و شرعیت غرای 

محمدی)ص( پابند بودند که در پرتوفهم و دانش و تعالیم اسالمی از جاه 

طلبی و نفس پرستی جداً احتراز داشتند، چون پرهیزگار واقعی بودند و 

عزت و شهرت جاودان عطا فرموده  پروردگار در پاداش به آنها حرمت و

است. درعصر موجود عده ای بنام و عنوان علمای دین، خصوصیات اصیل 

و ممتاز فضیلت دینی و مذهبی را رها کرده، ظاهرداری را به منظور نفس 

پرستی اختیار نموده اند و به همین لحاظ کسی به اعمال آنها به حیث رهنما 

و ذلیل شناخته میشوند، سخنان وسوسه  ها وقعی نمی گذارند، درهرجا خوار

درنهایت مضار جامعه را فراهم و دولت های صالح و غمخوار کننده شان 

 جامعه را پریشان و ناآرام ساخته به آسیاب بیگانه آب میریزند.

قماش دیگری که بجای مفاد درجامعه، مضار شان محسوس است، 

پرست سرباری  پیرهای نامقدس و صوفی نماهای کاذب و شیخ های نفس

های جامعه ای غرق در جهل اند که اکثر این گداهای متکبر ازخارج 

بخصوص از هند برتانوی بخاک افغانستان نازل شده اند ولی ریشه و رشته 

به بیرون از سرحدات دارند و دروطن ما جال های از فریب و خدعه 

ن متأثر گسترانیده ، ریشه ها و رشته حساس وظریف اجتماعی ما را با دندا

میسازند و مخلوق خدا را به گمراهی و خرافات میبرند. به من واضح معلوم 

است که به همین منوال فقیرنماها از افغانستان به هندوستان داخل میشوند 

و عاطل و باطل و کاهل در مسیر راه ها میخزند و بعضاً با مهارت مردم را 

ه و بدون حاشیه روی به هیجان می آورند. من با عبارت صاف و پوست کند

میگویم  که چنین پیران کاذب تشنه مریدان جاهل و امثال آنها مایه بدنامی و 

ً بربادی وطن و مردم و ملک و مملکت اند، چون از خدا دور اند و  احیانا

همچنان اینها اند که برپیکر پاک و پاکیزه دین و مذهب مقدس لطمه و آسیب 

میزنند و انواع بدنامی ها را مهیا میرسانند، به تعلیمات مذهبی صدمه 

میکنند و درنهایت دین مقدس و عالیجاه و عالی مقام مسلمانان را درمحضر 

جهانیان منحط و خرافاتی جلوه میدهند. دراینصورت من به صراحت میگویم 
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که چنین مالها و صوفی نماها و پیران تجارت پیشه و طرزالعمل شان در 

 ر نفرت دارم )نعره های تحسین(جامعه منزجر هستم و حتی اظها

برعلما و مشایخ و پیران که خویشتن را رهنمایان دین قلمداد میکنند، 

هنوز موقع در دست دارند تا به اعمال خود تجدید نظر اصالحی بعمل آورند 

و پیرامون آن خواسته های زشت خویش که در عصر امروز و فردا بازار 

دشواریها بار می اورد، قهر و گرم ندارد و چسپ و صدق آن در جامعه 

غضب خود را حفظ و سرکوب کنند و عکس آن اگر در راه سعادت جامعه 

سعی و تالش نمی ورزند و یا نمی توانند، الاقل از سنگ اندازی های متواتر 

ونفس پرستی های افراطی و سیرنشدنی و مبالغه آمیز بکاهند و در برابر 

غیر مرئی و روانی کم کنند تا مبادا  مردم ساده دل و بی بضاعت از فشارهای

مقام و احترام شان درجامعه از ریشه و کن وبن ویراننگردد. از دین و 

 مذهب سؤ استفاده بردن نزد خالق متعال گناه کبیره محسوب میشود.

 اجازه بفرمائیدچند سخن مختصر در موضوع دیگری بعرض برسانم:

افغانستان » ذکر رفت:درسپاسنامه برادران پارسی سندی چنین جمله ت

 «فرزند ایران است!

من با این گپ وقوف و باور ندارم که افغانستان باستان و کهن که 

تاریخ درخشان چهار هزار ساله دارد، فرزند کشوری باشد، درحالیکه 

 خودش از نگاه تاریخی در مقام پدر کهن قرار دارد.

حاال زیاد  بهرحال میخواهم باین اصل تأکید کنم که زمان و عصر ما

سر مسائلی که کی پدر و کدام فرزند است، فکر نمیکنند. بلی! ملت های 

روشن براصل محکم پیوندها و متحد شدن ها و تساوی حقوق برادری و 

برابری ها می اندیشند و اصل اسالم بنا به امر خداوند متعال مشوق و 

 رهنمود برادری ها و برابری ها است. )نعره های تحسین(

ی از کابل حرکت میکردم، متجاوز از سی هزار نفر برای وداع من وقت

جمع شده و این ازدحام را مردمانی از مذاهب و اقشار و اقوام مختلف 

تشکیل داده بودند. من آنجا نیز به نحوی و گونه ای تفهیم و خاطرنشان 

میخوانم.  کردم که از نگاه من همه مساوی المقام اند و همه را برادر خود

ای سنی ها و شیعه ها این نکته را گوشزد میکنم که من پابند قانون من بر

اسالم هستم و گاهی از اندیشه های احیاناً جداگانه شیعه ها و سنی ها متأثر 
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نبوده و نیستم، چون من بال استثنا خدمتگار تمام رعایا میباشم و من به 

 دانه هستم:اصل این گفته باور و ایمان دارم و سخت معتقد باین گفته جاو

 که در آفرینش ز یک جوهر اند            بنی آدم اعضای یک دیگراند

 دگـــر عضوها را نماند قــــرار   عضوی بدرد آورد روزگار        چو

 

باتوجه باین اصل وقتی برای شخصی تکلیف عاید میگردد، من نیز 

ور و احساس تکلیف و بیقراری میکنم. التماس دارم هرفرد باین حقیقت غ

تعمق کرده با بندگان خدا)ج( حسن سلوک را دریغ نکنند و در زمینه 

 سخاوتمند باشید.

من به شما برداران نصیحت کنان میرسانم که با همدیگر و هموطن تا 

منصفانه معامله داشته به حق و حقوق مقابل تان احترام بگذارید و بیش 

آن روابط بردارانه و  ازین اختالفات بی مایه و بی پایه را دفن کرده بجای

دوستانه را در روح و ذهن و ضمیر تان پرورش بدهید و باخوشی و سرور 

«زندگی بسررسانید.
 1

  

 

 :بعد از کراچی سفر شاه      

سفر از طريق دهلى را نپذيرفت و ازکراچی به بمبئى رفت و هللا شاه امان  

از  بوسيله کشتى بسوى مصرحرکت نمود.در بندرپورت سعيد مصر ازآنجا

نيمه ابريشمى و  وى استقبال بعمل آمد، ملکه ثرياو نورالسراج با يک روبند

و اين عکس ها در  جرابهاى سياه ظاهر گرديدند و از ايشان عکس گرفته شد

روزنامه ها اروپا چاپ شدکه ملکه و خواهر شاه را روى برهنه نشان ميداد. 

نماينده . ل توزيع شدبزودى اين عکس ها به افغانستان رسيد و در ميان قباي

تجارتى افغانستان نجف علی در کويته تمام اخبارهاى که عکس هاى ملکه 

ثريا در آنها بچاپ رسيده بود، خريدارى ميکرد و بکابل ميفرستاد تا مردم 

 ببينند که ملکه در اروپا با روى برهنه سفر ميکند.

اى قاهره خان در يک موتر سرباز از جاده ههللا ملک فواد شاه مصر و امان 

گذشتند، جمعيت و شاگردان شعار ميدادند: زنده بادپادشاهان افغانستان و 

                                                 
1
 (2012دسمبر  24داکتر سیدعبدهللا کاظم :یک بیانیه مهم تاریخی،افغان جرمن آنالین، - 
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در شوراى مصرخطابه ميداد، وکالى شورا هللا زمانى که شاه امان  .مصر

فرياد مى زدند: زعيم ملى افغانستان زنده باد! زنده باد شاه مصرو پادشاه 

وراى ملى مصريگانه در بيانيه اش گفت : که شهللا دموکرات افغان ! شاه امان 

رويه و .مرجعى است که مردم خواهشات شان رادر آن تبارز داده ميتوانند

با مردم مصر سبب عالقه مندى مردم نسبت به او هللا طرز برخورد شاه امان 

شد و برعکس از رويه خشن و مغرور آميز و انزوا پسندپادشاه خود انتقاد 

 ميکردند. 

       
 ،عکس شاه امان هللا در مصر1928ا دراروپا درشاه امان هللا وملکه ثری

  

به ناپل مواصلت کردو در آنجا ازطرف هللا جنورى شاه امان  مدر تاريخ پنج

خان از هللا امان  .نادرخان وبرادرانش هاشم خان و شاه وليخان استقبال گرديد

نادرخان خواست که به کشور بازگردد، اما نادرخان شرط گذاشت که اگر 

م نبى خان و محمودسامى و غالم صديق خان و محمود محمدوليخان و غال

طرزى از کاربرکنارگردند، اوبه کشور بازخواهدگشت ، مگر شاه اين شرط 

ديدار و گفتگو هللا برادران بار ديگر در فرانسه با شاه امان . رانپذيرفت 

، برادر حضرت شوربازار نورالمشايخ 1927دسمبر  18در تاريخ  .کردند

وباش داشت، به ديره اسماعيل خان وارد گرديد و از اينجا که در سرهند بود 

و اصالحات او را در ميان کوچى هاى غلزائى هللا به تبليغات برضد شاه امان 

 دوباره آغاز نمود، هنديها و افغانها ميگفتند که ورود مجدد نورالمشايخ

)شيرآغا( در ديره اسماعيل خان بدستور انگليس ها صورت گرفته است، 
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در ديره اسماعيل خان صاحب دو خانه بود، يکى از اين خانه ها را  زيرا او

مالها و مريدهاى و هواداران  .يک اجنت انگليسى در اختياراو گذاشته بود

هللا نورالمشايخ از افغانستان بديداراو به اينجا مى آمدند و او طرح خلع امان 

ميکرد و خان را به آنها تبليغ ميکرد و نقش بغاوت را به مالها توضيح 

  .بخصوص مردم خوست را براى بغاوت و شورش عليه شاه آماده کرده بود

در کابل برادر وبرادرزاده نورالمشايخ )محمدصادق مجددى و محمدمعصوم 

مجددى( بخشى از سران درانى را )که امتيازات خود را از دست داده بودند( 

که يکى با طرح خود مبنى برسرنگونى شاه همراه ساخته بودند.دو مال

مالمحمدحسن و ديگرى مال الياس نام داشتند به عبدالرحيم و محمد جان گفتند 

که فورى بطرف خوست حرکت کنيد و مردم جدران و منگل را به شورش و 

براى قبايل جدران ، بملک بلند خان و براى تحريک مردم . قيام تحريک کنيد

يخ گفته شد که در ازقول نورالمشا .گرديز بملک غالم خان وظيفه داده شد

توطئه عليه شاه، شاه محمود خان )برادرنادرخان(حاکم جالل آباد،و 

 عبدالعزيز خان وزير حربيه و محمدعثمان خان سابق نايب الحکومه قندهار

حضرت با روى لوچى ملکه ثريا دراروپا و هم با تعليم پسران  .نيز شامل اند

 افر ميسازد. شديداً مخالف بود و ميگفت که تعليم آنها را ک

خان در ايتاليا توسط موسولينى و شاه آن کشور پذيرائى هللا اعليحضرت امان 

گرديد و ملکه ثريابا آنها در موتر سربازبا لباس اروپائى و روى برهنه با 

با پاپ روم هللا بعد از سه روز شاه امان  .خانم پادشاه ايتاليا به ميله رفتند

مخالفان شاه امان 0پاپ او را پذيرفت مالقات نمودو او اولين پادشاهى بود که

خان در اروپا شراب نوشيده وگوشت هللا در افغانستان تبليغ کردند که امان هللا ا

 خوک خورده است که بکلى يک پروپاگند محض بود.
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 استقبال شاه امان هللا در برلین

 پس از بازديد ازکشور هاى ايتاليا و فرانسه و بلژيک و سويس هللا شاه امان 

وجرمنى به انگلستان و پوليند و اتحاد شوروى سفرکرد. پادشاه انگلستان 

خطاب نخواهد کرد، « اعليحضرت»را هللا جارج پنجم گفته بود: هرگز امان 

روبروشد بى درنگ او را اعلحضرت هللا ان با وجود اين ، وقتى با شاه ام

 خطاب کرد. 

 

 
 1928شاه وملکه در فرانسه در

 

خان و ملکه ثريا از محل استيشن ريل هللا امان  1928مارچ 13به تاريخ 

ويکتوريادرلندن، دريک موتر مخصوص سرباز به سوى قصر سلطنتى 

ريا به خان و ملکه ثهللا انگلستان حرکت کردند و مردم لندن براى ديدن امان 

https://www.facebook.com/346453785286/photos/a.10150181634585287/10160684799505287/?type=3
https://www.facebook.com/346453785286/photos/a.10150181634585287/10160684799505287/?type=3
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دوطرف مسير حرکت شان صف بسته بودند، انگليس ها سعى داشتند تا از 

.خان به ماسکو جلو گيرى کنندکه نشدهللا سفر امان 
 1

  

خان پذيرائى شاندارى بعمل آمد و برنامه هاى جنرال هللا در ترکيه از امان 

مصطفى اتاترک براى پيشرفت و تعالى کشورش تاثير فوق العاده در ذهن 

ن گذاشت و آرزومند بود تا قدم بر جاى پاى اتاتُرک بگذارد، مگر خاهللا امان 

افسوس که جامعه ترک و جامعه افغانى دو جامعه مختلف و در شرايط کامالً 

از ترکيه به ايران رفت و در بندر هللا متفاوتى از هم قرار داشتند. شاه امان 

 پهلوى از آنها پذيرائى صورت گرفت. 

لسراج دوباره چادربه سرکردند و روهاى شان را با در اينجا ملکه ثريا و نورا

چادرهاى نازک پوشاندند، درحاليکه کاله هاى اروپائى بسرداشتند. در ايران 

بدون تشريفات ، مانند يک فرد عادى با مردم با خوش روئى و هللا شاه امان 

مهربانى برخورد ميکرد و درکوچه هاى تهران تنها وبدون بادى گارد گردش 

با مردم دست ميداد و مصافحه مى نمود. اکثراً خودش رانندگى مينمود و 

ميکرد و مردم تهران اين رويه شاه افغان را مى پسنديدند و از شاه ايران 

ملکه ايران با ملکه ثريا حسادت ميورزيد و از گشت و گذار  .انتقاد ميکردند

ين ملکه افغان درشهر تهران بدون چادر يا روى پوش خشمگين بود و بنابر

دردعوت هايى که به افتخار ملکه ثريا داده ميشد، شرکت نمى ورزيد.حتى در 

ترتيب داده بود، ملکه ايران هللا دعوت رضا شاه که به افتخار شاه امان 

خان خواستند که ملکه ثريا هللاکرد. علماى مذهبى ايران از امان شرکت ن

همه هللا مان اما شاه ا .چادر بپوشد و علماى مشهد نيز چنين تقاضاى راکردند

را نا ديده گرفت و ملکه ثريا و ديگر زنان همراه وى بدون روپوش به روضه 

 امام رضا رفتند و نماز گزاردند.

 خان درحاليکه خودش موتر رولس رايس هللا ، امان 1928جون  20بتاريخ 

عبور و بعد از دراسالم قلعه انگليسى را رانندگى ميکرد، سرحد کشور را 

 ه به خانه خود يعنى افغانستان برگشت.شش ماه و ده روزدوبار

                                                 
1
    55انستان ، ص آتش درافغ - 
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وکابل به قندهار هرات و ازآنجا تا مشهد واز مشهدتا ازتهران تا هللا شاه امان 

موتر خويش سفر نمود و درطول راه از طرف اهالى شهر هاى هرات و فراه 

 و قندهار استقبال گرديد. 

ت و : من به اروپا جهت عیش و عشردر قندهار شاه به مردم قندهار گفت 

خوش گذرانى نرفته بودم، بلکه رفتم تا راه ترقى و تعالى کشور را جسجو 

نمایم، من همه چیز را قربان ترقى و تعالى کشور میکنم. بهترى و بهبود 

کشورما بربهترى و خوشى من و ملکه رجحان داردو امید است که ترقى و 

ت نقل مى . شرم آوراست که پوسته را در پشپیشرفت را ازقندهار شروع کنم

دهند ، حتى يک مرکب نيست که پوسته را از يک محل به محل ديگرنقل 

دهد، وضع تلگراف شرم آوراست، شرم آوراست که مردم افغان از سبب 

گرمى وسردى درخانه نشسته و يک زن اروپائى در تمام شرايط شب و روز 

مساوى جان کنى دارد، زنان در اروپا برابر بامردان کار ميکنند و از حقوق 

برخوردارهستند و درتمام شقوق اجتماعى، سياسى، تجارتى و اقتصادى فعال 

اند. زنان افغان در کنج خانه عاطل و بيکاره به سر مى برند، کار کنيد و به 

 کارها را براى تان انجام داده نمى هللا خودحرکت دهيد، امان 

و زندگى تان تنها شما را رهنمائى ميکند و باقى زحمت را شما بکشيد  .تواند

را سرو صورت دهيد، پول بدست آوريد و همه چيز رادر وطن داريد، تنها به 

اما مالهاى  .عزم و ارده و کارتان تعلق دارد، از اين خواب گران بيدار شويد

 .قندهار گفتند که شاه کافر شده و مارا هم کافرميسازد
1
 

ردکابل شدند در نزديکى وردک در يک کمپ ماندند و به روز اول جوالى وا

و در دوطرف جاده ها مردم براى پذيرائى شاه و ملکه صف بسته بودند تا 

ملکه ثريا يک چادرنازک بسر  .ببينند که شاه و ملکه چگونه لباس در بردارند

انداخته و گوشه هاى آنرا باالى رويش پائين آورده بود، مانندهمه زنان که در 

که ثريامستقيماً به قصر دلکشارفت شرق ميانه چادرنازک استعمال ميکنند. مل

و با اعضاى کورديپلوماتيک مصافحه نمود، طوريکه در اروپا مصافحه کرده 

خان از اينکه دوباره به ديدارمردم خود نايل گرديده بود، خيليها هللا امان ا .بود

خوش و مسرور بودو گفت که : اسالم درقلب و روحم جاى داشت و با سه 

                                                 
1
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دولت و يک شاگردمکتب( به نمايندگى از مردم نفر)يک عسکر، يک مامور 

افغانستان بغل کشى نمود. سه روز عودت شاه را تجليل کردند، بازارها 

چراغان و دکانها رنگ آميزى شده بود.
 1

  

شمسى(  1307سرطان  14) روز پنجشنبه  1928جوالى  4شاه روز        

خويش به  ژورناليستان کشور را مالقات کرد و مختصرى در باره سفر

 ژورناليستان داخلى و خارجى معلومات داد. 

 

 چی بود؟اروپایی به کشورهای  سفر ازهدف شاه امان هللا 

 

 ،ییاروپا یکشور )در کشورهاخارج ازدر خوداز سفرهللا خان  امانشاه ]

 افغانستانمعرفی  ،آنداشت که هدف عمده  یادی( اهداف زییقایو آفر ییایآس

آن ه عنوان یک دولت مستقل ومطرح ساختن ب جهانبه کشورهای دیگر

که در خارج از کشور از  یاستقبال .بودمناسبات بین المللی برقراری در

 گرفتصورت توسط رهبران وشخصیت های بزرگ کشورها هللا خان  امان

 دست آورد مهم این سفرهابود. وغیرقابل تصور سابقه یبپرشکوه بسیار

قی کشور،تورید فابریکه های جدید تر تحکیم روابط دوستی ، جستجوی راه

و بستن قرارداد استخراج معادن الجورد وآهن وزغال سنگ ونفت وگاز 

های اقتصادی، سیاسی  حمایت .کابل بودکوشک وتا  چمنوکشیدن خط آهن از

و فرهنگی کشورهای مهمی مانند فرانسه، ایتالیا، اتریش، آلمان و ترکیه از 

 [.یی پیدا کرد افغانستان رونق جدید و فاز تازه

اروپائی کشور 12به امان هللا براى دريافت دقيق هدف مسافرت شاه          

اودر دست نيست ، زيرا تا  سفرنامه از  بهتری زيودستاو منبع وآسيائی،

امروز هيچ شاه و اميريا رئيس جمهورى در افغانستان حاضر نشده است تا از 

ساب بدهد. و اين سفرخود و دست آوردهاى آن براى مردم کشور ح

بود که از سفرش بقلم خود براى مردم و مامورين و هللا اعلحضرت شاه امان 

ّ اين سفرنامه  کارمندان دولت و وکالى لويه جرگه گزارش داده است.عالوتا
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دولت او بشمار انکشافی مأخذ خوبى براى معرفت بانيات شاه و پرگرام هاى 

 ميرود.        

يادآور شوم که  شاه پيش  امان هللا  را بازکنم، بايد قبل از اينکه سفرنامه شاه  

را  )بدخشی( محمدولی خان دروازی کابينه  يهوزيرحرب ،از سفرش به خارج

به مجلس با تمام صالحيت های شاهانه  تعيين کردو بحيث وکيل مقام سلطنت 

ء از تقررايشان به حيث وکيل وزا

سلطنت وعزم ونيت سفرخود به 

 زارش داد و پسکشورهای اروپائی گ

از تائيد مجلس وزراء، هيئتی مرکب 

نفر از رجال کاردان  31از 

کشورانتخاب وآمادۀ سفرطوالنی شد. 

بدينسان اختياردولت را بدست يک 

 غيرپشتون ازمردم بدخشان گذاشت.

يکی از کارهای معقول ومتمدنانه  

شاه امان هللا دراين سفر همراه 

ساختن ملکه ثريا، خانم با فهم 

بدون وبادرايتش دراين سفراست. 

هرگاه  ملکه ثريا دراين سفر ترديد 

با شاه همراه نمی بود وسفرشاه  

ً به آن شاه اتهام عياشی با خانم های موطالئی  طوالنی ميشد، امروزحتما

را ميزدند ومردم خوش باور افغانستان هم به سادگی آنرا باور اروپائی 

چنانکه درهمان زمان هم کوبيدند. ميکردند وبرطبل تکفير او سخت ترمی

اتهامات ناروائی بخاطر مسافرت ملکه با روی بازبه اروپا واشتراک 

درمحافل رسمی زعمای کشورهای اروپائی  برشاه امان هللا از سوی اجنتان 

ترديد شايعات باطلۀ »ناصر مغرض ومتعصب وارد شد ودرکتاب انگليس وع

که توسط سردارفيض محمدخان زکريا نوشته شده بازتاب يافته «شاه مخلوع 

 است.



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   398   

وقتی که من عازم اروپا شدم ضرور دانستم  »وشاه به آن چنين پاسخ ميدهد:

«نشوم. [واقع]با خانم خود بروم تا مورد اشتباهات بیجای مخالفین خود
 1

  

عربی وفرانسه  وترکی  برزبانهایمسلط نيز زنی آگاه و  ملکه ثريا    

بود وطبعاً  از سطح عالی آداب معاشرت اجتماعی برخوردار بود.  وفارسی 

ملکه ثريا دراين سفر ودر مالقات های رسمی با زنان اول دولت های 

ثريا ميزبان، شايستگی ودرايت الزم يک ملکه افغان را از خود تبارز داد. 

به 1927اولين ملکه افغانستان است که درکنارشوهرش شاه امان هللا در 

سفرکرد واز حقوق وآزادی زن دفاع مينمود.بنابرين خورده از کشورخارج 

آنهم از سوی کسی که  21گيری از يک چنين زنی با دانش وآگاه در قرن 

 .است یيوگهذيان  د،داشته باشادعای دانش دکتورا

ناليستان خارجی در بارۀ نقش زنان در تاريخ  احبه با ژوردر مصملکه ثريا 

ودرجامعه اسالمی اطالعات کافی  ارائه ميکرد که توجه و تحسين خوانندگان 

زخمی شده از سوی شاه آزاديخواه  استعمار.  مصاحبه خود را برمی انگيخت

امان هللا خان  که منتظر فرصت بود، در غياب شاه زمينه را مساعد ديده و 

لئه شاه ترقيخواه و ملکه ثريا به تبليغات زهرآگين پرداختند. آنها تصاويری ع

دستکاری شده ای )به اصطالح امروز فوتوشاپ شده( از ملکه ثريا را در 

جامعه نشر کردند. با پخش اکاذيب و توزيع پول به يكتعداد عناصر ضدملى و 

تحريکات و  ضدترقى، به کمک بعضی متنفذين به اصطالح روحانی، زمينهٔ 

شورش ها عليه پالن های ملى و ترقی خواهانٔه شاه امان هللا را مساعد 

 ساختند. 

به اروپا و نتايج هللا جواهرلعل نهرو صدراعظم هند، در مورد سفر شاه امان 

و ملکه ثريا افغانستان را براى هللا ، امان 1928در اوايل سال » آن مينويسد: 

بسيارى از پايتخت هاى اروپائى از  سفرى طوالنى در اروپا ترک گفتند. به

جمله روم ، پاريس، لندن ، برلين، مسکو رفتند و در همه جا با استقبال گرم 

همه اين کشورها باکمال اشتياق خواستند توجه و حسن نيت  .مواجه گشتند

در همه جا  .را براى منظورهاى بازرگانى و سياسى خود جلب کنندهللا امان 

                                                 
1
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تقديم شد، اما او مانند يک سياستمدار عالى نقش خود هداياى گرانبهايى به او 

در هنگام  .را بخوبى اجرا ميکرد و در هيچ جا هيچ تعهدى بگردن نگرفت

توجه هللا مسافرت طوالنى امان  .بازگشت از ترکيه و ايران نيز ديدن کرد

فراوانى را به او جلب کرد. اعتبار و حيثيتش زيادتر شد و اهميت افغانستان 

اما در خود افغانستان وضع خيلى خوب  .سراسر جهان بيشتر ساخترا هم در 

 .نبود

کار خطرناکى کرده بودکه در گرماگرم تغييراتى که در کشور شروع هللا امان 

کرده بود و روش زندگى قديمى را دگرگون ميساخت ، کشور خودرا ترک 

« رفت. مصطفى کمال هرگز چنين کار خطرناکى نکرد. گفت و به سفر
1
  

ار با توزيع پول و اسلحه، جاهل ترين عناصر را عليه شاه تحول پسند استعم

تمويل و تسليح نمود که اين عوامل با درنظرداشت سطح پائين آگاهی جامعه 

زمينٔه سقوط دولت امانی را فراهم ساخت. متاسفانه امروز نيز حتی بعضی از 

رو تحصيل يافته ها، سنگ طرفداری آن ابزار وآله های  دست استعما

 1929سپاهيان سياهی را )مثل داکترناشناس (به سينه می کوبند.در سال 

ميالدی استعمار توانست بواسطٔه عمال خويش در لباس روحانی ومريدان 

شان، شاه امان هللا را که طرفدار خونريزی هيچ افغانی نبود، با خانواده اش 

 مجبور به ترک وطن سازد. 

چون محمود طرزی تولد و بزرگ شده ملکه ثريا در يک خانوادٔه منوری 

ميالدی با شهزادٔه جوان امان هللا عقد نکاح بست و از  1913بود، در سال 

طرف علياحضرت سراج الخواتين، مادر امان هللا خان برايش لقب "شاه 

 خانم" داده شد.

ملکه ثريا که يک زن روشنفکر و فاضل و در خانوادٔه طرزی، که پدر و 

يسنده، هنرمند و دانشمند بودند، تولد و بزرگ شده بود، پدرکالنش شاعر، نو

ً تعليم و تحصيل زن افغان سعی بليغ  در رشد و انکشاف معارف مخصوصا

نمود.خدماِت تاريخی شاه امان هللا و ملکه ثريا، که از طرز تفکر پدر 

 ژورناليزم معاصر افغانستان، محمود طرزی ملهم بودند، در ترويج و

 ربئه جامعه مخصوصاً زنان، بی سابقه و بی نظير است. انکشاف تعليم و ت
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ميالدی با توجه مالکه ثريا برای نخستين بار مکتب دخترانه  1921در سال 

در ناحئه شهرآرا در کابل افتتاح گرديد که پنجاه نفر شاگرد داشت که شامل 

 دختران خورد سال و زنان جوان بود. 

مکتب مسوليت اداره و تدريس اسما رسميه طرزی، مادر ملکه ثريا ، 

اولين مکتب زنانه را عهده دار شد. در اين مکتب تعدادی از مستورات 

 معلمين ترک، آلمانی و هندی نيز تدريس می نمودند.

هللا به "سفر بزرگ" به  ميالدی ملکه ثريا به معيت شاه امان 1927در سال 

پوليند،  ،هند، مصر،ايتاليا، فرانسه، انگلستان، آلمان کشور های

رفت که اين سفر عالقمندی شاه امان هللا و ملکه ثريا شوروی،ايران، ترکيه، 

 را برای عمران و پيشرفت افغانستان بيشتر ساخت.

هنگام بازگشت از اين سفر، ملکه ثريا در يک محفلی سخنرانی کرد.غبار 

روزى که ملکه ثریا در یک اجتماع از پیشرفت ازچشمديد خويش مينويسد: "

جهان و عقب ماندگى زنان افغانستان سخن زد، زنان با درد بگریستند  زنان

و پنجاه نفر زن فى المجلس خودشان را در خدمت معارف و تاسیس اولین 

مدرسه زنانه گذاشتند. ملکه چنان متأثرو منفعل گردید که خودش وظیفه 

 ".مفتشى مکتب مستورات را برذمه گرفت

 

ت او که دربازگشت به مردم قندهار گفته از اين جمال از اين سفر هدف شاه

من به اروپا جهت  . شاه خطاب به مردم گفت:"ه شده ميتواندفهميدبخوبی بود، 

عیش و عشرت و خوش گذرانى نرفته بودم، بلکه رفتم تا راه ترقى و تعالى 

کشور را جسجو نمایم، من همه چیز را قربان ترقى و تعالى کشور میکنم. 

ما بربهترى و خوشى من و ملکه رجحان داردو امید بهترى و بهبود کشور

است که ترقى و پیشرفت را ازقندهار شروع کنم. "
1

 

شرم آوراست که پوسته را در »خطاب به مردم قندهارگفت: هللا امان شاه 

پشت نقل مى دهيم ، حتى يک مرکب نيست که پوسته را از يک محل به محل 

آوراست که مردم افغان از  ديگرنقل دهد، وضع تلگراف شرم آوراست، شرم

سبب گرمى وسردى درخانه نشسته و يک زن اروپائى در تمام شرايط شب و 
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برابر بامردان کار ميکنند و از حقوق  روز جان کنى دارد، زنان در اروپا

مساوى برخوردارهستند و درتمام شقوق اجتماعى، سياسى، تجارتى و 

کنج خانه عاطل و بيکاره به اقتصادى فعال اند، درحالى که زنان افغان در 

کارها را براى تان هللا سر مى برند، کار کنيد و به خودحرکت دهيد، امان 

رهنمائى ميکند و باقى زحمت را شما بکشيد اتنها شما ر .انجام داده نمى تواند

و زندگى تان را سرو صورت دهيد، پول بدست آوريد و همه چيز رادر وطن 

ارتان تعلق دارد، از اين خواب گران بيدار داريد، تنها به عزم و ارده و ک

 .«اما مالهاى قندهار گفتند که شاه کافر شده و مارا هم کافرميسازد .شويد
1
  

شاه را ازاين سفر چنين ودست آوردهای پژوهشگرافغان حمزه واعظی هدف 

با استناد به شواهد مطالعاتی و با توجه به پیامدهای سیاسی ـ :»برميشمارد

ترین  توان اساسی فر پس از برگشت شاه به افغانستان، میفرهنگی این س

 آوردهای این سفر را در محورهای ذیل خالصه نمود: دست

این سفر موجب برقراری و تحکیم روابط دپلوماتیک با کشورهای مهمی  -1

 در اروپا گردید؛

این سفر موجب ارتقای اعتبار سیاسی افغانستان به عنوان یک کشور  -2

خواه و  احترام و اعزاز شخص امان هللا خان به حیث شاه ترقیمستقل باعث 

 بانی استقالل افغانستان گردید؛

های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورهای مهمی مانند فرانسه،  حمایت-3

یی پیدا  ایتالیا، اتریش، آلمان و ترکیه از افغانستان رونق جدید و فاز تازه

 کرد؛

، نظامی و شناخت از مظاهر فرهنگی، بازدید از مراکز علمی، صنعتی -4

های اجتماعی دنیای مدرن و توسعه یافته اروپا و نیز درک  تمدنی و پیشرفت

تجربه مدرنیزاسیون سیاسی و اجتماعی ترکیه و ایران، شاه امان هللا را با 

 .«کوله باری از اندیشه، انگیزه و عزم تجددخواهی به افغانستان بازگرداند

 ("قهرمان بدشانس مدرنيزاسيون" 2011 /23/1)دويچه ويله 

( در 1928تا اول جوالی1927نومبر 29جريان اين سفر مهم و طوالنی)از

دوازده کشور آسيائی و اروپائی را مرحوم عزيزالدين وکيلی پوپلزائی با 
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آن وحتی ساعات برنامه های روزانه در کتاب "سفرهای غازی  ياتئجزذکر

صفحه  313" در  1307ـ  130۶سيا و اروپا امان هللا شاه در دوازده کشور آ

 همراه با ده ها عکس  تاريخی گزارش داده است.
1
  

 

 حمزه واعظی: نظربررسی سفرنامه شاه ازونقد 

 از کتاب ديگری است که ،سفرنامه اعليحضرت امان هللا خان به اروپا

سوی سيد عزيز هللا مرموز از زبان اردو به فارسی برگردان و در لندن 

در  ]هزاره تبار[ حمزه واعظی، پژوهشگر افغان    ر گرديده است.منتش

 به نقد و بررسی گرفته است:  بخوبی يی اين کتاب را نوشته

کننده این  شخصیت و کارنامه امیر امان هللا خان، به ویژه سفرهای دگرگون»

شاه نواندیش برای تمامی مشتاقان تاریخ و پژوهشگران سیاست در 

است. امان هللا به جز آن که مردی وطن پرست، سخنور افغانستان دلچسب 

توانا و ادیب ماهری بود، یک مشروطه خواه نواندیش و شاه استقالل طلبی 

خواست پنجره دنیای مدرن را به سمت  بود که برای نخستین بار می

جغرافیای تاریک سیاسی ـ فرهنگی افغانستان باز کند. هرچند که قدرِت 

یی نگذاشت که او به این آرمان خود  ل جامعه قبیله سنت، سایه مذهب و جه

به تمامی جامه عمل بپوشاند اما نام و یادگار وی برای بسیاری از 

دموکراسی خواهان و تجدد طلبان، الهام بخش و نیک سیرت است. از همین 

قهرمان بدشانس »توان  رو است که به تعبیر پرفیسور گریگوری، وی را می

 .ناميد« مدرنیزاسیون
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کتابی است که از نخستين و « سفرنامه اعلی حضرت امان هللا خان به اروپا»

کند. اين کتاب از سوی سيد  آخرين سياحت امان هللا خان به اروپا حکايت می

عزيز هللا مرموز از زبان اردو به فارسی برگردان و در لندن منتشر گرديده 

برد.  گان اين سفرنامه نمیاست ولی مترجم نامی از پديدآورنده و يا پديدآورند

های مسلمانان هند بريتانوی به نشر  خانه در يکی از چاپ 1928کتاب در سال 

رسيده بود و طبق گفته مترجم، حدود چهل سال پيش از طرف شخصی به نام 

که از اهالی هند ولی مقيم الهور بوده و در ايام سلطنت « فاضل محمد خان»

ر در نمايندگی دپلوماتيک نوبنياد افغانستان امير امان هللا خان به حيث سکرت

 کرده است، در اختيار وی قرار داده شده است. در دهلی، ايفای وظيفه می

باشد. بخش نخست  صفحه و شامل سه بخش اصلی می 276کتاب دارای 

شامل فهرست مندرجات، پاره نخست مقدمه مترجم، تصاويری از امان هللا 

عه شعری خان و ملکه ثريا همسر وی، قط

با خط خوش فارسی، فتوکاپی برخی از 

عناوين و سطور کتاب به زبان اردو 

 باشد. می

مترجم در پاره نخست مقدمه دو قسمتی 

پردازد:  خود به شرح و بسط سه مطلب می

معرفی مفصل از فاضل محمد خان و 

های شخصی و  خاستگاه، دانش و توانايی

شخصيتی او و نيز مهر و شيفتگی وی به 

هللا خان، تاجدار نوگرای افغانستان؛  امان

شرحی از سابقه و گستره کاربرد زبان 

های ناکام مترجم برای چاپ  فارسی در هند تاريخی و در نهايت سير تالش

 اين اثر در دوره حکومت ظاهر شاه.

بخش دوم کتاب حاوی تصاوير و شرح جريان سفر شاه امان هللا به همراه 

ترين و  ند بريتانوی آغاز و به سمت مصر، مهمباشد که از ه ملکه ثريا می

بزرگترين کشورهای اروپايی مانند ايتاليا، فرانسه، اتريش، سوييس، انگليس، 

لهستان و روسيه ادامه پيدا کرد و در ترکيه و ايران خاتمه يافت و به مدت 

ترين و  طول کشيد. اين بخش، مهم 1928تا می  1927هفت ماه از نوامبر 
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باشد که به گزارش سفر شاه امان هللا و جزئيات  خش کتاب میترين ب اصلی

های بلندپايه کشورهای ميزبان  ديدار و گفتگوی او با مردم عادی و مقام

 پردازد. می

باشد که به  بخش سوم و پايانی کتاب شامل پاره دوم مقدمه مترجم می      

هل ساله شرح و مقايسه دوران زمامداری امان هللا خان با عصر سلطنت چ

امرای پس از او، يعنی محمد نادر خان، ظاهر خان، داوود خان و عموها و 

وابستگان آنان و نيز سير عملکرد و خصوصيت حکومتی و پيامدهای بحران 

پردازد و با ديدی سراسر مثبت و با شيفتگی سياسی و  سه دهه اخير می

 رد.شما عاطفی، دوره و روش حکومتی امان هللا خان را بهترين می

ترين بخش آن باشد که به توصيف  رسد بخش دوم کتاب، مهم به نظر می

جزئيات سفر امان هللا خان به کشورهای مهم توسعه يافته و يا در حال توسعه 

گيری انديشه تجدد  پردازد. نتايج اين سفر نسبتا طوالنی برای شکل و تحول می

از رفتار و گفتار و . آنچه جويانه او بسيار موثر بوده است طلبانه و ترقی

اهداف امان هللا خان در ارتباط با مخاطبین و دیدارهایش با محافل عمومی، 

شود این  گر می مردم و یا رجال سیاسی و سران کشورها در این سفر جلوه

است که وی از نظر شخصیتی و فکری سه برجستگی منحصر به فرد نسبت 

 :به سایر زمامداران افغانستان داشته است

ها و گفتگوهايش با مردم عامی و سران ممالک، خود  مواره در سخنرانی. ه1

این »...ها.  آن« حاکم»و « شاه»داند نه  و رعايا می« خدمتگزار مردم»را 

نیاز، عزیزترین فرض و  حقایق باید گفته آید که خدمت برای مخلوق خالق بی

من  شود... هر فردی از رعایا برادر من و موهبت برای من محسوب می

 42ص  «ها هستم. خدمتگزار آن

. همه رعايا را بدون در نظر گرفتن خاستگاه قومی و مذهبی و قشر 2

جويی را  داند و هرگونه ظلم و تبعيض و برتری می« برابر»اجتماعی شان، 

 کند: نفی می

خوانم... ،  از نگاه من همه مساوی المقام اند و همه را برادر خود می»

ها و تساوی حقوق و  محکم پیوندها و متحد شدنهای روشن بر اصل  ملت

 32. صاندیشند برادری و برابری ها می
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در حدود سلطنت من هر شخص خواه مسلمان یا هندو و همچنان قوم و قبیله 

و تبار دیگری، همه روی همرفته حقوق مساویانه دارند و خودم شخصا از 

دک تفوق طلبی و گون قومی و نژادی و لسانی، ان های گونه لحاظ وابستگی

 28ص«. کنم ارجحیت و برتری را در جامعه نفی و جدا رد می

 جويد: . از اعمال ظالمانه و روش استبدادی ساير سالطين، تبری می3

آن عصر و زمان سپری شده که کشورها در رنج و الم استبداد ناشی از »... 

و ملک  تبعیض گرفتار بوده و فرمانروایان مملکت و امرا و خان و خوانین

و روسای قبایل صاحب عزت و راحت بودند و غربا و مساکین و مردمان 

بضاعت، صرف برای فرمانبردن و اطاعت به مثابه محکومین به  پناه و بی بی

بردند... تمام اهل کشور ما از نگاه مراتب اصولی و قانونی حق  سر می

و برتریت  مساوی دارند. احدی حق و امتیاز آن را ندارد که هر نوع فضیلت

و اقتدار را بدون استحقاق در حیطه قدرت خود حفظ و طوری بنمایاند که 

گویی همه را به ارث آورده و در آن ملکیت و تصاحب دارند... و این در 

ها با قانون فطرت و طبیعت در تضاد  جهان به تجربه رسیده که زورگویی

 28ـ 29صص « است...

اری امان هللا، چنانچه نقش های فکری و روش زمامد به اين خصوصيت

ناپذيرش را در  بزرگش را در تأمين استقالل سياسی افغانستان و اراده خلل

پيشرفت و نوسازی اين کشور فقير و عقب مانده اضافه نماييم، آشکارا دليل 

شيفتگی مسلمانان هند، احترام عميق بزرگان مصر، استقبال پرشکوه 

يران را در اين سفر، از اين شاه اروپاييان و تجليل پرعظمت ترکيه و ا

 يابيم. خواه درمی ترقی

تهيه کنندگان اين سفرنامه، مانند يک خبرنگار دقيق بين، تمام جزييات سفر 

شاه افغانستان را ثبت و شرح نموده اند. اين شرح جزييات به ويژه در تبيين 

سفر و تاثيرات حضور امان هللا خان در هند و جنب و جوش و اميدهای 

خواهان اين سرزمين بزرگ پديد آورده  فی را که در بين مسلمانان و آزادیژر

دهد. همين شيفتگی بود که طرح  بود، تصوير شگرفی از اين سفر به دست می

از جانب برخی مسلمانان، به « خليفه مسلمين»انتخاب شاه امان هللا به حيث 

رفيع اين امير  ويژه رهبران و فعاالن مسلمان هند مانند شوکت علی، جايگاه

 نماياند. نوگرا را در منطقه و جهان می
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ها و  شرح دقيق و پرهيجان طرز و نوع لباس پوشيدن شاه و ملکه در مهمانی

محافل رسمی و عمومی و يا توصيف کلی و تکراری و يکنواخت استقبال 

های کشورهای اروپايی از شاه و تحت تاثير قرار گرفتن امان هللا خان از  مقام

های تجاری و  نوع استقبال، به جای شرح دقيق مذاکرات سياسی، پروتکلاين 

آوردهای فرهنگی سفر شاه از سفر اروپا، برای خواننده کم  مبادالت و دست

 کاهد. گردد و از ابهت و اهميت سياسی اين سفر می کم خسته کننده می

داشت آوردهای بسيار مهمی در پی  مطمئنا سفر امان هللا خان به اروپا دست

 ...ت.که در اين سفرنامه به صورت واضح به آن اشاره و يا تأکيد نشده اس

بخش سوم کتاب که حجم نسبتا زيادی از صفحات را در بر دارد، به نظر 

يی  رسد ربط چندانی به اصل سفرنامه و محتوای آن ندارد و تحليل پراکنده می

سياسی چند  است از جانب مترجم پيرامون موضوعات مختلف و رويدادهای

دهه اخير افغانستان. در ابتدای اين بخش، مترجم بدون آن که موارد و 

های نقد خود را از کارنامه امان هللا خان بيان کند، عدم موفقيت او را  مصداق

کند به خاستگاه خانوادگی و محيط  به عنوان يک مفروضه ذهنی منوط می

سلطنتی تکوين يافته و  رشد و ترتبيت وی که در رفاه و در دامان اشرافيت

ها و خصوصيات جامعه و  موجب محروميت او از درک و شناخت پيچيدگی

کوشد  رعايا گرديده است. در برخ ديگری از اين بررسی، مترجم می

کند با  شخصيت مثبتی از امان هللا خان ارائه کند و اين نيت خود را سعی می

انی و خارجی ثابت استناد به ديدگاه و نظر چهار شخصيت پژوهشگر افغ

نمايد؛ محمد اعظم سيستانی، اسد هللا حبيب، لوديک ادمک و ريه تالی 

ها در مورد  هايی از آن استوارت عناصری هستند که مترجم با نقل پاراگراف

 خواه را توصيف نمايد. خواهد شخصيت اين امير ترقی امان هللا خان، می

هرچند « هللا خان به اروپاسفرنامه اعلی حضرت امان »و در نهايت اين که، 

در نوع خود يک سند ارجمند و غنيمت از اين رويداد مهم است که با تصاوير 

منحصر به فرد آذين گرديده است، اما متاسفانه با ترجمه ضعيف، سستی در 

شيوه نگارشی و نواقص پرشمار در آيين نگارشی و حتا کاهلی بسيار در 

يی ساخته است. عنوان روی  غيرحرفهقواعد اماليی، اين اثر را ناجذاب و 

جلد کتاب هم، عنوانی نارسا، طويل و نازيبا است که تمام صفحه روی جلد را 

 ("قهرمان بدشانس مدرنيزاسيون" 2011/ 23/1پر کرده است)دويچه ويله 



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   407   

 

بمالحظه میرسدکه شاه از سفرش به کشورهای اروپائی ونه گنیبد   

زو داشت تا نمونه های از تمدن اروپائی چیزهای زیادی را  آموخته بود و آر

را یکجا باتورید فابریکات وصنایع ماشینی به کشور، با کشیدن خط آهن از 

چمن کویته واتصال آن به کابل وکوشک هرات درانتقال تولیدات زراعتی  به 

کشورهای اروپائی تحولی را در زندگانی مردم افغانستان رونما سازد و 

های جدید  وابط دوستی با کشورهای اروپائی راهتحکیم ر همچنان ازطریق

آنهایی که سفر شاه وملکه ثریا  را به  ترقی وتعالی کشوررا جستجونماید.

اروپا تمسخرمیکنند]مثل داکترناشناس[، یا ناآگاهند و یا آگاه اند وصرف 

بخاطر خوشنودی باداران جدید خویش  میخواهند شاه را تخریب و دل 

مانی را شاد بسازند. درحالی که شاه درایام غیابت خود دشمنان رژیم مترقی ا

بقول -یک کس دیگراز رجال کارفهم غیر پشتون )محمدولیخان بدخشی

پوپلزائی ازبک بخارائی( را بحیث وکیل مقام سلطنت با عین صالحیت 

وقدرت پادشاهی مقررکرده بود واگر در غیاب شاه در اداره کشور ضعف 

که رخ داد ودزد مشهورکوهدامن حبیب هللا وکاستی ای رخ داده باشد] 

کلکانی نه تنها از سوی انگلیس تحریک شد بلکه ازجانب  شخص 

این ضعف وسیستی به جانشین  محمدولیخان با اهدای تفنگی تشویق گردید[،

 .مقام سلطنت برمیگردد نه بشاه
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*** 

فاد  شاه با اعتماد بر وکیل خود هزاران کیلومتر دور تر از کشور برای م 

ملت خود مصروف چانه زدن خریداری فابریکات   وارسال آنها بکشوربود 

وحتی فرصت تداوی گلوی خود را نیز وقف خدمت به وطنش کرده بود.شاه 

در زمانى که من به شفا خانه تحت عالج گلوى  »د:میگویدرسفرنامه خود 

ن خود مانده بودم ، رفقاى سفر خود رابکار هاى خریدارى اشیاء و ساما

مورد ضرورت مملکت خود مشغول نموده بودم تا در اثر چند روز مریضى 

من وقت آنها ضایع نگردد و شرط هم همین بود که اگر رفقاى سفر من کار 

ها را تعهد نمى کردند و به ذمت نمى گرفتند، من از جراحى گلوى خود با 

ن تکلیفى که داشتم ، منصرف مى شدم، زیرا که صحت گلوى من دردهاى وط

عزیز مرا درمان نمیکرد و مقدمات کار را رفقاى من تا هنگام صحت من طى 

 «کردند.

وپلزائی در پایان شرح این سفرناتمه میگوید که درآن سال ، درکابل یک 

 چارک گوشت به یک افغانی ویگ سیرارد دو افغانی قیمت داشت.

به کابل موصلت نمود وآزجانب اهالی کابل  1928در اول جوالی شاه 

خيلی ها خوش  هازاينکه دوباره بديدار مردم خود نايل گرديدشاه  .استقبال شد 

حال بود وبا سه نفر)يک عسکر، يک مامور دولت ويکشاگرد معارف( به 

نمايندگی ازتمام مردم بغل کشی ومصافحه نمود.سه روز  عوت شاه را تجليل 

کردند.
 1

  

 

 :از سفرش به ملت  امان هللا  گزارش شاه

خ افغانستان، برای اولين بار است که زعيمی از سفرخود به ملت در تاري

ميخواهم بشما » گزارش ميدهد، واين زعيم امان هللا خان است که مينويسد: 

عموم برادران عزيرهموطن خود از احوال مسافرت خود بيان کنم تا شما و 

 براى چه به ممالک خارج رفت ؟هللا همه برادرانم متوجه باشيد که امان 

ضوع و غرض رفتن من به ممالک خارج به همه شما که اهل ادارات مو

دولت هستيد، تا اندازه زيادى معلوم است ، زيرا پيش از سفر خود در جلسات 

                                                 
1
 57آتش در افغانستان، ص  - 
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بيان کردم و شما تائيد فکر من نموديد و چنانچه در روز چهار شنبه 

شمسى در روز اول سفر خود در محضر عموم بيان  1306قوس(سال 8)

فتن اروپا و ضرورت اين مسافرت طوالنى براى من از مجالس کردم. فکر ر

 عالى وزراء دولت پيدا شد.

مقصد از این سیاحت دیدن ترقیات علمى البته شما اهل خبرت بهتر ميدانيد که 

که دنیا از اوضاع افغانستان پوره خبردار  .و اظهار دوستى با دول دنیا بود

ست ، مفصل معلومات حاصل شود و ما از اوضاع دنیا بطورى که الزم ا

کنیم. میدانید که در دنیا به تنهائى زندگانى کردن خیلى دشوار است. انسان 

باید مراودات و عالقه با همه دول پیداکرده و درجامعه بشرى و بین المللى و 

اروپا بین الدولى، مطابق ایجابات این عصرعلم و فن جدید حیات بسر برد. 

ياست، مسلم است که ما دردين مکمل و پاک امروز مرکز ترقيات مادى دن

خود به تقليد هيچکس احتياج نداريم و به قدسيت دين اسالم خود از همه مردم 

بهتردانسته ايم و ايمان کامل داريم ، اما در قسمت معامالت دنيائى بايد همان 

 مرکز ترقيات مادى دنيا را تقليد نمائيم.

 
اشتم و مساعدت بخت را انتظار مى من از پنج سال بود که این خیال را د

کشیدم تا کارساز شوم که براى این ملت عزیز خود از طریق یک مسافرت 

طوالنى که هرچند موجب زحمتم شود، خدمتى بکنم تا آنکه به همین عزم 

بالجزم خدمت بوطن مالوف و اما بفتواى خود شما که این مسافرت را با 
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د کردید، رفتم، گشتم، دیدم و بخود مصارف آن پسندیدید و اجازه داده تاکی

معلوم کردم و بشما معلومات میدهم که هر ملک و هر جاى و هر چیز نیک 

و بد دارد. پس انسان عاقل را الزم است که از خوب آن استفاده کند و از بد 

آن عبرت بگیرد و هم میخواستم براى معارف و صنایع افغانستان خدمت 

تا حال چند بار شرح داده ام بازهم مى گويم  پس اکنون مطابق آنچه که کنم.

 بايد ببينيم که کامياب شده ام يانه ؟ 

سفر طوالنى مرا در شهر هاى خارج از روى اين نقشه ) البته نقشه در عقب 

سر پادشاه آويزان بود( زود تر فهميده ميتوانيد. روز اول که از کابل برامدم ، 

ان وداع اهالى قندهار خيلى مرا گريه هاى شما را فراموش نمى کنم. همچن

متاثر ساخت ، زيرا که کمال احساسات محبت و عزيز دوستى از خود اظهار 

داشتند. در خاک هند، پذيرائى حکومت و ملت هند مرا مسرور ساخت حتى 

از تصور من بلند تر بود. حتى بسيارى نفرى را ديدم که بدرد محبت اسالمى 

در کراچى و بمبائى هم بدرجه افراط هکذا  .از شدت گريه ضعف ميکردند

عالقه و صميميت نشان دادند، حتى گبر ها و هندو ها و ساير فرقه هاى هند 

 بانتها درجه ابراز احترام و عالقمندى ميکردند. 

از بندر ساحلى بمبائى با جهاز راجپوتانه به بحر داخل شديم. جهاز)کشتى( 

ما تعيين شده و مذکور از طرف حکومت هند مخصوص براى مسافرت 

ّ تمام لوازم آسايش ما در آن تهيه شده بود مسافرت بحرى ما خيلى  .حقيقتا

خوش گذشت. و راستى اين است که در مسافرت بحرى وقت هرکس خوش 

ميگذرد. مشروط به اينکه با مسافرين جهاز يک رفت و آمد و صحبتى پيدا 

)  .ل بازى شودکرده در ميدان هاى کوچک بازى که در جهاز مى باشد، شام

چون در افغانستان کدام بحرى وجود ندارد و مردم از شرايط مسافرت در 

کشتى چيزى نميدانند، لذا شاه براى حاضرين اين چيزها را تشريح ميکند( و 

اين ياد داشت ها را فقط بجهت ديگران که از مامورين ادارات دولت و يا 

ممالک خارج نايل ميشوند ، طلبه معارف که مع الخير بعد از اين به مسافرت 

تکرار ميکنم و تفصيل ميدهم. يعنى بعد از سفر بحرى از بمبائى به عدن و 

ّ ملت  پورت سعيد و از آنجا به مصر رسيديم..حکومت مصر هم خصوصا

مصر بمثل افغانها بمن صميميت نمودند و يقيناّ که عالمترين ملت هاى شرق 

ت زياد دارد. و علم در تمام مصر است. زيرا که مدارس اسالمى بى نهاي
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طبقات جامعه آن تعميم گرديده است . و مدنيت خود را قدم بقدم به پهلوى علم 

پيش برده اند و به آثار قديم و جديد خود بسيار قدر مى دهند. مصريها امروز 

استقالل دارند و به همان استقالل خود بايد تا حد زياد هللا تا يک درجه الحمدا

بکنندکه بيشتر استقالل کامل خود را تحصيل نمايند. و  خوش باشند و کوشش

اين وابسته بعزم و اتفاق مردم مسلمان مصر است و همه اين پيروزى ها 

 بدست خودشان است که از راه اتحاد با همى زود ترکامياب شده ميتوانند. 

درمصر همه آثار عتیقه را دیدیم از همه عجیب تر آثار لوکسور بود که 

ّ مر کز آثار عتیق و مقابر فراعنه است. من در لوکسور آثار عتیق تقریبا

افغانستان را دیدم که : الجورد افغانستان در گردن توتون خاتون یکى از 

فراعنه مصر بود. و تاریخ پنج هزارسال قبل را نشان میداد و از این معلوم 

گر مى شود که پنج هزار سال قبل هم افغانستان تجارتى با مصر و ممالک دی

 داشته است. 

بعد از مصر وداع نمودم و از ملت و حکومت مصر بسيار خوش بودم. در 

اين ديدن مصر يک فايده ديگر نيز حاصل شد که سابقاّ حجاج افغانى ما براه 

دور و دراز ميرفتند اما نزديکترين راه ها که به اقتصاد هم خيلى برابر است 

ز است. از قاهره به اسکندريه و از ، از هرات به مشهد و از راه بغداد به حجا

 آنجا با يک جهاز ايتالوى به ناپول رفتم و از آنجا به اروپا رسيدم. 

ّ شاه بيدار آن و خاندان شاهى  ملت ايتاليا محبت خوبى نشان داد خصوصا

ايتاليا بسيار ابراز دوستى نمودند. و کار هايى که من در ايتاليا انجام دادم از 

: بسیار سعى نمودم محبت ملت عزیز خود را در آنها قایم  اول اينقرار است :

کنم. توپها، موتر هاى اطفائیه ، موتر هاى سوارى ، خریدارى نمودم. یک 

عده اطفال ما را حکومت ایتالیا قبول کردندکه بیست و پنج نفر طفل را مجاناّ 

يقين است که من در تمام کمک ها و محبت ها  .براى تعلیم قبول کنند

ترچيزى را که خوب ميدانم همين است که اگر کسى بمن يک مليون پوند بيش

در ايتاليا تمام سفراى  .بدهد خوش نيستم که در مقابل آن اوالد مرا تعليم بدهد

افغانستان غير از ايران در نزدم آمدند و هريک از سفراى خود را بکارى 

مدنادر خان که و قدرى با ايشان کار کردم و دوسفير سابق مح .مامور نمودم

 طبعش خوب نبود و محمدهاشم خان و شاه ولى خان هم آمده بودند. 
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در ايتاليا خريدارى هاى زياد نمودم که تفصيل آنرا بشرح جدا گانه بشما ارائه 

و از حکومت و مردم آنجا صميميت و عالقمندى بسيار خوبى  .خواهم کرد

دم . چند شهر را هم نسبت بخود و ملت عزيزم ديدم و از کشور شان خارج ش

که بنام هاى : پالن ، تورينو، زنو شناخته ميشود، برحسب ضرورت هاى 

تخنيکى سياحت کردم که اينک در نقشه معلوم ميشود و خط سير خود را 

 نمايان کرده ام. 

بعد از آن بخاک فرانسه رفتم، در مراسم پذيرائى من هريک مملکت سعى 

قت زياد ميگيردفراوان نمودند که تفصيل آن همه، و
1
 . 

 .در هرجا که رسيدم براى ملت و مملکت عزيز خود افغانستان کار کردم 

حکومت و ملت فرانسه فوق العاده محبت نمودند، حتى وزراء و رئيس 

 الوزراء يکايک با من آمده کار و ابراز محبت و دوستى مى نمودند. 

مد دولت و در فرانسه آرزوى بیشتر من خریدارى سامان و لوازم کار آ

ّ وسایل تعلیمى و شناسائى علمى هردو کشور بود. نیس، بارسلز،  خاصتا

پاریس، لیون ، را دیدم. توپ هاى کالن و تانک خریدم. مقاوله عرفانى 

نمودم. در این قرارداد وزیر معارف فرانسه )موسیوهریو( خیلى همراهى 

فنگ تهیه نمود. ماشین هاى شیر و مسکه و حفظ میوه و رادیو و توپ و ت

نمودم . من از ملت نجیب فرانسه بنابه همکارى هاى علمى و تخنیکى اش با 

 دولت افغانستان مشکورم. 

 0از فرانسه به بلژيک رفتم، حکومت و ملت پذيرائى و محبت خوب نمودند

بلژيک پادشاه خيلى بيدار و فعالى دارد. و يک شخص بسيار زحمتکش است 

عساکر وطن خود دوش بدوش در ميدان جنگ و ميگويند در موقع محاربه با 

و ميگويند که ملکه آن در ميدان جنگ  .حاضر بوده بمقابله دشمن مى پرداخت

                                                 
1
اظهار کرد : تحفه یى قابل شأن شما نداریم که هللا شهر دار پاریس در بیانیه خیر مقدم خود بشاه امان ا - 

خان مهماندار تخت هللا کنیم، لهذا شهر پاریس را تقدیم مى کنیم. ودر شب اول اقامت شاه امان اتقدیم تان 

قابل راحت شما همین تخت » آورده گفت:هللا خواب ناپلئون را از موزیم به عمارت اقامتگاه شاه امان ا

پلئون یک سرباز از مهماندار تشکر نموده گفت: او هم مثل ناهللا اما شاه امان ا« خواب تاریخى را میدانیم.

ناپلئون مشرق همین » است و براى سرباز زندگى بى تکلف خوش آیند است . مهمانداران میگفتند: 

 ( 103 - 102خان ، صهللا )سفرهاى خارجى امان ا…« شخص است 

 

 



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   413   

پرستار زخمى ها بود و افراد عساکر خود را که مجروح ميشدند، « نوريس»

ّ پرستارى ميکرد. و اين يک حس بسيار عالى بود که حتى در  خود شخصا

يکرد. بلژيک يک مملکت تازه تشکيل شده درد گلوى من خيلى همدردى م

است. يک قرارداد عرفانى با بلژيک هم نمودم. از آنجا بسويس رفتم ، زيرا 

 سويس را از حيث مزاياى طبيعى خيلى تعريف ميکردند. 

در اروپا که رسيدم بديدن سويس خيلى مشتاق بودم زيرا شنيده بودم که کوه 

غانستان شباهت دارد. و بديدن کوه هاى بلند آن به کوه هاى وطن عزيزم اف

هاى بلند آن فقط به شوق وطن خود خيلى ابراز شوق ميکردم تا اگر زودتر 

ّ که به  .ببينم و وطن عزيزم در نطرم جلوه کند وقتى به سويس رسيدم واقعا

افغانستان عزيزم ميماندو حقيقتاّ که دست صانع بيچون آنجا را مانند افغانستان 

)شهزاده( را جراحى نمودند.بعد از هللا درسويس رحمت ازيبا ساخته است. 

چندى که مهمان رسمى بودم، چون ديدم حکومت آنجا ايام رسمى مرا قدرى 

دراز گرفته اند، لهذا آن راکوتاه کردم تا قدرى بى تکليف سويس را سير کنم. 

با سویس یک عهد نامه هم عقد شد و به اتحادیه پوسته بین المللى هم داخل 

ر یسدن، الیپزیک، برلین را سیر کردم . حکومت و ملت جرمنى با شدم. د

من فوق العاده رفتار دوستانه نمودند. دفعه دوم در جرمنى بواسطه جراحى 

گلوى خود ماندم. اما در زمانى که من به شفا خانه تحت عالج گلوى خود 

مانده بودم ، رفقاى سفر خود رابکار هاى خریدارى اشیاء و سامان مورد 

رورت مملکت خود مشغول نموده بودم تا در اثر چند روز مریضى من ض

وقت آنها ضایع نگردد و شرط هم همین بود که اگر رفقاى سفر من کار ها 

را تعهد نمى کردند و به ذمت نمى گرفتند، من از جراحى گلوى خود با 

تکلیفى که داشتم ، منصرف مى شدم، زیرا که صحت گلوى من دردهاى وطن 

را درمان نمیکرد و مقدمات کار را رفقاى من تا هنگام صحت من طى عزیز م

بعد خودم زمام امور محوله را بدست گرفتم، زیرا خریدارى هاى  کردند.

مهمى بود. در خریدارى اشیاى کار آمد افغانستان، جرمنى ها فوق العاده 

قریب شش ملیون مارک معادل است با تقریباّ سه لک  صمیمیت نشان دادند.

وند، بصورت اعتبار بما دادندکه از هریک فابریکه جرمنى که مال خریدارى پ

نمائیم ، با این اعتبار به من بدهند. البته پول نقد نگرفتم اما اعتبار گرفتم. که 

تادرجه یى که معاهده وارسا به آلمان ها اجازه میدهند از اوشان خریدارى 
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م و سبب این است که کنم. فابریکه پرس و شستن پشم براى قندهارخرید

ّ پشم را از قندهار مى بردند در کراچى یا یک جاى دیگر هند آنرا  سابقا

شسته و با ماشین بار بندى کرده به جهاز مى انداختند و اروپا مى بردند، 

زیرا ازافغانستان ناشسته و نا بسته بخارج میرفت و برمردم معلوم نمى شد 

 که این پشم از کجاست. 

به امید منفعت با یک شرکت مذاکره نمودم و  جورد افغانستاندر باب سنگ ال

قرارداد کردم ، نتایج نافع است. کارخانه کاغذ سازى را در جرمنى خریدارى 

کردم و همچنان کارخانه قندسازى، کارخانه بافت سان کوره و غیره که بحال 

 مردم ما بسیار مفید است و خساره و منفعت این کارخانه ها را خود شما

میدانید و قابل آن نیست که شرح بدهم. در وقتى که در برلین بودم دو قرار 

داد در مورد تعمیر و انشاء خط ریل نمودم ، نفرى و مهندسین شرکت هاى 

آلمانى و فرانسوى حاضر شده اند. چون شرایط آن خیلى دراز است ، بعد از 

 آنکه روساى شرکتهاى مذکور سنجیدند، گفتگو خواهد شد. 

واستم که در بازگشت از هرات به قندهار توسط طياره بيايم ، ليکن خوب ميخ

شدکه بموتر آمدم زيرا تمام کيفيت راه ها را درست فهميدم. معاهده تجارتى 

بين افغانستان و آلمان بعمل آمد و مسوده آن حاضر و منتظر امضاى من است 

سازى  با کارخانه آهن .که بعد از يک غور نهائى دسخط خواهم نمود

که از زمان اعلیحضرت امیر مرحوم ]«کروپ»
1

[  با افغانستان یک عالقه 

یک قرارداد خوب در باب ذوب آهن و کشیدن از معدن به  .معامله وى داشت

هم قرار داد نموده ام که خطوط « یونکرس»با کمپانى  .افغانستان نمودم

رداد پست و این کمپانى با افغانستان شریک است. قرا .هوائى ما را بسازد

تعالى هللا مسافرت را در داخل افغانستان تعهد میکند که بعد از چندى انشاءا

پسته و مسافر داکه و کابل و قندهار و فراه و هرات و سایر ایاالت وطن 

  .عزیز ما با طیاره حرکت خواهد کرد

                                                 
1
امیر عبدالرحمن خان هنگامى که ماشینخانه لب دریاى کابل را تاسیس نمود، در مورد استخراج آهن و   - 

با فابریکه کروپ آلمان داخل مفاهمه شده بود و معامالت تخنیکى افغانستان از همان عهد با  ذوب آن

آلمانى و فرانسه آغاز شده بود ، اما نسبت دورى راه اکثر خریداریها از هند صورت میگرفت .)پوپلزائى، 

 همانجا(



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   415   

 
يک قرار دادکاملت الوداد با جرمنى ها کرده ام اما متقابله نيست و يکطرفه 

ّ مانند يک است ک ه از روى اين قرارداد تاجر افغان در مملکت جرمنى عينا

تاجر تبعه جرمنى حق آزاد و کامل تجارتى دارد اما در مقابل تاجر جرمنى 

در افغانستان و بيش از يک خارجى حق ندارد ومثل تاجر افغان نيست. زيرا 

استفاده تاجر خارجى نظر به تجربه و بلديتى که دارد از بى علمى تجار ما 

کرده در مدت کمى تجار داخلى ما را بخاک مى نشانند و بعد از چندى که 

تاجر من ، يعنى تاجران مملکت عزيز افغانستان هم عالم شدند، بى شبهه 

يکسان در ميدان تنازع بقا رقابت دوش بدوش کار خواهند کرد. آن وقت از 

بى گرفتم و از جرمنى چيزهاى خو 0تاجر من سبقت برده نخواهند توانست

 وضعيت حکومت جرمنى فوق العاده دوستانه و محبت کارانه بود. 

در نمایشگاه الیپزیک رفتم، در آنجا همه ساله نمایشگاه بزرگى بر پا و از 

هرگوشه و کنار و هر مملکت تجار، مال شان را مى آورند و نمایش میدهند. 

اینده افغانى ما در نماینده ما در آنجانبود، حاالنکه بسیار الزم است که نم

آنجا باشد و هرساله مواد خام افغانستان نمایش داده شود. بهترین 

مصنوعات در آنجا است اگر شخصاّ در آنجا نمى رفتم به این خریدارى هاى 

 خوب نایل نمى شدم. 

از جرمنى به انگلستان رفتم، ملت و حکومت و خاندان شاهى انگلستان بمن 

بيست و دو روز ماندم. به همه مؤسسات و  خيلى محبت نمودند. در آنجا

کارخانه ها خواه زير بحر و خواه در هوا بود رفتم. و چيزى که در آنجا 
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خريدارى نشد از باعث نداشتن فرصت بود که براى تحصيل معلومات سير 

. از مى نمودم و هم فرصت نشد. خوب سير کردم و خوب محبت ديدم

هادتنامه یکى داکترى حقوق، یکى دارالفنون آکسفورد و از جرمنى دو ش

انجنیرى، قبول کردم. اگرچه من متخصص این فنون نبودم محض اکرام 

اما باز هم بيجا نبود ، زيرا اگر تخصص ندارم در اين مملکت  .دادند

عزيزخود قانون ساخته ام و آن را اداره کرده ام، تطبيق مينمايم. و در کابل با 

جايها بسيار بحث ها کرده ام که در اخير  انجنير ها در داراالمان و ساير

تعمير داراالمان ، يعنى در وقتى که امور تعميرات آنجا بمرحله آخرين برسد، 

شرح اين موفقيت بزرگ را بشمايان خواهم کرد. در جرمنى هم مذاکرات 

بسيارى با مهندسين کردم ، از اين روى شهادتنامه دوم را هم قبول کردم. باز 

باز به جرمنى براى جراحى گلوى  .آمده خريدارى ها نمودمتکراربفرانسه 

 خود رفتم. 

مردم پوليندهم مانند مردم  .بعد از جراحى و خريدارى اشياء به پولند رفتم

افغانستان عزيز ، تازه استقالل خود را بعد از انقالب حکومت تزارى روس 

ها استقالل حاصل کرده اند و بر استقالل خود مينازند و ماچون شکر از قرن

 داشتيم و در اين ده سال به استرداد آن مي نازيم.

من هم بواسطه مماثلت و قرابت هم مسلکى در صفت آزادى دوستى شان را 

دوست داشتم يعنى دو مملکت داراى استقالل کامل ميدانستم خصوصاّ مارشال 

مسلمان و او هللا ر با هم ديديم و اگر که من الحمدآن مملکت که مثل براد

مان نيست ، اما همين که يک شخص شجاع ، دلير و وطن دوست آنرا مسل

ّ او را برادر و مانند خود دانستم ّ و مسلکا ) تانزايد مادر ايام  .يافتم ، عادتا

فرزندى چنين( سه يا چهار روز در پولند بودم و دوعهد نامه بستم : يکى 

بود، ولى  حکومت لتوانى دعوت کرده .مودت و ديگرى معاهده ترانزيت آزاد

بواسطه ناخوشى خانم رئيس جمهورکه چند روز بعد فوت شد نرفتم. از پوليند 

به مسکو رفتم، از طرف ملت روسيه شوروى ، فوق العاده پذيرائى پر شکوه 

با اينکه آنها بلشويک اند، پادشاه را هيچ خوش  .و پر حرارت نسبت بخود ديدم

هاى شان را بواسطه دوستى  ندارند، اما از حسن محبت بعضى از اين سياست

ما تغيير داده خيلى خوب پذيرائى کردند و فوق العاده مشکورم. به لنينگراد 

رفتم، بندرگاه حربى شان را ديدم و واپس به مسکو و کريميا رفتم. حکومت 
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آنجا در نظر داشت که چند روز در کريميا استراحت کنم ، اما به سب اينکه 

افغانستان را ببينم تصور کردم که من جاى ميخواستم زود تر وطن عزيزم 

استراحت خود را مى شناسم. يعنى تا در خاک وطن مالوف خود نرسم 

مستريح نميگردم. لذا در کريميا اقامت نورزيدم و رئيس الوزراء شان را هم 

 ديدم و رئيس جمهور شان را يک آدم بى تکلف يافتم. 

شوروى چيچرين فوق وزير حرب وارشيلوف و هکذا وزير امور خارجه 

العاده از من احترام نمودند. حتى بجاهايى که چندان لزوم نداشت وزير حربيه 

خواستند معاهده تجارتى ببندند، چون وقت  .به سبب احترام من با من بود

ازکریمیا به نداشتم ، وزير تجارت ) عبدالهادى خان( را از کابل خواستم. 

براى ما رسیده بود،سوار شدم.  که از طرف حکومت ترکیه« ازمیر»جهاز 

در  .در استانبول پیاده شدیم و با ریل به انقره پایتخت دولت ترکیه رسیدیم

انقره فوق العاده احترام دیدم. حتى در معابر و راه هاى خط سیر من به 

هزاران زنان و اطفال و مردان ازدحام نموده مراسم پذیرائى با بسیار جوش 

مصطفى کمال اتاترک )رئیس جمهورترکیه( و  و خروش نمودند. خود غازى

تمام وزراءو وکالى آن مملکت با کمال خلوص استقالل محبت از من استقبال 

يکى چون در نظر  .ويک معاهده يى که در نظر داشتم با ترکها نمودم  کردند.

دارم که در شق حربيه از ترک ها استفاده کنم و در کابل هم مانند مکتب 

که در آن زبانهاى آلمانى و فرانسوى تعليم مى شود، يک مکتب امانيه و امانى 

بسازيم که زبان تعليمى آن ترکى باشد. و بعد از مراحل تعليمى به تعليمات 

آرزو داشتم که از ترکيه به سرحد ايران وارد شوم. اما  .حربى مشغول شوند

آن استفاده و از  .از آنجا به باطوم و تفليس و باکو رفته تيل را مشاهده نمودم

کردم که کار تيل گرفتن از معدن هرات براى ما خيلى آسان است. از آنجا به 

ترلى و بندر پهلوى آمدم. از کشتى خالص شده بموتر ها سوار شديم، در 

 خاک ايران پذيرائى خيلى خوب ديدم. خصوصاّ از حصه هاى مردم بيدار آن. 

افتم. ملت ايران را خيلى شاه ايران را يک سپاهى فداکار و خيلى وطنخواه ي

دوست دارد و خاندان سلطنتى پهلوى خيلى کوچک است . چون چند روز قبل 

ازآنکه اروپا رفتم ، يک معاهده بين افغانستان و ايران امضاء شده بود، در 

اين موقع پروتوکل هاى آن نيز امضاء شد. در بين ايران و ترکيه يک 

ه نصايح دوستانه و بيغرضانه که کشيدگى در معامالت سرحدى موجود بود، ب
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بطرفين نمودم آن کشيدگى رفع شد. در بين ايران و ترکيه مناسبات خيلى 

خوب شد. و يک معاهده عيناّ مثل معاهده توحيد مساعى سياسيه که ما با ترکيه 

و ايران عقد نموده ايم ، بين ايران وترکيه هم امضام شد و اصالح بعمل آمد. 

 . ...مملکت معاهده نموده ام که نتايجش معلوم استو دراين سفر با چند 

تمام مصارفى که ما کرده ايم، غير از خريداريها ، مصارف   مصارف :

مانند: خرج عيد استقالل، دعوت ها، اعانه ها به بلديه ها وشفاخانه ها و 

شعبات تبليغ و افغانهاى بى بضاعت، بخشش ها، مخارج هوتل ها، کرايه هاى 

( 1ر951ر000هيئت، جمله نزده لک و پنجاه و يک هزار ) ريل، جيب خرچ

 افغانى. 

از قبيل : سوغاتها، تحف و هدايا، يک کرور و بيست و هشت لک عایدات : 

و هشتاد و هشت هزار افغانى.که بعد از وضع اصل خرچ فايده محض براى 

 ( افغانى ميماند. 10ر938ر000ما يک کرور و نه لک و سى وهشت هزار)

 

 کامالّ به فيصله وجدانى شما  ؟اى چه بود و چطور کامیاب شدیمبر سفر

وزراء و رؤسا، خوانين و نمايندگان شما ملت ميگذارم. و کافه علما و فضالء 

مقيم پايتخت و تمام مملکت را متوجه اين حقيقت ميسازم که تا در غياب و 

ميدانيم  حضور بدين عواملى که من انجام داده ام مشوش و مشتبه نباشند. اما

که خداوند )ج( بيش از آنچه که آرزو داشتم مرا کامياب گردانيد، زيرا که 

اينها همه باعث مفاد ملت و مملکت است. و فايده يى که حساب کردم همان 

فايده است که حساب دخل و خرج آنرا کامالّ محمد حسن خان مصاحب من به 

ه را مامورساخته ام که وزارت ماليه داده اند. مير محمدهاشم خان وزير مالي

ّ با محاسبين ماهر ديگر مورد دقت و سنجش قرار داده تمام  خود شخصا

جزئيات را سنجيده به قناعت ارباب حساب دفاتر امروز و آينده بپردازند، تا 

ّ هشت ماهه ناقص و مشبوه  حسابات مصارف وعوائدمن در اين سفر تقريبا

«باقى نگذارم.
 1

   

د در سلسله ريفورمهاى مرحله دوم، آرزوى خويش شاه هنگام گزارش سفرخو

به حضار « حزب استقالل و تجدد»را در باره ايجاد و تشکيل حزبى بنام 

                                                 
1
  304- 289بل، ص، چاپ کا220 -209،چاپ پشاور، صفحاتهللا پوپلزائى ، سفرهاى غازی  امان ا- 

 



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   419   

براى پيشبرد امور مملکت بهترين وسيله اساسى اين است :»  ګفتابراز کرد و

که اشخاصى که مملکت را اداره ميکنند، بلکه ساير افراد ملت باهم هماهنگ 

مساله زمانى صورت مى گيردکه وحدت فرقه يى بين عموم باشند، و اين 

: مردم ما حين  ...افراد مملکت پيداشود، لهذا بايد که فرقه متحد بروى کار آيد

مريضى ها، پنجه آهنين را بر سينه خويش مى آويزند و اين همان پنجه 

جوگيست که هندوها آنرا تقديس ميکنند و اساس آن در فرهنگ ما وجود 

دين مقدس اسالم  .جاى پنجه جوگى بايد به اصول اسالمى توجه کردندارد، ب

دين ما طرفدار توزيع سرمايه به  .انحصار سرمايه را به چند نفر نميخواهد

شکل عادالنه آن است ، خيرات و صدقات و زکات تنها اين معنى را دارد که 

ت سرمايه تقسيم شود و يکى سير و ديگر گرسنه نماند و در اخير توضيحا

خود گفت : نظامنامه اين فرقه )حزب( پيش شماست ، اما عرض ميکنم که 

ممکن است اين فرقه وسعت پيداکند و با اين نظامنامه اکتفا نشود، البته وقتى 

که حزب تشکيل شددر اين قانون تغييرات رونما خواهد شد و روز تشکيل 

چهارم  و امير اين سخنان را در روز« شد. حزب در آينده اعالن خواهد

گزارش سفر خود در مجلس وزراء ابراز داشت. 
1
  

 

 :شاه سفر ندۀ امرکائی در بارۀنظریات دو نویس

خان درنظرداشت که با احداث خط هللا امان مينويسدکه: ریه تالی ستورات 

آهن در افغانستان چمن را باکوشک در روسيه وصل کند و مسافرين و اموال 

هد. در عين زمان خط آهن بين کابل و روزاز اروپا به کابل نقل د 14را در

قندهار را نيزميخواست شروع کند، اما انگليس ها که از اهميت استرتيژيک 

اين پروژه آگاه بودند ودرک ميکردند که با اکمال اين پورژه پرابلم های 

اقتصادی واسترتيژيکی شرق ميانه حل خواهدشد،به اعمار اين پروژه موافقه 

نکردند. 
2
  

توان بدون شک آغازگر فصل نو و  هللا خان را می امانپوالده، بقول ليئون

های را که او برداشت، در  تجددخواهی در تاریخ افغانستان دانست. گام

شد، ساختارهای سیاسی و اجتماعی افغانستان را  صورتی که عملی می

                                                 
1
 ببعد 304پوپلزائی،سفرهای شاه امان،ص- 

2
 71-70آتش در افغانستان ، ص - 
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های با افتخار و متمدن  دگرگون ساخته، افغانستان را امروز در زمره ملت

 داد. ار میمنطقه قر

پيشنهاد شد که قرار بود  1928جانبه استخراج معادن در سال  برنامه همه -

الجورد توسط يک شرکت آلمانی استخراج شود و در ضمن معادن آهن 

افغانستان را سروی نمايد. استخراج معادن ذغال و سنگ مرمر همچنان آغاز 

وزش دانشجويان دار استخراج نفت و گاز شد و برای آم گرديد. روسيه عهده

 های ساحوی در باکو در نظر گرفته شد. افغان آموزش

تجارت مورد تشويق قرار گرفت و قوانين تجاری برای بازرگانان زمينه  -

های تجاری در هرات  تجارت و حمايت آن را فراهم ساخته، نخستين شرکت

 آغاز به کار کردند.

هللا خان در  نزمينه توسعه و انکشاف زراعتی فراهم شد و شخص اما -

شد. برنامه بزرگ  های ملی ظاهر می های زراعتی با لباس نمايشگاه

های دولتی برای تشويق دهاقين به  پروری در نظر گرفته شد و زمين جنگل

قيمت پايين فروخته شد تا قشر کشاورز مورد حمايت قرار گيرد. وزارت 

دند.زراعت و همچنان ليسه زراعت برای بار نخست آغاز به کار کر
 1

 

(توضيح نمود که دولت در 1928) 1307در لويه جرگه شاه  :ميگويدغبار

با دو شرکت  وصدد توريد فابريکه ها و تمديد خط آهن در افغانستان است. 

جرمنى و فرانسوى قراردادى بسته که طبق آن در ده سال خط آهن از جنوب 

براى سروى اين افغانستان به شمال آن تمديد ميگرديد، و چهار نفر فرانسوى 

کار بکابل آمدند و بقندهار نيز سفرکردند. تمديد لين تلگراف و تلفون بين 

مرکز و واليات کشور زير دست گرفته شد. ستيشن هاى برق در پغمان و 

جالل آباد و قندهار بکار گرفته شد، و به فابريکه هاى چرمگرى و باروت 

 سازى و سمنت و گوگرد و برق وسعت داده شد. 

انه هاى ترميم موتر و پرزه سازى، صابون و عطريات، نختابى و کارخ

پارچه بافى، نجارى و يخ سازى ، پنبه وروغن کشى در قندهار و مزارشريف 

و هرات تاسيس، و احضار فابريکه هاى ذيل درنظر گرفته شده بود: 

قندسازى، نساجى نخى و جيم ، دکمه سازى، حفظ ميوه، مسکه و پنير سازى، 

                                                 
1
 /شفق همراه 1398اسد 30لیون بی پوالدا، فصل ناتمام ،روزنامه مدنیت، - 



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   421   

تيل خاک کشى، پوسته هوائى بين کابل و مزار و شوروى و ايران آبکشى و 

و ترکيه مدنظر گرفته شد. بند آب غازى و بند سراج غزنى تکميل گرديد. و 

بستن بند آب چمکنى و تکميل نهر رزاق روى دست گرفته شد. دولت در 

معامالت تجارتى حق کامله الوداد از دولت جرمنى و حق ترانزيت آزاد از 

پولند حاصل کرد. و براى عقد قرار دادهاى تجارتى با مسکو و  حکومت

برلين داخل مذاکره شد. براى انعقاد قراردادهاى ديگرـ راجع به معادن 

الجورد بدخشان ، نفت هرات و تاسيس يک فابريکه ذوب آهن و انکشاف 

معادن آهن، زغال سنگ ، گوگرد، سرب، سنگ ريشه ، ابرک تباشير، 

رنگهاى مختلف پروگرامى روى دست گرفت و براى  مرمر، گل سفيد و

تنظيم و اداره جنگالت پکتيا و اسمار و غيره ، تزئيد نسل اسپ ، تعميم نسل 

قره قل و ترقى پيله ورى پالنى طرح کرد. در کابل 

نمايشگاه صنايع ملى دايرگرديد ولباس ازپارچه 

وطنى براى مامورين دولت اجبارى گرديد.
 1 

 

 عنوانی استاد قاسم افغان:هللا نامه شاه امان 

بايد ياد آور شد که هيچکس ديگرى از شاهان و 

هللا اميران و زعماى افغانستان مثل شاه امان 

هنرمندان را حمايت نميکرد چون خودش هنرموسيقی را از استادان موسيقی 

احترام هللا آمخته بود. و هيچکسى ديگربه استاد قاسم به اندازه شاه امان 

دل دوست داشت.  تۀرا از هللا يز شاه امان ن جهت استاد ننميگذاشت. به همي

بارى در هنگامى که شاه در سفر اروپا بود ، استاد قاسم پيامى عنوانى شاه 

م داد و شاه در داخل قطار اين پيام را دريافت و خود متنى بقلم خود اتلگر

ه را نوشت و براى استاد قاسم فرستاد.آن متن را ميخوانيم تا توجه و احترام شا

 نسبت به استاد دريابيم: 

 

 پیام شاه امان هللا عنوانی استاد قاسم

 ( 1928مى  3) از ریل بین وارسا و ماسکو، 

                                                 
1
 792- 790،ص 1غبار ، ج- 
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قاسم جان ! وزیر دربار سالم ترا بمن رسانید، برایش گفتم که از طرف من "

برایت سالم تحریر کند، باز هم چون وقت یافتم این است که خودم برایت 

صحت دارم و در سفر خود روان هستم . یاد دوستان هللا حمدتحریرمیکنم : ال

ّ آواز هاى لطیف تو در روزهاى آزادى که بخیالم میرسد، دلم را  خصوصا

سخت فشار میدهد و تسکین خود را به ریکاردهاى گرامفون تو که با خود 

دارم کرده با دیده اشکریز یاد وطن میکنم. از خداوندکریم التجا دارم وطن و 

هللا( )امان  «ستان مرا در حفظ خود داراد!تمام دو
1
  

خان چون به آواز و آهنگ هاى حماسى و ميهنى استاد قاسم هللا شاه امان  

فراوان عالقه داشت ، به استاد قاسم گفته بود : حينى که آواز خود را ثبت 

تا فهميده شود که اين آوازقاسم « قاسم افغان »ريکارد مينمايد، در اخير بگويد 

.  افغان است
2
  

درشهرکلن آلمان در حضورجمع غقيری از  2004هنديه دافغانستان، درسال 

گفت :  هللاآخرين روزهاى حيات شاه امان  ۀدر پاسخ پرسشى در بار حضار

هنگاميکه بر بستر مرگ افتاده بود، از من خواهش کرد تاصداى هللا شاه امان 

او در افغانستان استاد قاسم رابراى آخرين بار به او بشنوانم تا تصور کند که 

وطنی که باشندگان آن  چشم ازجهان مى پوشد. وطن خودقرار دارد و در

زمان طرفداری ازاو نکردند وحاال متاسف هستند که مدت سلطنت شان زياد 

دراين لحظه رعشه درصدا و دستان خانم هنديه پيداشد و بغض  -طول نکشيد.

گيالس آب را بلند  راه گلويش راگرفت و چون ميخواست آب بنوشد نتوانست

کند و دوباره گيالس را برجايش گذاشت وحضار با وجود تأثر برايش کف 

زدند تا تعادلش را دوباره دريابد، مگر نتوانست به سخنانش ادامه دهد و به 

سخنان خانم هنديه فضاى محفل را سخت تحث  -مشکل بجايش برگشت.

مردان محفل هنگام تاثيرقرار داد و من متوجه بودم که بسيارى اززنان و

ميگريستند. هللا شنيدن اين خاطره و آن احساس عميق وطن دوستى شاه امان 

  شادباد! اه مردم دوست وآزادی خواهشآن روان

 

                                                 
1
  409خان ، ص هللا پوپلزائى، سفرهاى خارجى شاه اما ا -51 - 

2
  410ا، ص پوپلزائى ، همانج -52  - 
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استاد قاسم افغان يکى از مردان دلباختـه استقالل و آزادى بود که نمى توانست 

ان ببرد. محفل ساز و آواز را بدون نغمه هاى دلنشين استقالل کشور به پاي

گويند : در محفلى که بخاطر برسميت شناختن استقالل افغانستان در قصر 

در « هنرى دابس »ستور وزارت خارجه بر گذار شده بود و نماينده انگليس 

آن اشتراک داشت ، استاد قاسم با روبرو شدن با دابس محفل سرور را با اين 

 بيت از شعر عبدالعلی مستغنی آغاز نمود: 

 م کبود تو به مژگان ناخنمیزند چش

 ترسم اى شوخ میان 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: 

 ناز دارد بی سر و سامانـــیم          بحر در بر قـطرۀ طـــــوفانیم

 ـر کارشد آســـانیمآسمانسیـر است سرگـــردانیم          مشکل هـ

 گر ندانی غـیرت افغــــانیم

 چون به میدان آمدی میدانیم

 کیست افغان در زمان گیر ودار؟        می نترسد از نهیب کــــارزار

 رشک رستم غـیرت اسفـندیـــــار        کی بود از خــصم روگردانیم

 گر ندانی غـیرت افغــــانیم

 چون به میدان آمدی میدانیم

 ـد شاه بيتو بع

 "عـروس ُملک کسی تنگ دربغل گیرد

 که بوسه بر لب شــمشیر آبدار زند"

 را بر زبان رانده، ادامه ميدهـد :

 کی بغـیر از جنگ باشد کــــار من        جنـگ باشد کار من کردار من

 شد فـرار از جنگ ننگ و عار من        تا بچند ای خــــصم میترسانیم

 ــــانیمگر ندانی غـیرت افغ

 چون به میدان آمدی میدانیم

اين غزل نيز با کف زدن هاى حضار بدرقه شد و نماينده انگليس از ترجمان 

معنى آن را پرسيد، تر جمان معنى غزل را برايش گفت. دابس از استاد قاسم 

 خواهش نمود تا آهنگى به او ياد بدهد ، استاد بال درنگ خواند : 
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 مکتب ماست جاى استقالل

 ـق ما هـواى اســتقاللسبـ

و بدين سان استاد احساسات آزادى خواهى افغانها را بگوش نماينده انگليس 

"فردای آنروز اعليحضرت امان هللا خان استاد قاسم را بحضور می رسانيد. 

پذيرد و در برابر همه اراکين دولتی و معززينی که آنجا حضور دارند، اورا 

اعطای نشان زمرد را بنام "ُمِسرت" در آغوش پرمهرش می فشارد و سند 

ً باو تفويض ميکند و خود، نشاِن زمرد را در يخن چپ کرتی فراک  شخصا

سياهی که استاد قاسم به تن دارد تعليق مينمايد و با تبسم مليحی به استاد قاسم 

ميگويد: "در کنار راست نامت کلمۀ ارجمند "استاد" را امير صاحب شهيد 

روز درکنار چپ نامت کلمۀ مقدس و با شکوه "افغان" گذاشته بودند و من ام

را اضافه ميکنم که سمبول هويت و افتخار همه باشندگان اين سرزمين فخيم 

است." و رويش را بطرف حضار ميگرداند و اضافه ميکند: " منبعد اين 

هنرمند وارستۀ کشور ما بنام "استاد قاسم افغان" ياد ميشود" و بوسه ای بر 

 اد قاسم افغان ميگذارد و دوباره به جايش بر ميگردد."پيشانی است

غازى ، استاد قاسم را سخت دوست ميداشت و او را با هللا اعليحضرت امان 

«  مدال خدمت»و « نشان مسرت» دادن مدالها و نشانهاى طال و الماس بنام 

و غيره مفتخر ساخت. 
1
  

ان هاى آن دو شاه امان هللا خاطر استاد را همواره گرامى ميخواست. رو

 شخصيت وطنپرست و آزادى دوست ، شاد و ياد شان گرامى اد!

درعهد سلطنت اعليحضرت امان هللا خان استاد قاسم نه تنها ګفته ميشود 

هنرمند برازندۀ دربار و خوانندۀ خاص پادشاه بود، بلکه به حيث استاد، چندين 

سردار محمد تن از شهزادگان را درس موسيقی و آهنگ سرائی ميداد، مثل 

رحيم جان )بعداً ضيائی( " شيون کابلی"، سردار عبدالسميع جان سراج، 

سردار عبدالغفور جان سراج و سردار حشمت هللا جان برادر اعليحضرت 

 امان هللا خان .

در زمان سلطنت اعليحضرت محمد نادرشاه هم استاد از احترام خاصی 

ت جريب زمين آبی زراعتی برخوردار بود و بفرمان همين پادشاه موازی بيس

                                                 
1
   26، ص 88جریده زرنگار ، چاپ تورنتو ، کانادا،شماره  - 
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در بينی حصار کابل به وی اهدا گرديد. وضع اقتصادی استاد که بعد از 

اغتشاش حبيب هللا کلکانی بحرانی شده بود با تسليم شدن اين زمين ها بهبود 

 قابل مالحظه ای يافت و از ارامش مادی برخوردار گرديد.

ان بحيث خوانندۀ در زمان اعليحضرت محمد ظاهرشاه هم استاد قاسم افغ

خاص دربار خدمت ميکرد و معاش مستمری او از بودجۀ وزارت دربار 

سلطنتی اجرا ميشد. استاد قاسم افغان هميشه مورد الطاف و تفقد محمد 

ظاهرشاه قرار داشت و نه تنها از طرف ايشان به اخذ نشان مطالی "خدمت" 

ت و مقام ارجمند نايل گرديد بلکه به هدايت شاهانه، برای ستايش از خدما

هنری و فرهنگی اش مجسمۀ برونز او در مدخل تاالر عمارت جديد راديو 

سنبله  12سالگی بتاريخ  8۵افغانستان نصب گرديد.استاد قاسم افغان به عمر 

م در خرابات کابل وفات نمود و جنازه اش با  19۵۶هـ ش برابر با  133۵

اک سپرده شد. هنگاميکه مراسم خاصی در شهدای صالحين کابل محترمانه بخ

تابوت اورا در خانۀ قبر ميگذاشتند، جم غـفيری از عالقه مندان و شيفتگانش 

حاضر بودند و همه به زمزمه هائی فکر ميکردند که روزگاری استاد قاسم 

 افغان آنها را چنين ميخواند :

 به تابـوت  از چوب تـاکــم کنـید        به راه خـرابـات خـاکــم کـنـیـد

 به آِب خــرابــات غـسلم دهـیـد        پس آنگاه بر دوش مستـم نهـید  

 مریـزید بر گـور من جز شراب           

مـیـاریـد  در ماتـمـم  جــز رباب
1
  

غازى استاد هللا يکى ديگر از استادان غزل در عصر اعليحضرت امان 

، او در سن هاشميان هللا ميران بخش پغمانى است. بنابر ضبط داکتر سيدخليل 

هفت سالگى از پغمان با پدرش به هند بريتانوى رفته و در آنجانزد استادان 

سرشناس هندى موسيقى را آموخت و خود را به درجه استادى در اين هنر 

رسانيد وچون از ارادتمندان نظام الدين اوليا بود، هرسال دردهلى به ُعرس 

ان مشهور هند شناخته ميشد. نظام الدلين اوليا شرکت ميکرد و از قوالى خوان

استادان مشهور مکتب موسيقى کابل از قبيل مرحوم استاد ميرزا نظر و 

                                                 
1
 جرمن آن الین -استادقاسم افغان، بقلم آقای نوری ، پورتال افغان  - 
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مرحوم استادقاسم از شاگردان استاد ميران بخش پغمانى بودند و در هند نزد 

 او تلمذکرده بودند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل هفتم

 آغاز مرحلۀ سوم اصالحات وسقوط شاه امان هللا 

 

 :اه امان هللا به لویه جرگهتمهید ش

که ازپيش آمد رجال مقتدر اروپا و مالحظه تخنيک و فرهنگ  امان هللا  شاه

غرب و بخصوص از مشاهده برنامه هاى پرقدرت مصطفى کمال اتاترک در 

شده بود، در جهت تطبيق  وشگفت زده  ترکيه و رضاشاه در ايران متحسس

رزيد و لويه جرگه هزار نفرى را برنامه هاى اصالحى در افغانستان شتاب و
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داير و آرزو ها و نيات خود را در زمينه  1928 ماه اگستاخيردر کابل در 

 تسريع پروسه تحوالت اجتماعى با لويه جرگه در ميان گذاشت.

شاه نيات وآرزوهای خود را در يک نوشته قبل از آغاز لويه جرگه 

تقديم کرده ودر  يه جرگه""جزوه تمهيد شاه امان هللا به لوزيرعنوان مختصر

 آن نوشته بود:

 ملت عزیز و باوفای من!»

به مناسبت ختم سفر چندماهه ی من و اجراآتی که برای ترقيات شما شده بود 

و برای بازپرسی احواالت شما فرزندان عزيز، الزم ديديم که از هر اکناف 

تيه ی مملکت، وکالی شما را احضار کرده، لوی جرگه را منعقد و امورات آ

دولت را تحت نظر دقت گرفته، به استشاره و استصواب وکالی ملت عزيز 

خود، قرار های نافع و الزمه را برای آرامی و رفاه ملت و ترقی وطن 

محبوب خود بدهيم و به اين وسيله اشتياق قلبی خود مان را که به ديدار شما 

ی شما رسيدند و اوالد های دالور خود داشتيم تسکين نماييم. اينک تمام وکال

 از ديدار خود شان فرحت بی اندازه ی قلبی به من بخشيدند.

 فرزندان عزیز!

امروز بحمدهللا ما دوره ی ترقيات ابتداييه ی ده ساله ی خود را با کمال 

کاميابی طی کرديم. من از اطاعت و فداکاری شما، از جهد و هم آهنگی شما، 

و مسرت دارم. ما امروز در از غيرت و همت شما، از صميم دل رضايت 

صحنه ی مبارزه ی سعی و عمل دوره ی دوم ترقيات مملکت، داخل شده ايم. 

ما بايد با دل و دماغ قوی و با تحمل و شکيبايی که مخصوص فطرت افغانان 

شجاع است، از همه گونه زحماتی که در راه ترقيات وطن مقدس افغان پيش 

 آيد، پذيرايی کنيم.

مبرهن شده، من ابداً از خدمات ملت عزيز خود خسته نمی طوری که به شما 

شوم. عشق قلبی من، آرمان و آرزوی يگانه ی من، حاصل حيات و زنده 

گانی من، فقط تعالی ملت محبوب و وطن مقدس من است. در اين راه، عزم 

من متزلزل نمی شود، ولو با هر قدر مشکالت دچار شوم، هيچ گونه مدح و 

م و توبيخ، اثری به من نمی کند و مرا از فکر ترقيات و ثنا، هيچ قسم لو

 سربلندی شما باز داشته نمی تواند.

 پس نظر به عزم راسخ و قوت قلبی که برای خدمات و ترقيات شما در خود 
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مشاهده می کنم و نسبت به اعتماد و شوقی که بر وفاداری و مردانه گی و 

ارم، بعون هللا تعالی تکيه وطن دوستی و صداقت شما اوالدان غيور خود د

کرده به شما اطمينان می دهم که: با مظفريت فوق العاده و ترقيات درخشان، 

دوره ی دوم مساعی خود را خاتمه خواهيم داد و يک بار ديگر ثابت خواهيم 

نمود که: نژاد پُر افختار افغان بر هرگونه عايق و حايلی که سد باب ترقيات 

)جزوه ی به ملت عزيزم، تمهيد شاه « الب می شود.افغانستان شدن بخواهد، غ

 (1928امان هللا در تدوير لويه جرگه ی سال 

اين تمهيد، جهت تدوير جرگه ای بود که امان افغان، پس از بازگشت از سفر 

طوالنی خارج از کشور، خطاب به مردم، ارائه کرده است. "
 1

   

 

 از قلم داکتر کاظم: 1928 گزارش لویه جرگه 

ترسيدعبدهللا کاظم،درسلسله مقاالت لويه جرگه ها در افغانستان )بخش داک

]بازگشت از اعليحضرت به مجرد ورود به کشور »پنجم( مينويسد:

درفکر پياده کردن نوآوری های "انقالبی" خود شد ولويه  سفرطوالنی خود[

 (مشتمل بريکهزار 1928آگست 29ش )1307سنبله 6جرگه را بتاريخ 

رائه راپور سفر و اقدامات بعدی دولت درپغمان داير کرد. نماينده جهت ا

متأسفانه گزارش مفصل دربارٔە رويدادهای مکمل اين لويه جرگه در دست 

نيست و شايد به دليل اينکه اين لويه جرگه درحالی برگزارشد که کشور 

دريک نوع آرامش قبل ازطوفان قرارداشت وجريان لويه جرگه وسپس 

قصرستوراز يکطرف ونارضايتی نمايندگان وحلقات تدويرکنفرانسها در

محافظه کار مذهبی ازطرف ديگر فرصت تدوين و نشر رويداد را ميسر 

نساخت و اگر اسنادی هم دردست بود، با وقوع اغتشاش سقوی و سقوط 

جريده امان افغان دريک شماره مخصوص  .سلطنت امانی ازبين برده شدند

اول، دوم و سوم لويه جرگه را به نشر  خود مختصر جريان رويداد های روز

سپرد: شاه امان هللا غازی در روز اول لويه جرگه پس از مراسم افتتاحيه 

ضمن سخنرانی مبسوط خود در بارٔە ايجاد تحوالت جهت ترقی و تعالی 

کشور از لزوم تبديل شورای دولت به شورای ملی سخن گفت و فرمود: 

                                                 
1
 مصطفی عمرزی، سایت کتابتون، مقاله امان افغان - 
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قدری پيش برود و وکالی ملت بتوانند  منتظر بودم، همينکه قابليت مملکت»

شورای مملکت را اداره کنند، اين حق را باوشان بدهم. اينست که امروزاين 

 «. قابليت را در وکالء مالحظه کرده و اين حق را بملت ميدهم

سپس قانون انتخابات وکالء طرح و اليحٔه آنرا سرمنشی حضورقرائت کرد 

ورای ملی" به تصويب رسيد و از طرف که بعد ازبحث ومذاکره "نظامنامه ش

 جرگه تصديق شد که در نشريه امان افغان به نشر رسيد .

رابصورت فشرده و اما  1307مأخذ ديگری که بر رويدادهای لويه جرگه 

روابط خارجی افغانستان درنيمه اول قرن "جامع روشنی انداخته، کتاب 

آدامک" است که  بيست"، اثرافغانستان شناس معروف امريکائی "لودويک

" مطالبی  سفر و شکست امان هللادريک قسمت فصل چهارم زيرعنوان "

 دارد که اهم آن ذيالً اقتباس ميشود.

امان هللا شاه جلسه اول را چنان افتتاح کرد که در آن »آدامک می نويسد: 

وانمود ساخت که او به حيث زمامدار افغانستان حرف نمی زند و آنها را به 

ادهای خود مجبور نميسازد. برای آنها گفت که وظيفٔه شان است تا قبول پيشنه

آزادانه دربارٔە کشور خود تبادل افکار کنند و صحبت نمايند، مگر اصرار 

احترام کرد  بايدورزيد که به فيصله ای که توسط اکثريت آراء گرفته ميشود،

يت آراء و به آن پايدار ماند و مخالفت نمايندگان ملت را به تصاميم اکثر

 قرار خيانت به خود، به خانواده، به ملت و به پيغمبر )ص( تلقی کرد. امان هللا

م مغايرت داشته باشد، نميتواند مورد بحث قرار الگذاشت که هرچه با دين اس

 گيرد. 

در جلسه اول فيصله شد که شورای دولت بايد با يک پارلمان يا شورای » 

د، تعويض گردد. اشخاص رسمی ملی که توسط ملت آزادانه انتخاب شو

حکومت نميتوانند به عضويت شورای ملی انتخاب شوند. شورای ملی بايد با 

  .»لويه جرگه هم آهنگی داشته باشد

(نخست راپور  1928آگست  30) 1307سنبله7درجلسه روزدوم مورخ 

فعاليت های وزرای مختلف در ظرف سه سال گذشته خوانده شد وبعد ازآن 

ند موضوع صورت گرفت. آدامک خالصه اين تصاويب را بحث درباره چ

لويه جرگه قيود و شرايطی را وضع کرد که قدرت عفو » چنين بيان ميکند:

از قضات و حکام گرفته شود و اين قدرت تنها برای پادشاه تفويض گردد؛ از 
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رشوه، سوء استفاده و زجر و دشنام دادن جلوگيری شود؛ يک هيئت تحقيق و 

تشکيل گردد تا به مظالم و شکايات واليات رسيدگی کند؛ مدت  تفتيش مستقل

خدمت عسکری از دوسال به سه سال تمديد يابد و برای همه اجباری باشد، 

درآن استثناء نميگنجد و نه عوضی گرفتن مجاز دانسته ميشود؛ تطبيق تعزير 

 ممنوع شود زيرا ساحه آن بسيار وسيع است و ازپيشانی ترشی تا حکم قتل را

دربرميگيرد، لذا جزا ها بايد بصورت قاطع تعريف و مشخص گردند؛ 

باالخره به تقاضای اعضای لويه جرگه و تطبيق درست ماليات برمواشی، 

  ».الزم ديده شد تا هرسال سرشماری و احصائيه گيری مواشی صورت گيرد

اگست( فيصله بعمل آمد  31سنبله مطابق 9س روزسوم لويه جرگه) الدراج

مله عناوين والقاب رسمی را از بين بردارند و همچنان القاب اجتماعی ج» که:

را ملغی سازند و بنابرآن همه اشخاص رسمی را بدون درنظرداشت مقام 

ومنزلت به کمال سادگی "عزيز" خطاب نمايند، مثل عزيز محترم، 

وزيرعزيز و امثالهم. حتی امان هللا پادشاه نيز ميخواست او را هم "پادشاه 

ز" خطاب کنند، اما اعضای لويه جرگه اين پيشنهاد او را قبول نکردند و عزي

اصرار ورزيدند که امان هللا لقب خود يعنی "اعليحضرت" را حفظ نمايند. 

همچنان فيصله شد که لباسهای مجلل رسمی و يونيفورم های قيمتدار بايد 

برای ازبين برود و دراوقات رسمی ومراسم اجتماعی بايد لباسهای ساده 

اشخاص ملکی دريشی سياه وبرای اشخاص نظامی دريشی خاکی تخصيص 

داده شود. عالوه برآن جميع مدالها و نشانهای تزئيناتی ازبين برداشته شود، 

به استثنای نشان استقالل که برای اشخاص بسيار فعال و نافع ملی و فاتحان و 

 قهرمانان نظامی اعطا ميشود. 

در مورد کسانی بود که به حيث امام، معلم يا  يکی ازموضوعات حساس همانا

واعظ در امور دينی توظيف می شدند که بايد تابع امتحان دانسته شوند و بعد 

يف خود را انجام دهند. از امتحان و اخذ تصديق نامه اجازه دارند تا وظا

ً م هائيکه ازخارج بودند، بخصوص آنهائيکه ازمدرسه ديوبند هند العالوتا

يل شده بودند، برای شان اجازه داده نشود که داخل افغانستان به فارغ التحص

گردش بپردازند، زيرا آنها مردمان بد و شرير و پروپاگندچی خارج و خائن 

شمرده ميشوند. کسانيکه از چنگ قانون فرار کرده اند و يا فرار ميکنند، بايد 

ری که د و نيز محاکم عصدگان ملت برحسب قانون دستگير شونتوسط نماين
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درحال تأسيس اند، بايد قرار خود را به اساس سند و شواهد صادر کنند، نه 

  »...آنکه توسط اصول قديمه گواهی و شهادت

 53درپايان جلسه امان هللا اعالم کرد که او » آدامک در ادامه می نويسد:

ميليون  50هزارديگر هم با  50هزارتفنگ خريداری کرده و اراده دارد تا 

تفنگ با يک هزار کارتوس[ و مهمات ديگرآن خريداری کند و گلوله]هر

قيمت آن از درک کمک و اعانه جميع افراد کشور که باال تر از سن پانزده 

باشد فی نفر پنج افغانی و تاديه يک ماهه معاش مامورين دولت برای يک 

تشره برطبق اخبار من»آدامک می افزايد:  ».مرتبه پرداخته خواهد شد

ن اميربا شوق و ذوق پذيرفته شد و نماينده الافغانستان اين اع درمطبوعات

کابل ـ غالم محی الدين گفت که او حاضر است برای اين هدف مقدس يک 

  ».لک افغانی اعانه بدهد و از ديگران هم خواهش کرد تا از او پيروی کنند

سنبله مطابق اول سپتمبر( يک قسمت زياد وقت 10درجلسه روزچهارم ) 

باحثه پيرامون قانون مامورين و مسايل مربوط آن گرديد، طوريکه صرف م

آدامک می نگارد: برای جلوگيری از تخطی بايد مامورين دولت در شروع 

مأموريت، دارائی خود را با عايد ساالنه آن ثبت نمايند. اين اوراق بايد 

بدسترس هيئت تفتيش گذاشته شود و آنچه اضافه ازمصارف آنها باقی می 

س الخطی و اختد، يا چشمٔه عايداتی آنها وانمود گردد و يا آنکه حاصل تمان

آنها بشمار رود که دراينصورت موجب تنبيه و جزاء پنداشته ميشود. همچنان 

قانون مامورين که زيربحث بود، دربارٔە ترفيعات و مصارف سفريه حين 

ث انجام وظيفه، نيزمطالبی را دربر داشت که دراين مجلس روی آن بح

صورت گرفت و درعين زمان فيصله شد که معاش مامورين دولت توسط 

شورای ملی تعيين گردد. ازهمه مهمتر تصميم گرفته شد که پيشنهاد شد تا 

 سالگی تعيين گردد، 18برای دختران و  22حداقل سن ازدواج برای پسران 

نظر بعد امورين دولت نميتوانند بيش ازيک زن داشته باشند.  اما اين معالوتاً 

می الآراء رد شد، زيرا با اصول اسازمباحثات زياد به اکثريت مطلق 

شاه پيشنهاد کرد که خانم او هللا همخوانی نداشت. دراخير مجلس چهارم، امان 

به حيث ملکه و پسرش شهزاده رحمت هللا را که درآنوقت شش ساله بود، به 

ن پيشنهاد اخير با کف حيث وارث تاج و تخت و وليعهد افغانستان بشناسند. اي

 . زدنها و هلهله زياد پذيرفته شد و تصويب گرديد
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يکی ازپرجنجال ترين اقدامات عصرامانی موضوع رفع حجاب بود که حتی 

درسقوط رژيم نقش بسيارعمده بازی کرد. درنتيجه همين طرزفکربود که شاه 

ن افغان امان هللا دراين لويه جرگه ازملکه ثريا خواست تا به حيث اولين ز

روپوش خود را درحضور نمايندگان مردم بطور رسمی از چهره بردارد و 

بدينوسيله به رفع حجاب رسميت دهد. لويه جرگه نه تنها به رفع حجاب مهر 

تائيد گذاشت، بلکه اکثرنمايندگان ازاين پيش آمد شاه و ملکه منزجر گرديدند و 

حجاب بزعم شاه امان  حتی بعضی ها صدای اعتراض را نيز بلند کردند. رفع

هللا برداشتن برقع )چادری( بود که برطبق عنعنه زنان مکلف به پوشيدن آن 

بودند. او سترشرعی را که شامل کف دستها و روی زن نيست و بارعايت آن 

به  حال خود بپردازد، قبول داشت و زن ميتواند بکار و مشغله متناسب به 

من مسئله حجاب را آزاد »غمان گفت:قول وکيلی پوپلزائی شاه درلويه جرگه پ

تنها چيزيکه رعايت آنرا مينمايم مسئله سترشرعی » وعالوه کرد:« ميگذارم

است، يعنی اگرديدم بيشتر ازحدوديکه درشرع انورآمده است مثال دستها الی 

بند و روی الی زنخ، اگر بيش ازاين بی ستری ديدم، مجازات و ازآن 

«جلوگيری خواهم کرد
1
   

نفرازخانم ها ازجملٔه اعضای "انجمن حمايت  12کراست که به تعداد قابل ذ

پغمان به حيث وکالی طبقه نسوان تعيين شدند؛  1307زنان" درلويه جرگه 

اين اولين باردرتاريخ کشوربود که زنان کشور درمجمع بزرگ ملی و تقنينی 

« .حقوق مساوی، البته در صف جداگانه اشتراک کردند  درکنار مردان با
2
 

  غياب در شاه که از فتنه ها وتبليغات زهرآگين روحانيون ومالهای ديوبندی 

ميخواست زهرچشمی به روحانيون ومالهای انگليس  حود مطلع شده بود

مشرب نشان بدهد وبه همين دليل اعضای لويه جرگه را مخاطب ساخته 

همه ای نمايندگان ملت عزيز من! توصيه من بشما اينست که آنرا به » گفت:

حضرات ]منظورملت برسانيد، وآن توصيه اينست که بدانيد اين ماليان

دراين کشور با وعظهای خود مسئول پخش دسايس  [بودوپيروانش مجددی 

دشمنان اند. علت عقب مانی مردم ما همان افسانه های موهومی است که اينها 
                                                 

1
 . 277وکيلی پوپلزائی: "سفرهای غازی..."، صفحه   - 

2
روابط خارجی افغانستان درنیمٔه اول قرن بیست"، مترجم: پوهاند محمد  دویک: آدامک، لوداکترکاظم، - 

  193تا  189،صفحات  1377فاضل صاحبزاده، چاپ دوم، پشاور، 
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دگان ملت به مردم ميگويند وبا اين قصه ها مردم را فريب ميدهند. شما نماين

هم بايد مردم را به اين نکته آگاه نمائيد که فريب يک مشت مالهای که بدبختی 

«ملت را ميخواهند ، نخورند.
 1

  

 

خانواده  1928بقول ريه تالی استوارت،شاه در اجالس لويه جرگه ماه اکتوبر

حضرات شور بازار را که پرنفوذ ترين خانواده روحانی درکشور بود، 

ه های اصالحی خود مخاطب قرار داد و امتيازات شان را درضديت با برنام

لغو نمود. از اينجاست که با مخالفت شديد اين خانواده روبرو شد و تبليغات 

اين خانواده بر ضد شاه امان هللا ، مردمان جنوبی و مشرقی وشمالی کشور را 

بر ضد رژيم امانی بشورش واداشت و شاه را در سراشيبی سقوط قرار داد.
 2

  

در روز اخير اجالس لويه جرگه اعليحضرت از لويه جرگه تقاضا کرد تا 

 بيرق ملی جديد افغانستان را تصويب نمايند. 

 

 موضوع بیرق ملی افغانستان:

 ، سياه 1307پوپلزائی مينويسدکه، رنگ بيرق افغانستان تا اواخرماه اسد سال 

د، رنگهای سياه سنبله که لويه جرگه در پغمان دايرگردي 6وسرخ بود واز 

 وسرخ وسبز تعيين گرديد.

شاه غازی يک نشان جديد را ترسيم نموده واسم مبارک"هللا" و"محمد"باالی 

آن وشکل کوه وآفتاب درحال طلوع وخوشۀ های گندم بحيث تاج استقالل 

ويادگاراحمدشاه بابا به اطراف آن ترسيم يافته بود ودرلويه جرگه به تصويب 

رسيد 
 3

 . 

 

                                                 
1
 8۵-8۴کاکر،دپاچا امان هللا واکمنی ته یوه نوی کتنه، ص  - 

2
 1۴3استا اولسن ، ص  - 

3
 276،277ئی وآسیائی،چاپ پشاور، صکشوراروپا 12پوپلزائی،سفرهای شاه امان هللا در   - 
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سنبله پنجمين روز جرگه  10روز يکشنبه »گزارش  جريده امان افغان:بنابر

بود، جرگه در وقت معينه در حضوراعليحضرت آغاز گرديد و نخست مسئلٔه 

رنگ بيرق بيک اصول :» تعديل بيرق مطرح شد و ايشان فرمودند که 

موزون طوری اصالح شود که رنگ سياه را ]که درجهاد استقالل برافراشته 

ـ کاظم[ ترک کنيم، زيرا آن رنگ ماتمی در زمانی بود که ما تحت  شده بود

الحمايه بوده حيات ما لکه دار بود و هم رنگ و عالمت بيرق افغانستان ]بايد[ 

طوری باشد که به بيرق های دول اجنبی مشابهت نداشته باشد. لهذا قراريکه 

ر کاغذ طرح من بيرق های ممالک اجنبی را ديده ام، يک بيرقی بطور نقشه د

 «کرده ام و اينک بشما ارائه ميکنم، اگر مناسب ديديد آنرا تصويب کنيد.

نقشه بيرق بعموم ارائه شد؛ رنگ بيرق سه نوع به سه حصه اتخاذ شده بود:  

. در وسط بيرق عالمت کوه های افغانستان اول سیاه، دوم سرخ و سوم سبز

وشته شده و دور طلوع آفتاب و در راس همه اسم مبارک "هللا " باالتر از آن ن

نشان داده شده، کوه ها به خوشه های گندم مزين شده بود. دراين موقع 

دراين بيرق اساسی تنها اسم »اعليحضرت در زمينه چنين توضيح دادند: 

مبارک "هللا " موجوديت وطن خود را نوشته ام، زيرا ما تنها رضای خدای 

حصٔه اول بيرق که رنگ سياه خود و ترقيات وطن خود را ميخواهيم. در 

طرح شده گويا يکنوع از تاريخ افغانستان نمايندگی ميکند، زيرا رنگ سياه 

عالمت اينست که افغانستان استقالل نداشت، حيات ملت افغانستان داغدار و 

ماتمدار بود. رنگ سرخ نشانٔه خونريزی ها و جان سپاری ملت افغان است 
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راه حصول استقالل مملکت خود نثار  که خون خود را و جان خود را در

کردند و استقالل مملکت خود را با هزاران جان سپاری بکف آوردند. رنگ 

سبز نمونه اينست که افغانستان جوان بعد از دارا شدن نعمت استقالل رو به 

وادی ترقی و تعالی گذاشته و بگام های تند و سريع بسوی ارتقاء کامل می 

اين مملکت جوان فوق العاده ترقی کرده هرگوشه  شتابد و امروز ازهر حيث

و کنار مملکت به نباتات علوم و فنون و سير تکامل خويش سبز و شاداب 

گرديده است. کوهها عالمت اينست که مملکت ما يک مملکت کوهستانی است 

و طلوع آفتاب از راست آنها نشان ميدهد که جالل و اقبال افغانستان طلوع 

جزو ممالک شرق است و از دنيای شرق بشمار ميرويم. کرده و مملکت ما 

اينهم از آن معلومات ميشود. خوشه های گندم دليل اينست که مملکت ما يک 

مملکت زراعتی و يک مملکت حاصلداری است. پس اگر شما اين بيرق را 

بيرق »در گزارش " امان افغان" آمده است: » تصويب ميکنيد، بفرمائيد.

وکال تصويب شد و ازطرف بعضی وکال اينقدر مذکور ازطرف عموم 

پيشنهاد شد که نام "محمد" نيز بعد از نام پاک "هللا " به بيرق نوشته و زياد 

شود. اين فکر ازطرف اعليحضرت منظور شد و خود ذات همايونی اسم 

"محمد" را به بيرق رسم نمودند. بعد از آن اعليحضرت فرمودند: هرکسی که 

کرده و بزير اين بيرق و نام هللا  و محمد فداکاری ميکند اين بيرق را تصويب 

و در راه ترقيات مملکت خود خدمت مينمايد و در حفاظت استقالل مملکت 

خود جان سپاری مينمايد، به آواز بلند بگويئد "هللا اکبر". دراين موقع با يک 

بلند هيجان و هلهله شادمانی ازطرف شاملين جرگه نعره "هللا اکبر يا محمد" 

شده و با کف زدنها و گريه چنان اظهار احساسات شروع گرديد که تا پنج 

دقيقه همين نعره هللا اکبر و کف زدنها و گريه در بين حضار دوام داشت. بعد 

از آنکه بيرق مذکور از طرف عموم تصويب و احترام شد، اعليحضرت 

ود را از شرين فرمودند: اين بيرق را هميشه احترام کنيد و استقالل مملکت خ

ترين چيزهای حيات خود بدانيد و نگذاريد دست اجنبی در مملکت شما دراز 

)برای شرح مزيد ديده شود ـ آهنگ، پوهاند محمد کاظم: "سير « باشد.

،به  288ـ  277،صفحه  1378ژورناليزم در افغانستان"، چاپ دوم، پشاور، 
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يان لويه جرگه سوم نقل از: جريده امان افغان، شماره فوق العاده از جر

 در پغمان( 1307
1
  

به پايان رسيد، اما اعليحضرت فرصت  1307با اين ترتيب لويه جرگه  

نيافت يا الزم نديد تا راجع به ديگر موضوعات مورد عالقه خود در لويه 

جرگه ابراز نظر کند و شايد هم به دليل اينکه فکر ميکرد اعضای لويه جرگه 

اهند بود. لذا او تصميم گرفت ادامه موضوعات را به آن چندان عالقمند نخو

دريک فضای ديگر به سمع مردم و به خصوص مامورين عالرتبه نظامی و 

ملکی دولت، اعضای شورای دولت وتعدادی از روشنفکران و معاريف و 

بزرگان شهر کابل با خانم های شان برساند.
 »2

   

هنگام گزارش سفرخود   خانهللا اعليحضرت امان  بقول دکتوراسدهللا حبيب،  

در سلسله ريفورم هاى مرحله دوم، آرزوى خويش را در باره ايجاد و تشکيل 

:» به حضار ابراز کرد و بيان داشت « حزب استقالل و تجدد»حزبى بنام 

براى پيشبرد امور مملکت بهترين وسيله اساسى اين است که اشخاصى که 

ت باهم هماهنگ باشند، و اين مملکت را اداره ميکنند، بلکه ساير افراد مل

مساله زمانى صورت مى گيردکه وحدت فرقه يى بين عموم افراد مملکت 

: مردم ما حين مريضى ها،  ...پيداشود، لهذا بايد که فرقه متحد بروى کار آيد

پنجه آهنين را بر سينه خويش مى آويزند و اين همان پنجه جوگيست که 

ن در فرهنگ ما وجود ندارد، بجاى پنجه هندوها آنرا تقديس ميکنند و اساس آ

دين مقدس اسالم انحصار سرمايه را  .جوگى بايد به اصول اسالمى توجه کرد

دين ما طرفدار توزيع سرمايه به شکل عادالنه آن است  .به چند نفر نميخواهد

، خيرات و صدقات و زکات تنها اين معنى را دارد که سرمايه تقسيم شود و 

رسنه نماند و در اخير توضيحات خود گفت : نظامنامه اين يکى سير و ديگر گ

فرقه )حزب( پيش شماست ، اما عرض ميکنم که ممکن است اين فرقه وسعت 

پيدا کند و با اين نظامنامه اکتفا نشود، البته وقتى که حزب تشکيل شددر اين 

                                                 
1
روابط خارجی افغانستان درنیمٔه اول قرن بیست"، مترجم: پوهاند محمد  آدامک، لودویک: داکترکاظم، - 

  193تا  189،صفحات  1377فاضل صاحبزاده، چاپ دوم، پشاور، 
2
 داکتر کاظم،تاریخچه لویه جرگه درافغانستان - 
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 قانون تغييرات رونما خواهد شد و روز تشکيل حزب در آينده اعالن خواهد

و امير اين سخنان را در روز چهارم گزارش سفر خود در مجلس « شد.

وزراء ابراز داشت.
1
  

اعضای لويه جرگه که اکثريت شان مالکين و روحانيون بودند وقتی متوجه  

شدند که شاه عالوه بر تحريم شان از امتيازات سابقه، ازدواج با صغيررا لغو 

منبعد زنان بدون چادری و برای زنان حقوق مساوی با مردان ميخواهد و 

ميتوانند در جامعه ظاهر شوند ) بخصوص پس از آنکه شاه رفع نقاب زنان 

را اعالن و ملکه ثريا با روی باز وارد جرگه شد( و وقتی ديدند که پادشاه، 

ملکها و اربابان را از وظيفه داللی منع کرده و از نفوذ شان در ميان دهقانان 

با مراکز قدرت ميکاهد، بنابرين مخالفت با و از امتيازات شان در تماس 

 پيشنهاد های اصالحی شاه آغاز شد.

 

 اصالحات:ارائه کامل برنامه  و جرگه قصرستور

 

 يک ماه بعد از ختم لويه جرگه پغمان ، شاه مجلس بزرگى از مامورين ملکى 

و نظامى و يک عده رجال ديگر در چمن ستور تشکيل داد و شخصاً پروگرام 

 ولت را شرح داد. آينده د

بر طبق اين پروگرام عده يى از دختران افغان به قصد ترکيه مراسم وداع را 

بجا آوردند، اين دختران نخستين محصالتى بودند که با روى باز عازم ترکيه 

شاه الغاى مريدى در قواى نظامى را اعالم داشت. همچنين تعدد  .شدند

داد. تحصيالت ابتدائى دختران زوجات را براى مامورين دولت ممنوع قرار 

و پسران را توام در مکاتب مقرر داشت. و تاسيس مکاتب زنانه را در تمام 

واليات کشور هدف دولت اعالن نمود. ايجاد مدارس صنايع نفيسه، زراعت، 

حقوق و دوکتابخانه بزرگ را قريب الوقوع خواند و گفت که تاسيس بانک 

واپيمائى، کلوب اجتماعى بشمول اتباع دولت، فابريکه قالين بافى، شرکت ه

خارجى، توسيع شفاخانه هاى زنانه، تشکيالت جديد پليس جزء پروگرام 

                                                 
1
   20دکتوراسدهللا حبیب،دوره امانى ،ص   - 
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معجل دولت است و در اخير توضيح نمود که مامورين نظامى و وزارت 

خارجه افغانستان با زنان خارجى ازدواج کرده نمى توانند.
 1

  

تا  ميزان 10لويه جرگه بتاريخ  يک ماه بعد از ختم ميگويد: شاهنيزداکترکاظم 

نفر به  600اکتوبر( جلسات ديگر را با اشتراک درحدود   5- 2) ميزان 13

شمول اعضای کوردپلماتيک و خانم های شان در قصر ستور )وزارت 

بعدازختم لويه جرگه شاه تصميم  :جلسات در قصر ستور .خارجه( دائر کرد

در لويه جرگه فرصت ابالغ گرفت تابعضی از اصالحات مورد نظر را که 

نيافته بود، طی يک تعداد جلسات يوميه درقصرستور)عمارت وزارت 

خارجه( باحضورتعداد کثيراراکين دولت اعم ازملکی ونظامی و 

کوردپلماتيک مقيم کابل که با زنان شان دعوت شده بودند، بيان نمايد. شاه طی 

قالبی" خواند و درباره اين مجالس که پنج روز دوام کرد خود را "پادشاه ان

پوشيدن لباس اروپائی درشهرکابل سخن گفت، ازتوسعه هنرومکتب موسيقی 

ياد کرد، تشکيل حزب جديد بنام "فرقه استقالل وتجدد" را برياست خود اعالم 

ساله(  22ساله وپسر 18دختران (نمود، سنين ازدواج را برای نوجوانان 

پنجشنبه، تعليم مختلط دختران  تعيين کرد، تغيير روز رخصتی از جمعه به

ساله، الغای تعدد زوجات برای مامورين دولت، تاسيس  11وپسران زيرسن 

مکتب امورمنزل برای نسوان بنام مکتب "راضيه" را به اطالع حضار 

رسانيد. اما درصدرهمه موضوعات بازهم رفع حجاب قرارداشت که ملکه 

به تعقيب آن زنان ثريا روبند نازک خود را رسما ازروی برداشت و

حاضردرمجلس که همه باشوهران خود آمده بودند، از اين اقدام ملکه پيروی 

ش 1307ميزان  20کرده روبند های خود را از روی کنار زدند. لذا روز 

(درحقيقت اولين روز تاريخی برای آزادی زنان از قيد  1928اکتوبر  12)

اختياری بود و گفته شد که  چادری است که البته با تأکيد شاه وملکه اينکار

موضوع به شخص ارتباط دارد. طی همين جلسات فلم های سفرشاه وملکه 

.نيز به نمايش گذاشته شد
2
 

                                                 
1
 799، ص 1غبار، ج   - 

  
2
 )کاظم( 68، ص1380مدکهسارکابلی،چاپ اول، پشاورآتش درافغانستان،ترحمه یارمح  - 



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   439   

درجلسه روز اول قصر ستورشاه امان هللا بيشتر به شرحی دربارٔە سفرخود  

و موفقيت حاصله از آن پرداخت و نتايج سياسی سفر خود را چنين بيان کرد: 

ن دوستی با مصر، ترکيه، سويس، پولند، جاپان، فنلند، التويا، عقد پيما»

اليبيريا و همچنان پيمان ترانزيتی با پولندعقد شد. پيمانهای ديگری آماده 

امضاء با آستريا، هالند، دنمارک، سويدن، ناروی، چين، يمن، حجاز و 

مکسيکو شده است. از امان هلال درهمه جا پذيرائی های شاندار ازطرف 

نواده های شاهی برتانيا و نيز کشورهای ديگر به شمول بلشويک های خا

«اتحاد شوروی صورت گرفت.
 1

   

در گزارش مربوط به مصارف سفر و خريداری اسلحه، ماشين آالت و 

يز ارقامی را ارائه کرد و گفت که همه اسناد شاه نوسائل تخنيکی و فابريکات 

ماليه ارائه گرديده و مصارف مربوطه جهت غور و تدقيق حسابی به وزارت 

مليون  9.1لک و پنجاه و يک هزار افغانی ) 19به  (بدون خريداريها)سفر 

هزار  88لک و  28افغانی( ميرسد، درحاليکه به ارزش مبلغ يک کرور و 

مليون افغانی( ازطرف مقامات رسمی کشورها به حيث تحفه و  9.12افغانی )

لک  9صارف سفر، به مبلغ يک کرور و هدايا بما داده شده که بعد از وضع م

ً  38و  مليون افغانی( عايد حال ما گرديده است.  11هزار افغانی )تقريبا

مليون  14آدامک مبالغ خريداری ها را برحسب محاسبه آلمانها به مبلغ 

مليون مارک در جرمنی وانمود  6مارک نقد درايتاليا و فرانسه و درحدود 

مارک درآنوقت بود. 20ميکند که يک پوند معادل 
 2

 

در روز دوم اجالس درقصرستور شاه نخست درمورد تعليمات عسکری  

صحبت کرد و اراده و نيت خود را مبنی برانکشاف مکتب حربيه و توسعه 

تشکيالت آن بيان نمود و گفت که صاحب منصبان عسکری از مريد شدن و 

و صنعتی را در  دست پيرگرفتن ممنوع ميباشند؛ عساکر بايد مهارتهای حياتی

دورٔە عسکری خود فرا گيرند که بعد از ختم دورٔە مکلفيت بتوانند آنرا تطبيق 

و به ديگران بياموزند و عضو مفيد و صالح جامعه شوند. همچنان او بر 

صاحب منصبان عسکری دستور داد تا يک ماه معاش خود را برای 

                                                 
1
 )کاظم( 194ادمک، روابط خارجی افغانستان ...،ترجمه پوهاندفاضل،ص دبلیو. - 

2
 )کاظم(194ادمک، همان منبع،ص دبلیو. - 
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ی تأسيس کلوپ خريداری اسلحه جديد و همچنان يک ماه معاش خود را برا

عسکری اعانه دهند. شاه امان هللا راجع به تزئيد معاشات عسکری نيز سخن 

گفت و دربارٔە انکشاف معارف در تأسيس شده بودند، نيز واليات کشور به 

شکل شعب مکاتب عالی آلمانی و فرانسوی که درکابل قباًل مطالبی اظهاد 

ن ازدواج برای جوانان کرد. در پايان اين اجالس او بارديگر به حداقل س

 .اشاره کرد و گفت که شاگردان در دورٔە مکتب ازدواج کرده نميتوانند

موضوع مهم وجنجال برانگيز را اعليحضرت در روزسوم اجالس مطرح 

کرد وآن عبارت بود از بحث بر لزوم برقع يا چادری برای زنان و گفت: در 

عويض گردد، زيرا اين ظرف دوماه چادری معموله زنان بايد به شکل ديگر ت

چادری مانند "خيمه" بوده و هنگام راه رفتن آنها را با خطر افتادن و به زمين 

خوردن مواجه می سازد. بجای آن زنان ميتوانند به مثل زنان ترکی روبندی 

را که مثل يک دستمال است و قسمت پايانی آن روی را می پوشاند، استفاده 

ری خواهد بود. او عالوه کرد که چادری و حتی کنند که البته پوشيدن آن اختيا

روبند از وجايب اسالمی نيست و با اين تذکر از ملکه ثريا خواست تا روبند 

خود را بردارد و خطاب به خانم های حاضر مجلس گفت تا آنها نيز از ملکه 

پيروی نمايند، ولی ملکه باتأنی اينکار را کرد وحضارمجلس به استقبال اين 

د. درپايان شاه بارديگر گفتار خود را متوجه مالها ساخت و از امرکف زدن

تعصب و جاهليت آنها سخن گفت و عالوه کرد که آنها مسئول جمله عوام 

  .فريبی ها و منبع تمام تعصبات بيجا و پخش نادانی در جامعه ميباشند

ميزان ادامه يافت شاه اعالم کرد که قبالً  13در خطابه روز چهارم که بروز 

شيراحمد خان )رئيس شورای دولت( را به حيث صدراعظم تعيين کرده بود تا 

کابينه خود را تشکيل و برای شورای ملی معرفی دارد، اما چون موصوف 

موفق نشد تا افغانهای نخبه را شامل کابينٔه خود سازد، لذا خودم داوطلب 

رفی ميدارم. تشکيل کابينه را نموده و آنرا به شورای ملی مع اينکار ميشوم و

من »به نقل از آدامک، اعليحضرت گفتار خود را با چنين جمالت خاتمه داد: 

هستم و آرزو دارم تا انقالب را درهرجهت زندگی کشور خود  پادشاه انقالبی

به وجود آورم وازجمله مامورين دولت، کسانيکه بصورت شعوری جرأت 

دراين محفل «. عفی دهند.نميکنند با من همکاری نمايند، بايد از کار شان است
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م کرد، عبدالرحمن خان لودين ـ رئيس الکسانيکه استعفی خود را اعيکی از 

«عمومی گمرکات بود.
 1

 

 

شاه امان هللا واستقالل  سلطنت  عزيزالدين وکيلی پوپلزائی مولف تاريخ

امان هللا، چون روح بزرگ منشی وترقی پسندی وهم احساس » مينويسد:

دورۀ شباب وجوانی داشت مطابق فهم سیاسی خویش، عدالت اجتماعی از 

از بدو جوانی جوینده داستانهای دلیران ومتوجه اوضاع جهان و فرهنگ 

وهنر جدید گردید، و روی همین منظور که بتواند برای افغانستان مصدر 

خدمتی گردد، درجلب قلوب اهل فضل وعرفان  وجوانان فداکار ومنور نهایت 

واین کاشف اسرار ادوار گذشته، افغانستان که از سعی وکوشش می نمود. 

راه مطالعه وجستجو باکثر حقایق متوصل گشته بود، میخواست هرحقیقت را 

از راه علم ومعارف دریافت کرده واز همین طریق به آگاهی تمام طبقات ملت 

« .برساند
2
 

 

افغانستان شناس امريکائی چهل سال بعد از دوره امانی ، گفته ادمک،

امان هللا خان یک پادشاه وزمامدار منور بودکه توسط یک دسته »بود:

افغانهای ترقی پسند حمایت میشد. او سعی کرد تا تمام مردم افغانستان را از 

خواب گران بیدار سازد و از حیطۀ ارتجاع  ومحافظه کاری بیرون کشد، 

ک ویک راه بهتر حیات را برای همه ایشان وانمود سازد.... او میخواست ی

ملت قوی، متکی به خود وآزاد داشته باشد، ویک دولت مترقی 

ومعاصراسالمی را تشکیل دهد. درعهد او خواب هایش درست تعبیر نشد 

.« وصدق پیدا نکرد
3
  

 

این پروگرام که قلب قدرت روحانیت را در افغانستان » به قول استا اولسن

مریدی در اردو،  شامل ، رفع چادری )نقاب( زنان ، منع« نشانه گرفته بود

                                                 
1
لودویک ادمک،روابط خارجی افغانستان در نیمۀ اول قرن بیستم، ترجمۀ پوهاند محمدفاضل  کاظم،- 

 196تا  193اور،صص صاحب زاده،پش
2
27سلطنت امان هللا شاه و،پیشگفتارکتاب، صپوپلزائی، - 

) 

3
لودویک ادمک،روابط خارجی افغانستان در نیمۀ اول قرن بیستم، ترجمۀ پوهاند محمدفاضل صاحب  - 

   123زاده،پشاور،ص
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ممانعت تحصیل مالیان در مدرسه دیوبند هند برتانوی، گرفتن امتحان از 

مالنمایان، توزیع تذکره نفوس به مردم افغانستان، جلب جوانان بخدمت 

سربازی ، تحصیل مشترک پسران و دختران در مکاتب ابتدائی و اعزام 

تعیین سن  جوانان افغان برای تحصیل به خارج و منع نکاح صغیره و

سال(وغیره مسایل 22سال( و برای پسران)18ازدواج برای دختران)

حقوقی واجتماعی  میشد.
1
  

مناسبات کهنه فيودالی و ماقبل فيودالی لغو و قشر  برطبق اين اصالحات،

باالئی زمينداران و رؤسای قبايل و نيز قشر روحانی پر نفوذ کشور که در آن 

را تخريب ميکردند، از امتيازات خويش زمان سياست اصالح طلبانه دولت 

 محروم ميشدند.

داکترکاظم درتبصره خود متذکرميشود، مسلم است که مخالفت و برخورد 

عنعنه گراها و عناصر محافظه کار دربرابر تجدد و نوآوريها در جوامع 

مختلف هميشه با يکنوع مقاومت برضد تحول همراه بوده که حتی بعضا با 

سقوط رژيم ها و حکومت کشورها منتج شده است. در  قيامهای مسلحانه و

جامعه مردساالرافغانستان که زنان جز ملکيت شخصی مرد شناخته ميشوند و 

قادر به دفاع از حقوق خود نيستند، هرنوع تالش برای رهائی آنها از طرف 

دولت و اصالحات دستوری از باال بطورعموم با مقاومت های نسبی مواجه 

ين مقاومت ها درعصر امانی بيشتر از آنکه در سطح ملی و گرديده است. ا

مردمی تبارز کند، در سطح قشری و توسط گروپهای عالقمند به قدرت براه 

انداخته شد که بدون شک درعقب آن دست قوی انگليس ها بطور محسوس و 

« .اما غيرمرئی فعال بود
2
  

ضرات شور نخستين کسانی که با اصالحات شاه سرمخالفت برداشتند ،ح

بازار بسرکردگی نورالمشايخ مجددی از آنسوی مرز و برادرش محمد صادق 

مجددی از اينسوی برضد اصالحات امانی آستين برزدند.نورالمشايخ مخالف 

سرسخت روی لچی وتعليم  دختران و پسران بود، از نظر او رفتن به مکتب 

                                                 
1
  1۴1استا اولسن، اسالم وسیاست در افغانستان ، ص - 

2
 -http://www.afghanرگه درافغانستان داکترکاظم،تاریخچه لویه ج - 

german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_history_of_loya_jerga23.pdf 
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به مکتب بروند و پسران را کافر ميسازد.اما واقعيت اين است که اگر پسران 

علم بياموزند، ديگر دکان پيری ومرشدی با کساد روبرو ميشود ويک پسر 

 تعليم ديده حاضر نميگردد حلقه مريدی برگردن  اندازد.

 

 فصل ناتمام] شاه امان هللا[:

 

برای فهميدن  فهرست برنامه های اجتماعی واصالحی امان هللا  خان بهتر 

"  فصل نا تماميکائی ليون پوالدا زيرنام "است به فشردۀ تحقيقات مورخ امر

 توجه کنيم:

های تجددخواهانه شاه امان هللا را  طور کلی، برنامه به» پوالدا ميگويد:

 توان به سه دوره تقسيم کرد.  می

بر تغيير بنيادی در ساختارهای  1923الی  1919های  بين سال دوره اول

 حقوقی، قضايی و اداری حکومتداری متمرکز بود.

دانست که بعد از  1928الی  192۴های  توان بين سال را می مرحله دوم

رفت و در حقيقت تطبيق تدريجی  شورش قبايل منگل با آهستگی پيش می

های دوره قبلی بود. او که بعد از برگشت از سفر اروپايی و بازديد از  برنامه

صدد آن ماندگی ملت خود متاثر شده بود در کشورهای اسالمی شديدا از عقب

های تجددخواهانه خود را تطبيق کند و آن را  شد تا با سرعت ممکن برنامه

 مدرنيته او خواند که فقط شش ماه ادامه يافت. دوره سومتوان  می

های تجددخواهانه مرحله سوم در آگست و همچنان ماه اکتوبر سال  برنامه

اعضای هللا خان با جزئيات در مدت چهار روز به  توسط شخص امان 1928

های شينوار لويه جرگه ارايه شد که متاسفانه پيش از تطبيق با شورش 

متوقف گرديد و بسياری آنها فقط در درپروان هللا کلکانی  حبيبل آباد ودرجال

گردی برای آينده سياسی و  انداز باقی ماندند. چنين عقب حد پيشنهاد و چشم

 بار بود. اجتماعی افغانستان فاجعه 

 

 اصالحات مهمعرصه های 

 

 اصالحات اجتماعی و تعلیمی:
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 پوشش لباس رسمی در ادارات دولتی -1

غير مناسب )اما منع قرار  خاطر دور کردن برقع و روبند م بهتشويق مرد -2

 داده نشد.(

نامه به آنها اعطا گرديد و  حقوق زنان در مرحله اول و با تصويب نظام -3

 دست آوردند.  زنان حق انتخاب همسر را به

که هيچ گاهی منع قرار داده نشد، ولی در راستای  چندهمسری با وجود اين -۴

 عمل آمد. همسری تشويق به کم

 ممنوع اعالم شد. 1921داری رسما طی فرمانی به تاريخ  نظام برده -۵

 در مرحله اول ممنوع شد.« ريگاب»کار اجبار  -۶

ممنوع مصارف گزاف عروسی، خيرات و بقيه مراسم در مرحله اول  -7

 اعالم گرديد.

 پيشنهاد شد. 1928تنظيم و ترتيب امور متعلمين در سال  -8

پيشنهاد شد اما توسط  18و برای دختران  22سن ازدواج برای پسران  -9

 رد گرديد. 1928لويه جرگه

المنفعه که تکميل و يا فقط در حد پيشنهاد باقی  های عام تعدادی از پروژه -10

دو باب شفاخانه، يک باب زايشگاه، ايجاد حالل احمر، ماند شامل دارااليتام، 

رسانی بهداشتی از پغمان  های سيار و سيستم آب ها، ايجاد شفاخانه آموزش قابله

 به کابل.

نصاب تعليمی مدرن توسط آموزگاران هندی معرفی و توسط استادان  -11

 فرانسوی تقويت گرديد.

 يی پيشنهاد گرديد.  های حرفه آموزش -12

تالش  1928پيشنهاد و در سال  192۴آموزش ابتداييۀ اجباری در سال  -13

 برای تطبيق آن صورت گرفت.

 پيشنهاد گرديد. 1928مکتب طبی در سال  -1۴

 گرديد.  مکتب اقتصاد خانوداگی برای زنان پيشنهاد -1۵

مکتب ترکی که در آن زبان انگليسی، آلمانی و فرانسوی تدريس  -1۶

 د.گرديد، پيشنهاد ش می

 ايجاد مکتب اصول دفتری برای مامورين و محاسبين. -17

 های اداری برای واليان و مامورين واليتی. ايجاد مکتب آموزش -18
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 های خارجی. تاسيس مکتب امانيه و بعد استقالل به زبان -19

 1927تاسيس دارالمعلمين در سال  -20

 ها معلمين سيار برای کوچی -21

 تولنهايجاد اکادمی و پشتو  -22

 192۴تاسيس اکادمی پوليس در سال  -23

های واليتی همانند ليسه امانی و نجات در  خاطر ايجاد ليسه پيشنهاد به -2۴

 سطح واليات.

کمپاين برای تعليم و تربيه دختران در هر سه دوره و از جمله ايجاد دو  -2۵

برای دختر  28هللا خان و فرستادن  مکتب به حمايت ثريا طرزی و مادر امان

 ادامه دروس ثانويه به ترکيه.

تسهيل گرديد و در  1923ادامه تحصيل در خارج از کشور در سال  -2۶

خاطر کار  های اروپايی به پيشنهاد شد که جوانان بيکار به فابريکه 1928سال 

 فرستاده شوند.

 

 اصالحات فرهنگی

 1928 بافی( در سال سازی و قالين مکتب هنرها )نقاشی، موسيقی، مجسمه -1

 پيشنهاد گرديد.

 در افغانستان معرفی شد. 1920نمايش فلم در اواخر  -2

های متعدد ديگر در کابل و ساير  در پهلوی نشريه )امان افغان(، نشريه -3

 واليات آغاز به کار کردند.

 تقويم هجری شمسی معرفی گرديد. -۴

، 1923ر سال شناسی بين فرانسه و افغانستان د با امضای تفاهمنامه باستان -۵

شناسی در افغانستان برداشته شد و تاسيس  های تحقيقاتی باستان اولين گام

 نامه بود.مموزيم افغانستان حاصل اين تفاه

های عامه تاسيس و مبلغ پنج روپيه  پيشهاد شد تا کتابخانه 1928در سال  -۶

 آوری گردد. آموز جمع از هر دانش

 

 اصالحات سیاسی

 1923اساسی افغانستان در سال تصويب اولين قانون  -1
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 ها ايجاد گرديد. خانه ساختار دولت تعريف و وزارت -2

 ها تجديد و تنظيم ساختارهای نهادهای واليتی و ولسوالی -3

 ها اعطا گرديد. حقوق شهروندی به تمام افغان -۴

تاسيس يک حزب منسجم سياسی تحت نام )حزب استقالل و تجدد( پيشنهاد  -۵

 عملی شدن آن فراهم نشد.شد ولی زمينه 

ايجاد اداره ملی شناسايی هويت و توزيع شناسنامه برای شهروندان افغان  -۶

 در نظر گرفته شد.

 

 گذاری اصالحات در بخش قانون

 تاسيس گرديد. 1919گذاری )محفل قانون( در سال  مجلس قانون -1

های شورای ملی و  بخشی از کرسی 1923در قانون اساسی سال  -2

 ای واليتی انتصابی و انتخابی هردو در نظر گرفته شدند.شوراه

خاطر بازنگری عملکرد دولت  مجلس بزرگ )همچو لويه جرگه( ساالنه به -3

 در نظر گرفته شد.

پيشنهاد گرديد. شورای ملی  1928گذاری دو مجلسه در سال  قوه قانون -۴

ابی در نظر بايد کامال انتخابی و مشرانو جرگه نيمه انتخابی و نيمه انتص

 گرفته شد.

تنظيم  1923محاکم ابتداييه و استيناف تحت نظامنامه محاکم در سال  -۵

 گرديدند.

وضعی برای حقوق جزا، حقوق مدنی و حقوق تجاری   اجرای قوانين -۶

 قانون اساسی در نظر گرفته شدند. 2۴توسط محاکم مطابق ماده 

رفت و در حالت قانون شرعی اساس قانون وضعی )سکوالر( قرار گ -7

 شد. خاموشی قوانين وضعی )سکوالر( ارجحيت به شريعت داده می

در قضايای جزايی بايد منع قرار داده  1928بها مطابق پيشنهاد سال  خون -9

 می شد.

 

 های اجرایی)اداری( اصالحات در بخش

برای اولين بار روابط خارجی با کشورهای آسيايی و اروپايی برقرار شد  -1

 کيم روابط سياسی و تجاری عمال گام برداشته شد.و جهت تح
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هللا خان  های جدی عليه فساد اداری بعد از به قدرت رسيدن امان گام -2

 برداشته شد.

ها، اشراف و بستگان دور دربار بعد  قطع پرداخت مبلغ خاص برای خان -3

 هللا خان عملی گرديد. از به قدرت رسيدن امان

 پيشنهاد شد. 1928و القاب در سال لغو تشريفات خاص، رتبه  -۴

 تقاعدی مطابق قانون برای مامورين دولتی در نظر گرفته شد. -۵

که بتواند روحيه ملی و اسالمی را نشان بدهد در  بيرق ملی به منظور اين -۶

 تغيير کرد. 1928سال 

 

 اصالحات نظامی

مت شمول تغيير کرد و مدت خد نظام عسکری از هشت نفری به نظام همه -1

 عسکری از دو سال به سه سال بلند برده شد.

اکادمی نظامی دوباره بازسازی و مربيان ترکی در آن مشغول تربيه  -2

 نظاميان افغان شدند.

 واحدهای مسن نظامی لغو و به جای آن قوه جوان گماشته شد. -3

برای اولين بار قوه هوايی افغانستان تاسيس و افسران در روسيه، فرانسه،  -۴

 تاليا و ترکيه آموزش ديدند.اي

نامه که بين  آغاز شد و مطابق توافق 1928تعليمات کدر مسلکی در سال  -۵

انگلستان و افغانستان صورت گرفت، کدر افغانستان قرار بود در انگلستان 

 آموزش ببيند.

 

 اصالحات اقتصادی

ان دوباره ترتيب و تنظيم گرديد. همچن 1920تمام نظام مالياتی در سال  -1

 آوری ماليات از جنس به پول نقد تغيير کرد. جمع

های گمرگی جديد به منظور واردات و صادرات انتشار يافت و  تعرفه -2

 وظايف گمرکی داخل کشور به منظور رشد اقتصاد بومی لغو شد.

 احصائيه مواشی به منظور پرداخت ماليات آغاز گرديد. -3

ماليات بر اراضی آغاز سروی کادستری )سروی اراضی( به منظور  -۴

 گرديد.
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 ترتيب گرديد. 1922اولين بودجه دولتی افغانستان در سال  -۵

نظام محاسبات دولتی مدرنيزه شد و سيستم وارده دو رقمی و بعد اعداد به  -۶

 شيوه محاسبات غرب در نظر گرفته شد.

نظام باقيات که در آن مامور و حتی خانواده او بعد از مرگ مامور،  -7

 شد لغو گرديد. ول پرداخت و حساب او دانسته میمسو

 سيستم ميزان و وزن متريک معرفی گرديد اما فرصت اجرا نيافت. -8

 معرفی گرديد. 1923پول جديد افغانی در سال  -9

 پيشنهاد گرديد. 1928های تجارت در سال  بانک ملی و ايجاد اتاق -10

هللا خان در  زمامداری امانهای  های وسيع ارتباطات در تمام دوره پروژه -11

ها، خطوط تليفون، تلگراف، خدمات پوستی  حال تطبيق بودند که شامل سرک

ها و اولين برنامه خدمات  و شموليت در اتحاديه پوست جهانی، احداث پل

شرکت مشترک فرانسوی و آلمانی  1928شدند. در سال  هوايی ملکی می

 ن آغاز نمود.سروی احداث خطوط آهن )ريل( را در افغانستا

کارهای ساختمانی بزرگ چون اعمار قصرهای داراالمان و پغمان و  -12

ها،  لتی آغاز گرديد. قصرهای کهنه بازسازی و پارک های دو تعمير ساختمان

رسانی، و  ها، سيستم آب های شاهی، بازارها، کالج، هوتل های آب، باغ فواره

 های جديد احداث و اعمار گرديدند. حتی زندان

 

جانبه صنعتی پيشنهاد شد و قانون که باعث تشويق  برنامه همه -13

 1928به تصويب رسيد. در سال  1923شد در سال  گذاری می سرمايه

های کوچک را در اروپا خريداری نموده تا  هللا خان تعداد از فابريکه امان

خالی واردات را در عرصه منسوجات، گوگرد، صابون، برق آبی و بقيه 

 پر کند. موارد را

پيشنهاد شد که قرار  1928جانبه استخراج معادن در سال  برنامه همه -1۴

بود الجورد توسط يک شرکت آلمانی استخراج شود و در ضمن معادن آهن 

افغانستان را سروی نمايد. استخراج معادن ذغال و سنگ مرمر همچنان آغاز 

وزش دانشجويان دار استخراج نفت و گاز شد و برای آم گرديد. روسيه عهده

 های ساحوی در باکو در نظر گرفته شد. افغان آموزش
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تجارت مورد تشويق قرار گرفت و قوانين تجاری برای بازرگانان زمينه  -1۵

های تجاری در هرات  تجارت و حمايت آن را فراهم ساخته، نخستين شرکت

 آغاز به کار کردند.

 

هللا خان در  ص امانزمينه توسعه و انکشاف زراعتی فراهم شد و شخ -17

شد. برنامه بزرگ  های ملی ظاهر می های زراعتی با لباس نمايشگاه

های دولتی برای تشويق دهاقين به  پروری در نظر گرفته شد و زمين جنگل

قيمت پايين فروخته شد تا قشر کشاورز مورد حمايت قرار گيرد. وزارت 

«ار کردند.زراعت و همچنان ليسه زراعت برای بار نخست آغاز به ک
 1 

 

 : برضد رژیم امانیشوربازار حضراتدومین توطئه 

      

نخستين توطئه حضرات شوربازار شورش خوست  

بودکه تلفات جانی وخسارات هنگفت اقتصادی 

درقبال داشت .اما  نورالمشايخ بازهم در تالش يک 

شورش ديگر بوسيله مريدان خوداست تا رژيم امانی 

 را از پا بيندازد.

آتش در »ب تالی ستيوارت نويسنده کتا ريه 

سه روز بعد از آنکه شاه امان هللا بمنظور سفر اروپائی  مينويسد: « افغانستان 

خود، وارد هند برتانوی شد، انگليس ها برای حضرت فضل عمر) 

نورالمشايخ( که در سرهند بود وباش داشت، اجازه دادند که وارد ديره 

دسامبر به  18خود( گردد و او در تاريخ  اسماعيل خان)مرکز پيروان سنتی

ديره اسماعيل خان واردگرديد و از اينجا تبليغات برضد شاه امان هللا و 

اصالحات او را در ميان کوچی های غلزائی دوباره آغازنمود. هنديها و 

افغانها ميگفتند که ورود مجدد نورالمشايخ )شيرآغا( در ديره اسماعيل خان 

ورت گرفته است، زيرا او در ديره اسماعيل خان بدستور انگليس ها ص

صاحب دو خانه بود، يکی از اين خانه ها را يک اجنت انگليسی در اختياراو 
                                                 

1
/شفق  1398اسد 30الرحمن اتل،روزنامه مدنیت، لیون بی پوالدا، فصل ناتمام،ترجمه و تلخیص مجیب - 

 همراه
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گذاشته بود. مالها و مريدهای و هواداران نورالمشايخ از افغانستان نيز به 

د ديدار او به اينجا می آمدند و او طرح خلع امان هللا خان را به آنها تبليغ ميکر

نمود و بخصوص مردم خوست را  و نقش بغاوت را به مالها توضيح مي

برای بغاوت و شورش عليه شاه آماده ميکرد.
 

                                  

 نورالمشایخ فضل عمر

فضل عمر)نورالمشايخ( هنگام تبعيد در هندوستان در بين قبايل به تبليغات 

ها که  یکوچ انيدر م یمجدد خيلمشانورا مى پرداخت. هللا عليه شاه امان

را پخش کردکه امان هللا از اروپا با خود  عهيشا نياو بودند ا یسنت دانيمر

و از گوشت و  سوزانديانسانها را م ۀاورده که با ان جسد مرد ینيماش

روپيه ميدهد که يک شخص  30. مبلغ کنديدرست م اصابوناستخوان  انه

غريب را رايگان مى سوزانند. مال ها را نيز ثروتمند را آتش بزنند و مردمان 

ميسوزانند که از انتشار امراض جلوگيرى نمايند.
 1

    

برتانوى ها گزارش دادند که فضل عمر همچنان مصروف توطئه کودتايى  

فضل  .بود که هنوز شاه در سفر اروپائى خود قرار داشت 1928در سال 

اه اندازد که توسط هيچ عمرمجددى در نظرداشت قيام خالص مذهبى را بر

يک از مدعيان سلطنت طور مثال، پسران سردار محمد ايوب خان به 

مخاطره نيفتد. ملک ديره اسماعيل خان در يک جلسه مخفى با حضرت 

درماه دسامبر .شوربازار مالقات نموده و حمايت خود را از او ابرازکرد

ت نمود تا (هنگاميکه نا آراميها اوج گرفت شاه از فضل عمردعو1928)

بکشور برگردد، اما او از آمدن امتناع ورزيد ولى پس از کنار رفتن شاه از 

قدرت فضل عمر وارد قلمرو قبايلى شد و او تبليغات خود را بر ضد شاه 

درميان قبايل سليمانخيل و غلزائى هاکه پيروان سنتى او بودند، شروع نمود.
 2

       

)محمدصادق مجددى و محمدمعصوم  در کابل برادر وبرادرزاده نورالمشايخ

مجددى( بخشى از سران درانى را )که امتيازات خود را از دست داده بودند( 

با طرح خود مبنى برسرنگونى شاه همراه ساخته بودند.دو مالکه يکى 

مالمحمدحسن و ديگرى مال الياس نام داشتند به عبدالرحيم و محمد جان گفتند 

و مردم جدران و منگل را به شورش و که فورى بطرف خوست حرکت کنيد 
                                                 

1
  ۶۵آتش درافغانستان، ص - 

2
  159آتش در افغانستان ، ص  - 
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براى قبايل جدران، به ملک بلند خان و براى تحريک مردم . قيام تحريک کنيد

از قول نورالمشايخ گفته ميشدکه  .گرديز به ملک غالم خان وظيفه داده شد

درتوطئه عليه شاه، شاه محمود خان )برادرنادر خان( حاکم جالل آباد،و 

ه و محمدعثمان خان سابق نايب الحکومه قندهارنيز عبدالعزيزخان وزير حربي

 .شامل اند
1
   

، محمدصادق مجددی برادر ديگر شان 192۵پس از مرگ شمس المشايخ در 

کفالت رهبری خانواده حضرات شور بازار را درکشور به عهده گرفت و با 

نورالمشايخ پيوسته در تماس بود و در اينجا در ميان پيروان خانواده خود بر 

خان تبليغ ميکرد. او همياری برخی از زمينداران درانی را که  ضد امان هللا

امتيازات خود را از دست داده بودند نيز جلب کرد و به مالها درمورد بغاوت 

 و نقش آن در سرنگونی رژيم امانی صحبت ميکرد و منتظر اشاره شيرآغا

 )نورالمشايخ( بود.

براى خلع شاه از سلطنت ا از مالهجمع آورى چهارصد امضاء او با 

ورفتنش بسمت جنوبی  1928افغانستان قبل از تدوير لويه جرگه در سپتامبر 

ودعوت مردم برای شورش تالش های ناکامی را بسرآوردولی مردم جنوبی 

اينبار فريب تبليغات او را نخوردند واو را به همراهانش بدوست تسليم کردند 

ادرزاده اش محمد معصوم مجددى به همين سبب محمدصادق مجددى و برو

 زندانى شدند. 

به اين خانواده يا ترس او از نفوذ فاميل مجددى هللا احترام عميق شاه امان 

سبب شدکه از اعدام اين دو صرف نظر کند و آنهارا در زندان نگهدارد، در 

حالى که همراهان شان مانند: قاضى عبدالرحمن پغمانی و مال عبدالقادر و 

 شدند.  ديگران اعدام

يکى از همراهان بانفوذ حضرات مجددى، سردار محمدعثمان خان رئيس 

مجددى( بود هللا مکتب شرعيات کابل )ُخسرمحمدمعصوم مجددى پدر صبغت 

که با پسرش سردار غالم فاروق خان که تازه از هندبرگشته بود، دستگير و 

ات عليه زندانى شدند. شخص ديگر مال داد محمد از لوگر بود که اوراق تبليغ

خان را درحومه کابل پخش ميکرد و باقى پانزده نفر همه از خوست هللا امان 

                                                 
1
  65، 54آتش درافغانستان، ص   - 
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بودند که دستگير و زندانى شدند. در همين وقت در قندهار شايع شدکه 

حکومت اشخاص سرشناس را دستگير ميکند وسرنوشت شان نامعلوم است . 

دستگير  در شمال کابل نا آرامى آغاز يافت،مالى کوهستان بنام عبداالحد

گرديد، وى از جمله حضرات و خسر بره گل آغا ) محمد صادق مجددى( 

شورش را آغاز نموده بود هللا بود، اين مال با پيروان خود عليه شاه امان 
1
 . 

اه به کشور هنوز يک ماه از بازگشت شبگفته ريه تالی استيوارت،         

های مال محمدحسن و شيرآغا )نورالمشايخ( دومال بنام نگذشته بودکه بدستور 

مال الياس به عبدالرحيم خان و محمدجان خبر دادند که بايد فوری به سوی 

خوست حرکت کنند و مردم را به شورش و قيام تحريک نمايند بخصوص 

قبايل جدران و منگل را، ملک بلند خان نيز برای تحريکات مردم منگل 

قول شيرآغا به مالها  برگزيده شد و ملک غالم خان برای گرديز تعيين شد. از

گفته شده بودکه در توطئه عليه حکومت، شاه محمودخان حاکم جالل آباد 

محمدعثمان خان سابق نايب الحکومه  وعبدالعزيز وزير حربيه وسردار

«شامل اند. قندهار
 2

  

اپريل  به ديره اسماعيل خان وارد شد و از  19حضرت شيرآغا  به تاريخ » 

رمالى افغان وى نف 30وطئه را به راه انداخت ، خان تهللا آنجا عليه امان 

کوچى هاى  .او جلسه مالها را در مسجدى دايرساخت ،راهمراهى ميکردند

مى رفتند، يک تعداد   زيادى از طريق ديره اسماعيل خان به سوى افغانستان

هللا ميکردند، زيرا بياد داشتند که امان  خان دعاهللا از اين کوچى هابه امان 

 وی...ميکرد دان شان معلم سيارتعين کرده بود که باآنها سفرخان براى فرزن

خان اعالمیه صادرکنند و او هللا که علیه امان  وظیفه داد سه نفر مال را

«  . راعوض کافر زندیق بنامند! زیرا اسالم را رسوا کرده است
3
    

نفرهای شيرآغا )نورالمشايخ( حضرت :»مينويسد ريه تالی ستوارت،

وبرادرش گل آغا)محمدصادق( وبرادرزاده اش معصوم  شوربازار درکابل

اولين قدم های توطئه را برداشتند. شيرآغا درماه جنوری با عده يی 

( در هند ديدار داشت.اما گل آغا انتظار نتايج لويه Paniala)همالهادرپنيال

                                                 
1
   65آتش در افغانستان ، ص  - 

2
   ۵۴آتش در افغانستان ، ص  - 

3
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جرگه را نکشيد. گل آغا ومعصوم]مجددی[ در اخرين روزهای ماه اگست با 

ر به طرف خوست که چهارسال قبل برعليه، امان هللا خان يک قاضی ونه نف

شوريده بودند حرکت کردند.مردم خوست هنوز هم عليه امان هللا خان واعدام 

مالی لنگ وهفتادنفر همراهانش، توسط شاه، خشمکين بودند وبا امان هللا 

مال امضاء شده بود با  400دشمنی ميورزيدند. شيرآغاز فتوائی را که توسط 

حمله ميکرد. در آن فتوا  امان هللا کافر خوانده شده بود وعالوه شده بود  خود

که شاه افغانستان را از اساسات اسالم دور ميسازد ومردم بايد عليه وی قيام 

«نمايند.
 1

 

فقط در زمان  1927: "درآخرچنين گزارش ميدهدادمک عين اين مطلب را 

ل آغاجلسات مخفی  را با مال نزديک سفرامان هللا به اروپا، فضل الرحيم وگ

ها درقبايل انعقاد کردند تا چگونه جبنش پيشرفت وترقی را از سر راه خود 

بردارند وقدرتی راکه از دست داده بودند دوباره بدست ارند. علمای اهل سنت 

وجماعت سمت جنوبی )پکتيا( وساحه قندهار به يک جلسه در ديره اسماعيل 

راک کردند که درآن بر طرح خنثی ساختن تجدد )هند( اشت خان در سرحد آزاد

پسندی ونوآوری بحث شد. محافظه کاران  تصميم گرفتند تا  شاه را عزل 

وخلع کنند وبرای چاره نهائی به جای نظام سلطنتی جمهوری را مستقر 

شروع به گرفتن امضاهای  1928سازند. فضل الرحيم وگل آقا، درسپتمبر

ه يی صادرکنند که طرفداری از ريفورم وتجدد علمای دينی نمودند تا اعالمي

پسندی امان هللا، مخالف اسالم ميباشد. " 
2
  

فرهنگ مينويسدکه: از همه مهمتر مخالفت خانواده مجددی خصوصاّ حضرت 

فضل عمربودکه در ديره اسماعيل خان در نزديکی سرحد افغانستان جاگزين 

به و تبليغات ميکرد. شده، بين کوچی های افغانستان عليه شاه امان هللا

پيروانش اطمينان می داد که در داخل دستگاه دولت هم طرفدارانی دارد 

و شاه محمودخان نام می برد.  از محمدولی خان ازجملهو
3
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بدينسان تحريکات حضرت محمد صادق مجددى و حبس شان در کابل، چراغ 

قاوى و مقدمه اغتشاش س 1928سرخى براى اغتشاش شنواريها در نوامبر 

 دردسمبر همان سال درشمالى گرديد. 

محمدصادق مجددی برادر فضل عمرمجددی )قبل ازتدوير لويه جرگه 

( به اتفاق برادر زاده اش )مياجان محمدمعصوم مجددی( پسر شمس 1928

المشايخ و همنوائی يک عده از ماليان کابل در حالی که فتوای کفر شاه را با 

ا با خود داشت، يک بار ديگر در ميان )چهارصد( تن از ماله400امضای 

قبايل جنوبی رفت وسعی کرد آتش بغاوت را که چهار سال قبل نيزمريدان اين 

 خانواده برپا کرده بودند، مشتعل سازد. 

که قبل از ظهور اغتشاشات واليات ننگرهارو  یاولين حرکت» غبار مينويسد:

ل آمد، همانا فرار کاپيسا و پروان درکابل بشکل طليعه سپاه اغتشاش بعم

و  یمخف یاز حلقه ها یروحانيون بزرگ کابل در پکتيا بود. گفته ميشد که يک

بزرگ  نسردارا یبشمول بعض یمنظم کابل حلقه مخصوص حضرات مجدد

برادر کهتر  یو روحانيون مشهور بود. از آنجمله حضرت محمدصادق مجدد

 یحق خان، قاضفضل ال یقاض ،یعبدالرحمن پغمان یشمس المشايخ با قاض

 ی، عبدالحنان خان و محمد حيان خان پسران قاض یعبدالقادرخان پغمان

در  یجدداز کابل به واليت پکتيا رفتند. محمد صادق م یعبدالرحمن خان نهان

ساله  22پسر  یاين سفربرادر زاده جوان خود )حضرت محمد معصوم مجدد

شار حکومت شمس المشايخ ( را نيز همراه داشت تا در کابل مورد ف

 یکه اين جمعيت در پکتيا رسيدند در خانه عزيز خان جاج یقرارنگيرد. وقت

مسکن گزيدند و بمردم گفتند که پروگرام شاه مخالف شريعت  یدر عالقه جاج

ما اين نظر خود را بشاه عرض کرديم  یو بضرر ملت افغان است و وقت

کتيا پيشنهادات خود را نداد، پس ما اينجا آمده ايم تا به اتفاق مردم پ یجواب

 افغانستان گرديم. یبشاه بفرستيم و مانع خراب

گفتند اگر حضرات مايل  یاين پيشنهادات حضرات را نپذيرفتند، ول مردم

بخارج شدن از افغانستان باشند، آنها را محفوظ از سرحد کشور عبورخواهند 

 یرتمجلس مشو يینها مياخذ تصم یداد تا بدست دولت نيفتند.حضرات برا

ما دو راه  یرو شيعبدالرحمن گفت: پ یمجلس قاض نيکردند. درا ليتشک

 ما را با اعزاز سيفراربه هند ، درآنصورت حکومت انگل اي ستين شتريب
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اعزاز  نيمرگ بهتراز ا ميما که مسلمان و افغان یبرا یول رفت،يخواهند پذ

برداشتن شدن بحکومت افغانستان ودست از جان  مياست، راه دوم تسل یاجنب

جان ما تمام  شدنهمه گفتند ما شق دوم را ولو بفدا  ند؟يگويرفقا چه م اياست. آ

نزد قوماندان  یجاج ی.سپس همه برخاستند ودر قلعه نظامميدهيم حيشود ترج

شدند. قوماندان آنان را  مي( رفتند وتسلیخان سرخاب یدولت )عبدالغن ینظام

را  شانيوا دهيرها از کابل رسوتا آنوقت موت زفرستاديتحت الحفظ به گرد

 به پغمان منتقل ساخت. ما  يمستق

 رفتيرا جدا جدا پذ کيشب بودکه شاه هر ۀبج 12)شاه در پغمان بود(

 یحرب وزارت جنگ نمود. اعضا وانيد ميومذاکره نمود وآنگاه همه را تسل

قوماندان قول  یه،محمودساميحرب ريوز زخانيحرب )عبدالعز وانيمجلس د

 ديخان کندک مشر وس فيشر ديز،فضل احمدخان فرقه مشر، سمرک یاردو

حضرات را که از  قيماه استنطاق وتحق کيعبدهللا خان کندکمشر( بعد از 

 زخانيقول وفعل خود انکار نکرده بودند، به اعدام محکوم نمود. عبدالعز

 شتريب یحکم اعدام پافشار قيخان کندک مشر درتطب فيشر ديوس ريوز

فضل  یوبا دامادش قاض یعبدالرحمن خان پغمان یقاض جهي. درنتکردنديم

 یعبدالحنان خان پسر قاض یعبدالقادر خان با قاض یروز وقاض کيالحق در

سنگ گلوله باران شدند. واما  اهيدرموضع س گريعبدالرحمن خان در روز د

 خيبرادر وپسر شمس المشا یومحمدمعصوم مجدد یشاه محمدصادق المجدد

 شانياز کشتن معاف دانست وبه حبس ا خيشمس المشارا به پاس خدمات 

   1 «اکتفا نمود.

 یامان ميرژ هيتوطئه عل یکه محرکه اصل شوديمطالب فوق معلوم م ازشرح

را  ايمردم پکت گريبار د کي خواستنديبازهم حضرت شوربازاربودند که م

رهبران  یاريباهوش یبار مردم جاج نيدرمقابل حکومت قراربدهند. اما ا

 یبرا نيواقرار متهم قيماه تحق کيدادند و آنها بعد  ميطئه را بدولت تسلتو

حرب محکوم به اعدام شدند وحکم برآنها  وانيحکومت از طرف د یبرانداز

 .ديگرد قيسنگ کابل تطب اهيدر محل س
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 :  دویگمی هللا امانمجددی از تحریکات خود علیه محمدصادق 

ن بخاطر خدمت به دين اسالم در اين وقت نويسنده حقير اين مضمو» 

کمرهمت بسته بودم. من به تعدادى از طرفداران مجددى هاکه در جنوب کابل 

زندگى ميکردند مراجعه و آنها را که از قبيله احمد زائى بودند در جريان 

ً از پشتيبانى خود اطمينان دادند.  آنچه که مى انديشيدم گذاشتم. آنها صريحا

مانی[ را در حيطه اعتـماد خود قرار دادم. سپس موالنا عبدالرحمن ]پغ

موصوف که از دير زمان منتظر چنين ابتکارى بود، جواب مثبت داد. 

مختصراً ما به تاريخ بيست و يکم ربيع الثانى از بيکتوت پغمان سوار بر 

اسپ وارد جنوبى شديم. مال عبدالقادر آخند زاده از قوم عرب )مالى 

صرف ونحو را آموخته بودم در اين سفر  حضرات شوربازار( که من از او

بر عالوه موالنا و مال، عزيزم محمدمعصوم پسر مرشد  ...مرا همرائى ميکرد

من )شمس المشايخ(، مال حنان و محمد عيان پسران قاضى عبدالرحمن ، مال 

فضل الحق قاضى پغمان، شيخ محمد صديق خان اورياخيل از پغمان و مال 

ا و خدمتگار خانقاه مجددى ها با ما همراه بودند. سلطان جان يکى از شاگرده

وقتى بجنوبى رسيديم، احمدزائى ها که قبال ًبراى ما اطمينان قوى داده بودند، 

بقول خود پشت پا زده و از همکارى اباء ورزيدند. ما به سر زمين کفار )هند 

برتانوى( که بما بسيار نزديک بود بخاطرعزت و غرور اسالمى خود نرفتيم 

ما را تحت نظارت بکابل  .و تصميم گرفتيم که خود را بحکومت تسليم کنيم

بعداً در  . را مالقات و به او از نيات خود گفتيم هللا در پغمان امان  .فرستادند

موالنا عبدالرحمن و مال فضل الحق سى ودو  .قلعه ارگ ما را زندانى ساختند

 1347سوم ربيع الثانى  روز را در توقيف بسر بردند و بعد از آن در بيست و

م( ) غبار : بحکم ديوان حرب( محکوم بمرگ و در 1928هجرى قمرى )

سياه سنگ کابل اعدام گرديدند. سه روز بعدمال عبدالقادر آخند زاده و 

«پسرموالنا مالحنان نيز اعدام شدند.
 1

  

پيکارپاميردرنقدی برکتاب خاطرات محمدصادق مجددی،با جرات وشهامت  

ده از روی نيات شوم حضرات شوربازار براداشته ميگويد که کم نظير،پر

هدف شوم وپليد حضرت صاحب شوربازار، بدنام ساختن وتکفيرکردن شاه 
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منور وازادی خواه وترقی پسند وعدالت خواه کشور شاه امان هللا غازی ، 

محصل استقالل افغانستان بود که بدستور انگليس ها تا توانستند مردم نا آگاه 

واد وجاهل  ومريدان نادان وحلقه بگوش  خانواده خود را برای شوروش وبيس

برضد مکتب ودانش وآموزش وتجدد بسيج نمودند تا انتقام انگليس را از ملت 

با شهامت افغان که استقالل خود را با فدا کردن سروجان خود از استعمار 

 سازند. گرفته بودند، بگيرد ودل دشمنان افغانستان يعنی انگليس را شاد

حضرات شوربازار دشمن سرسخت مکتب وتعليم وتحصيل پسران ودختران 

بودند،وآرزو داشتند که ملت افغان تا ابد بيسواد وجاهل باقی بمانند. چون می 

دانستندکه که فقط در صورت بيسواد ماندن وجاهل ماندن مردم است که 

م با سواد وبا ميتوان  لنگرخانه پيری ومريدی را گرم نگهداشت.زيرا اگرمرد

دانش گردند، وقتی مريض شوند، بجای  گرفتن چوف وکوف وتعويذ از 

حضرات، به داکتر وشفاخانه رجوع ميکنند وبازار پيری ومريدی از رونق 

باز ميماند وروبه کساد مينهد. ازاينست که نورالمشايخ جداً با تاسيس مکاتب 

وميگفت:مکتب در افغانستان وروفتن کودکان به ممتب مخالفت ميکرد 

کودکان را کافر ميسازد)يعنی اگر کودکان به مکتب رفتند،وباسواد وبادانش 

بار آمدند، ديگر دست مريدی بسوی حضرات دراز نمی کنند( وروغن 

وگوسفند وآرد وعسل ومسکه ومفت، از گلوی حضرات زده ميشود. واين 

. ضربۀ بزرگی است به منافع اقتصادی وقدرت معنوی جناب حضرت صاحب

با همين دليل برادرش محمدصادق، دختران مکتب رو را با الفاظ رکيک 

فاحشه ميخواند واين حالت را رواج کفر وزندقه تعبيروتفسيرمينمود. 

ودرگوش مريدان وپيروان خود فرميچکاند تا عندالموقع از اين حربه به نفع 

 ولی نعمت خود)انگليس( استفاده کنند.

خواه وطندوست او، مکتب وکسب دانش را  شاه امان هللا وياران مشروطه

يگانه وسيلۀ ترقی وتعالی کشور، ومهمترين وموثرترين عامل بيداری وآگاهی 

ودوری جستن از جهالت وخراف پسندی وتعصبات مذهبی وزبانی وقومی 

ميدانستند.توجه به حق وحقوق زنان که نيم پيکر جامعه را ميسازند،ورفتن به 

معه را قادرمينمايد تا مادران باسواد داشته باشد مکتب وکسب دانش زنان، جا

وطبعاً مادران باسواد وبا دانش، فرزندان صالح ووطن پرست به جامعه تقديم 

 ميکنند.
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شاه ترقيخواه کشور با آگاهی از تحوالت اجتماعی وسياسی وفرهنگی ديگر 

کشورهای جهان، می دانست که هيچ تحولی را درجامعه بدون سهمگيری 

يتوان تحقق بخشيد، بنابرين به تعليم وتربيه زنان ودختران وتشويق زنان نم

شان به فراگيری علم ودانش توجه خاص مبذول کرد وآنها را مورد حمايت 

قرار داد. اعزام دختران برای نرس قابلگی ويا داکترزنانه  برای خدمت به 

 مادران افغان، کجايش با دين اسالم درتضاد بود که حضرت نورالمشايخ

وبرادرش محمدصادق مجددی آنرا با رواج کفر وزندقه، از سوی شاه امان 

هللا تعبير وتفسير کرده ميگفتند زنان ما با عفت بودند،وقتی بمکتب رفتند، بی 

عفت شدند،به اين سخنان شيخ ما توجه کنيد که خطاب به افغانستان 

حجاب دخترهايت که با پرده وحجاب رفته بودند، بی پرده وبی »ميگويد:

آمدند،با عصمت از محيط وطن خارج شده بودند، بی عصمت داخل حدودت 

درحالی که نه مملکت »وتحليل گرنقاد وطن، پيکار پامير ميگويد:« گرديدند.

به طرف الحاد وزندقه روان بود ونه دختران با عفت وبا عصمت وطن بی 

الوه از عفت شده بودند.هرگاه خوب دقت شود، اين همه ناليدن ها وشکوه ،ع

«تاريک انديشی مفرط ناشی از يک نوع عقدۀ درونی نيز ميتواند باشد.
 1

  

بايد عالوه نمود که اين سخنان، صرف زادۀ وتراوش مغز طالبانی حضرت 

نيست، بلکه به او دستور داده شده است تا اين اتهامات راسرهم کند وبخورد 

ک شان صد بار مردم جاهل بدهد وآنها را برضد شاه وملکه ثريا که هري

دانشمندتر از تمام حضرات شوربازار بودند، تحريک وآماده شورش کرده 

 باشند.

خالصه تمام اين تبليغات عليه شاه امان ومشروطه خواهان، برای يک هدف 

صورت ميگرفت وآن اينکه انگليس ميخواست تا انتقام شکست خود را در 

از ملت افغان بگيرد.واين جنگ سوم که منجر به استقالل افغانستان شده بود، 

کار را فقط توسط احنتان ومعاشخوران خود، يعنی روحانيت متنفذ انجام ميداد 

تا افغانستان را که تازه ازخواب قرون سربلند کرده بود، از کاروان ترقی 

وپيشرفت محروم نمايد، وروحانيون شوربازار بهترين بريک تاريخ و 

 تحوالت اجتماعی درافغانستان بودند.
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دراين جا دونکته رااز قول دوست فرهنگی خود)سعدزوی(که ازامريکا 

 درتليفون بيان کرد، نيز ميخواهم عالوه نمايم وآن دونکته ازاين قراراند:

بعدازاآنکه شاه امان هللا از رفتن به حج برگشته بود،يکی از دوستانی که -1

م رفتی بديدن او رفته بود،ضمن صحبت پرسيده بود :آيا به محل شيطان ه

وبراو سنگ پرتاب کرديد< شاه جواب داد که خود شيطان را زنده در بيت 

شريف ديدم، ضرورتی برای سنگ زدن به مرده اش 

نبود.)منظورمحمدصادق مجددی است که از طرف هاشم خان برای جمع 

آوری اطالعات از ديد وبازديد شاه امان هللا با زوار افغان به حج فرستاده 

 بود.(

ن از قول مديرقلم مخصوص داودخان روايت ميکرد که جمال دوست م -2

عبدالناصر مکتوبی برای داودخان فرستاده بود ودر آن تذکر داده بود که 

دولت مصر به کشف توطئه بزرگی از سوی اخوان المسلمين مصر موفق 

گرديد که در جملۀ توطئه گران سفيرافغانستان محمدصاديق مجددی نيز شامل 

لت مصر دوست مردم افغانستان است ، از اعدام سفيرتان ميباشد،چون دو

درجملۀ توطئه گران صرف نظرنمود وامراخراج اورا صادر کرده است. 

داودخان درحالی که با دست ميان دو ابروانش را فشارميداد، از شنيدن متن 

کاشکی دولت مصر دوست ملت افغانستان نمی بود تا از »مکتوب گفته بود:

از آن ببعد محمدصادق مجددی درعربستان «الص ميشديم.شراين اخوانی خ

پناهنده شد وتا اخير عمر درآغوش وهابيت زندگی نمود ودر همانجا 

 درگذشت.

 

 اکثريت مؤرخين خارجى و داخلى معتقد هستند که :»داکترزمانی مينويسدکه 

اختالف  اختالف روحانيون و مال ها با رژيم امانى اختالف مذهبى نى، بلکه

ى بود. داليلى که چرا آنها به مخالفت با رژيم امانى آغاز کردند، قسماً سياس

ازدست دادن موقف سياسى وامتيازات شان )که با پروگرام هاى مترقى دورٔە 

ً کم شدن قدرت مذهبى شان درامور  امانى در تصادم قرار داشتند(، قسما

 قضائى، و قسماً طبيعت عقب گرائى شان ذکر شده است.

"پوالدا" چيزى که مالها را ميترساند برخالف اتهامات دروغين کفر، به گفتٔه 

اسالم بود، آنها تالش هاى ترقى  عقيدٔە راسخ شاه امان هللا خان به دين مبارک



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   460   

و انکشاف جامعٔه افغانى واز بين بردن رشوت را بيشتر حمله بر خود تلقى 

.«ديگران  ميکردند، تا
 1

  

 

 :1928درنومبر شورش شینوار

زد و خوردی که ميان کوچی های غلزائی و شينواريها )اقوام سنگوخيل و در 

صورت گرفته بود، چند تن  1928نومبر 1۴علی خيل شينوار( در 

ازشينواريها بقتل رسيده بودند و شينواريها قاتالن را دستگير وبه حکومت 

)باگرفتن  محلی تسليم داده بودند، اما حکومت بجای باز خواست، قاتالن را

شوت( رها ساخته بود. شينواريها به حکومت اعلی جالل آبادشکايت کردند، ر

باز هم کسی شکايت آنها راگوش نکرد، اين است که شينواريها برآشفتند و 

دست بحمله برپوسته دولتی زدند و آنرا  غارت کردند، انگليسها درخفا براين 

ورش دامنه آتش هيزم می ريختند و شينواريها را کمک ميکردند. بزودی ش

وقتی که اين اطالع به قوماندان . شد وبه خوگيانی هانيز سرايت کرد دارتر

نظامی ننگرهار)محمدگل خان مومند( رسيد، بجای جلوگيری از اختالل 

امنيت، برای پارۀ امور بکابل رفت و وکيل فرقه به شينوارکشيد، اما در 

فضل و عرض راه بدست شينواريها اسيرگرديد. رهبران شورش محمدا

را غارت و دفتر ها را « اچين»محمدعلم بودند که مرکز حکومت شينوار

حريق ساخته بودند.
 2

  

رهبران شورش محمد افضل و محمدعلم در  1928در اواخر نومبر   

جرگه يی تشکيل دادند و عليه غازی امان هللا خان جهاد را « غنی خيل»محل

به بارکها پناهنده شدند.  اعالن و برجالل آباد حمله کردند، عساکر دولتی

دراوايل ماه دسامبرحکومت برای آرام کردن مردم، غالم صديق خان چرخی 

وزير امورخارجه و شيراحمدخان رئيس شورای دولت به سمت مشرقی 

فرستاده شدند تا با شورشيان مذاکره کند و شورش را فرونشانند، اما چون 

                                                 
1
عبدالرحمن زمانی، اصالحات امانى علت اغتشاش یا قربانى اغتشاش)قسمت پنجم( افغان جرمن  - 

  2012آنالین،
2
،، ادمک متذکر میشود که محمدعلم رهبرشورش شینوار رتبه جنرال ملکی 818،ص  1غبار، ج  - 

بود. )روابط خارجی افغانستان ،  192۶قوماندان قوای جالل آباد در  داشت و شخص دوم محمدافضل خان

 (200 ص 
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شدند، هريک به نحوی فرستادگان دولت رقيبان سياسی همديگر شمرده مي

شورشيان را به دوام شورش تشويق کرده ناکام به کابل برگشتند و شرايط 

 شورشيان را به دولت گزارش دادند.

 

 شرطنامه شورشیان:

 در اين شرط نامه که صبغه سياسی داشت ، افزون براينکه لغو اصالحات  

الق بدهد، فاميل را خواسته بودند، عالوه شده بود که شاه بايد ملکه ثريا را ط

طرزی از کشور تبعيد شود، تمام سفارتخانه ها به استثنای سفارت انگليس 

درکابل بسته شود و طالبی که برای تحصيل بخارج اعزام شده واپس بکشور 

برگردند و ماليه موقوف گردد. شرايط درخواستی شورشيان به وضوح نشان 

تبانی با عناصر  ميداد که در عقب اين شورش دستان قوی استعمار در

 ارتجاعی داخلی دخيل است، چه شورشيان ميخواستند:

 محمود طرزی از افغانستان خارج گردد،   -1  

 شاه ملکه ثريا را طالق بدهد، - 2 

 تمام مکاتب دخترانه بسته شود، - 3 

 دختران افغان از ترکيه خواسته شود، - ۴ 

يندگی های سياسی خارجی به استثنای نمايندگی برتانيه، باقی همه نما - ۵ 

 مسدود شوند،

 قانون جديد و نظامنامه لغو گردد، - ۶ 

 ماليه کم گردد، - 7 

 قانون پوشيدن البسه اروپائی فسخ گردد، - 8 

 چادری بشکل سابقه آن اعاده گردد، - 9 

 قانون اسالمی، قانون دولت اعالن شود. -10 

.ده شودبه مالها درچوکات دولت پُست های مناسب دا - 11 
 1

   

 

چنانکه مالحظه می شود ازجمله تقاضای شورشيان، نخستين تقاضای آنها،  

در آن وقت محمود  .خروج محمود طرزی با خانواده اش از افغانستان بود

                                                 
1
  83- 81اسالم و سیاست درافغانستان، ص، با آتش در افغانستان، ص   - 
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طرزی نه در دولت امانی کار ميکرد و نه در صدد توطئه يی بود که دولت 

طه خواهان شمرده را با سقوط مواجه کند، اما مشاور نزديک و مجرب مشرو

ميشد. پس برای آنکه مشروطه خواهان از وجود يک چنين مشاور آگاه و 

وطن دو ستی محروم گردند، خروج او از کشور آبائيش شرط گذاشته شده 

  ]آيا متن اين شرطنامه بقلم الرنس تحرير نشده بود؟[بود.

 شاه بخاطر و در قطعنامه ديگری رهبران شورش متذکرشده بودند که 

 گفته بودند: برسد وقتل  بايد بهو ه ميشودفورم هايش کافر شمردري

 حق قربان نمودند.  قبايل قد علم کردندو حيات شان رادر راه حصول - 1

در قدم اول بايدحکمرانان کشور اصالح شوندکه به رشوه ستانى عادت  - 2

کرده اند، فساد ادارى رايج شده و احکامى را که صادرميکنند، خالف 

 است.  شريعت

آرامگاه آخندزاده صاحب هده محل مقدس بوده و مرکزمالقات و گردهم - 3

که اصالحات  قبول نمودند آئى علما و مشايخ به حساب ميرود و علما در آنجا

وخوگياني ها  خان به قتل برسد.هللارا لغوکنند که برضد شريعت است و امان 

مورد حمله قرار  نفر بودند 9000هزارنفرعساکرکابل را که در آنجا 20با 

که  و در نمله آنها را شکست داده افسران شان را دستگيرنمودند دادند

  .خان به نام محمود)ياور( بودهللا رهبرشان يک نفر اعتمادى امان 

  .تمام ارتباطات با کابل قطع گرديد- 4

 شهر جالل آباد در محاصره قراردارد، طرفداران حکومت کابل دشمنان - 5

و عساکر قبايلى از ترس اينکه مردمان . شهر زندگى ميکننداسالم اند که در

  .بيگناه به قتل مى رسند، حمله نکردند

نيست ، بلکه اصالحات است  یسبب اين همه نا آرامى ، موضوع شخص - 6

خان را تذکر هللاما در اينجابعضى از بى نظمى هاى امان . که بايد چيده شود

 ميدهيم : 

  .تشکيل داده و شريعت را ناديده مى گيرد وى کود اصالحات خود را -الف 

 هيچ دعوا و موضوع بدون اسناد و شواهد تطبيق نگردد،  -ب 

گرفتن چهار زن توسط قرآن اجازه داده شده آنرابه يک زن تقليل داده  -ج 

 ازدواج متعدد را منع کرد، 

 طالق اجبارى خانم هاى مامورين رسمى،  -د 
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بين بردن چادرى و لچ ساختن بازوهاو قطع کردن موهاى زنان و از  -ه 

 پستانها، 

 برطرف کردن پرده زنان ،  -و 

 فرستادن دختران جوان به اروپا،  -ز 

 تغييردادن روز جمعه و پنجشنبه،  -ح 

 تشويق و ترغيب مردم به رشوه و فساد،  -ط 

 باز نمودن تياتر و سينما و ديگر جاهاى خوشگذرانى،  -ى 

  .ه جرگه، به پيغمبر )ص( بى حرمتى نمودهدر روز افتتاح لوي -ک 

قبل ازعودت از اروپا، اين اصالحات را نافذ ساخته بود که عليه شريعت  - 7

ً به مردم  است.اما بعد از عودت از اروپا اصالحات شيطانى خود را علنا

اعالن نمود، چون مردم افغانستان حنفى مذهب اند، تصميم گرفتند که وى را 

  .خلع نمايند

اسالم تمام عناصرتمدن را درخود دارد، البته مذهب و خود را مردم مى  - 8

 خواهند که آزاد نمايند. 

خان خلع هللابه تمام برادران مسلمان اطمينان مى دهيم هنگامى که امان  -9

 .گرديد، نفوس افغانستان پادشاه ديگرى را طبق شريعت انتخاب خواهد نمود

علماى مشهور، بدون انگيزه شخصى  من محمدعلم شينوارى با اساس موافقت

  .اين چيز ها راجهت عظمت وبزرگى اسالم به عهده خودگرفتم

تلفات ما به صد نفرنمى رسد، زيرا مردم آنرا غيرت مذهبى تلقى  - 10

 ميکنند. 

قيام قبايل جنوبى وشمالى و جمع شدن قبايل شرقى براى حقانيت است و  - 11

 و همه با ما هستند. هيچکس از حکومت طرفدارى نمى کند 

هيچ چيزو موضوع به قسم راز باقى نمى ماند، دوست و دشمن حقايق  - 12

چاپ شود تا « االمان» من پيشنهاد ميکنم که اخبارى بنام .را درک کرده اند

چاپ ميگردد، خنثى سازد.« امان افغان»خبرهاى که در
 1

  

گمان را در انسان تذکر نشر روزنامه ايکه بر ضد شاه پروپاگند نمايد، اين 

تقويت ميکند که در عقب اين شورش دست يکى از افرادى که با مشروطه 

                                                 
1
  153،1۵9اسالم و سیاست در افغانستان ،ص  - 
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خواهان بريده، دخيل بوده است ، زيرا موضوعى که کامالً با اغتشاش قبايلى 

بيگانه است، در اينجا مطرح شده است. همه ميدانستند که طرح اين مانيفست 

که او ادعا ميکرد اين اعالميه است ، درحالى علم خارج از توان و قلم محمد

 .را خودش تحريرکرده است

 

 تصمیم شاه در برابر شرطنامه :

البته شاه حاضر نبود که به مخالفين تسليم شود، زيرا هنوز مرد برجسته يى 

مانند مالى چکنهور بشرط الغاى قوانين در باره تحصيل زنان و عفو 

در شورش منع کرده اعتشاشيون از طرف شاه، مردم مومند را از شرکت 

شاه هنوز تالش ميکرد که در مبارزه باشورشيان توسط کسب اين فتوى  .بود

 که داعيه زمامدار عادالنه بوده و اغتشاشيون مرتد هستند، برنده شود. 

 بنام خداوند مهربان و بخشاینده ! » 

تعدادى از شينوارى هاى نازيان بر عليه شاه غازى و اولى االمان ، 

بغاوت نموده اند. آنها به کشتار مردم و چپاول دارائى مسلمانان  حکمرواى ما

 .پرداخته و صلح و صفا را در بخشى از قلمرو اسالمى افغانى برهم زده اند

اطاعت کنيد از خدا و پيغمبر و »بر اساس اين آيه قرآنى که « علماء»ما 

همچنان و  .فتوى مى دهيم!« اطاعت کنيد از اولى االمر که از ميان شماست 

کسى که بمن اطاعت مى کند »بر وفق اين حديث پيغمبر که گفته است : 

 .بخداوند اطاعت مى کند و کسيکه بمن بى اطاعتى ميکند، بخدا اطاعت نميکند

کسى که به امير خود اطاعت ميکند، بمن اطاعت ميکند و کسى که به امير 

امير پناه گاهيست خود اطاعت نميکند، بمن اطاعت نمى کند. هر آئينه امام و 

که از آنها بخاطر مصئونيت در جنگ استفاده مى شود. اگر امير از ترس خدا 

ً او اجر خواهد ديد. هرگاه او مخالف آن  و حفظ عدالت فرمان ميدهد، يقينا

ما فتوا ميدهيم که اين « فرمان بدهد، بار آن بر شانه هاى خودش خواهد بود.

بناًء وجيبه تمام مسلمانان است  .رانندشينواريهاى شرير گنهکاران و عصيانگ

که زير رهنمائى حکومت براى سرکوب اين نا آرامى ها و تنبيه عصيانگران 

«.سهم بگيرند تا صلح کامل دوباره اعاده گردد
 1

  

                                                 
1
  ۵7، ص 200۴اعظم سیستانی ، عالمه محمود طرزی، شاه امان هللا، و روحانیت متنفذ، چاپ ،  - 
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بعد از ناکام ماندن سردار شيراحمدخان و غالم صديق وزيرخارجه در   

يی از مرکز به ، دولت نيروها1928خاموش ساختن شورش شينوار در 

سرکردگی محمود خان ياور بدانسو می فرستد، مگرمحمود خان ياور نيز در 

 دام نيروهای شورشی می افتد و کاری از پيش برده نميتواند. 

 

دولت علی احمد خان راکه در حکومت ننگرهار در هنگام شورش منگل 

غيره مند وغلجايی ووسوابقی داشت و با روحيات مردم شينوار وخوگيانی وم

س قوايی مامور فروکش نمودن شورش نمودو به بخوبی آشنا بود، در راً 

جالل آباد فرستاد. والی علی احمدخان سعی کرد تا شورش را خنثی و مشرقی 

)ننگرهار( را برای شاه امان هللا نگهدارد، ولی همينکه مطلع گرديد بچه سقاو 

سردارعنايت  رخودبرکابل حمله کرده وشاه مجبورشده تا سلطنت را به براد

در واگذارد وخود عازم قندهار شود،وبچۀ سقو ارگ را متصرف وهللا خان 

قدرت طلبی بود شخص که او هم  است جنوری بر تخت کابل نشسته18تاريخ 

وبرای  پادشاهی خود را در جالل آباد اعالن کرد 1929جنوری 20در تاريخ 

را به فصل ی احمدخان علپادشاهی مقابله با بچۀ سقاوآماده گرديد.داستان 

 حبيب هللا کلکانی معروف بچۀ سقودراينجا از شورش ، ميگذارم حبيب هللا

 به ارگ کابل دست يافت؟او که چگونه سخن ميزنيم 

 

 شورش حبیب هللا کله کانی:

بحرانى شدن وضع در سمت مشرقی ، زمینه را براى نا امنى و رواج دزدى 

در منطقه پروان و کاپیسا به  و قطاع الطریقى در شمال پاى تخت یعنى

رهبرى بچه سقاو مساعد ساخت. با مطرح شدن حبس حضرات شوربازار 

از سوی روحانیون کاپیسا و پروان ، همراه با فعالیتها و تحریکات جواسیس 

 استعمارى، ذهنیت سقوط دولت امانى بیش از پیش تقویت شد. 

وى متهم به دزدى شده و پسر سقاو که درپاره چنارهند برتان غبار مینویسد:" 

ماه حبس شده بود، بطور مرموزى رهاشد و به افغانستان 11محکوم به 

او شبها  .برگشت و به تشکیل دهاره دزدان و قطع طریق وسرقت پرداخت 

دزدى میکرد و روزها درکوه ها متوارى بود. بعضى متنفذین محل مانند 

یرى او براى ملک محسن کله کانى وى را در خفا کمک میکرد و دستگ
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پولیس محلى دشوار میگردید. شهرت او در دزدى چنان باال گرفت که اگر 

شبى با دسته خود وارد خانه کسى میشد، صاحب خانه از ترس خموشانه او 

کار بچه سقاو . و دسته او را تغذیه میکرد وبه حکومت اطالعى نمى داد

مد، ربود و پیگرد بجایى رسید که مقدار پولى که از خزانه مزار بکابل مى آ

 حکومت محل بجایى نرسید. 

شورش شینوارشدت یافت و دولت متوجه شرق بود،  1928در اواخر نومبر

بچه سقاو براى قطع کردن راه والیات شمال کشور با کابل داخل فعالیت شد 

و امنیت جاده ها را مختل کرد، وزارت حربیه براى تأمین راه ها و حفظ 

شمالى به اعزام قطعه کوچکى پرداخت، ولى بچه  ارتباط نظامى با والیات

( که آتش 1928 سقاو باتعقیبى که میشد، بدست نیامد. در دسامبر ) ماه قوس

اغتشاش ننگرهار تیز ترشد، حکومت محل ملک محسن و چند نفر دیگر را 

ً دولت  ً به کابل فرستاد. متعاقبا به دلیل امداد مخفى به بچه سقاو، محبوسا

ودین )رئیس بلدیه کابل( را به حیث رئیس تنظیمه کاپیسا و احمدعلى خان ل

پروان با اختیارات تامه اعزام کردتا از پشت سرمطمئن بوده و به اطفاى 

احمدعلى خان در کاپیسا و پروان همان .شورش ننگرهار پرداخته بتواند

بود با دزدان در « مذاکره و مفاهمه»روش معهود دولت را که عبارت از

به جبل السراج رفت و از آنجا بدولت « سراى خواجه»از  پیش گرفت و

اطالع دادکه کسانى را که حکومت به نام امداد به بچه سقاو زندانى کرده 

ازآن پس جرگه بزرگى  .است، بایستى براى خوشنودى مردم رها سازد

تشکیل و باسرکردگان کاپیسا و پروان داخل مذاکره و مفاهمه شد و فیصله 

ا بچه سقاو مفاهمه صورت گیرد،)یعنى دولت بادزدى داخل بعمل آمد تا ب

مذاکره گردد!( و شاملین جرگه پذیرفتند که در جلب و اعزام قوت هاى 

محلى به دولت خدمت نمایند. بچه سقاو که ضعف حکومت را احساس کرد، 

منتظرمفاهمه نشد و برفعالیت خود افزود و چند نفرعسکرى راکه راهى کابل 

احمدعلى خان با مرکز کابل  .حمله ناگهانى بقتل رسانید بودند درطى یک

با بچه  قضیه را درمیان گذاشت و اختیار گرفت که به هرنوعى که میتواند

سقاو مفاهمه و بتوافق برسد.بچه سقاو مذاکره را قبول و با رئیس تنظیمه با 

 حیثیت مساوى به مذاکره بنشست و در نتیجه عهد بستند، آنهم در حاشیه قرآن

با بچه سقاو سیدحسین امضاکرد و بچه سقاو قبول نمود که منبعد از مخالفت 
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با دولت و شرارت دست بکشد، درمقابل دولت تعهد نمود که جرایم بچه سقاو 

 ورفقایش راعفومیکند.

غبار میگوید که احمدعلى خان با این معاهده مفتضح و بیسابقه ، بچه سقاو  

ه آورده به وزیرحرب تلفونی اطالع وسید حسین را با خود درسراى خواج

تفنگ و کارتوس با معاش و رتبه غندمشرى به هردو نفر بچه  82داد که 

شاه عنوانى وزیرحربیه )عبدالعزیز خان( و  .سقاو و سید حسین داده شود

وزیرمالیه )میرهاشم خان( و رئیس تنظیمه )احمدعلى خان لودین( فرمانهاى 

 82على خان را با دزدان تصدیق و دادن جداگانه صادر نمود و تعهد احمد

بُر( معه کارتوس با معاش ساالنه سه هزار افغانى به  303تفنگ جاغوردار)

روپیه به هریک نفر ازدسته  360هریک از دزدان مذکورو معاش ساالنه 

دزدان امر نمود. ازاین ببعد احمدعلى خان بچه سقاو ودسته او را به صفت 

حکومت درکاپیسا وپروان مقررنمود که درتمام  دزد نی، بلکه به صفت عمال

 عالقه ها بگردد ونفری جلبی عسکری را جمع وبه کابل اعزام کند.

قوس به نام   18احمدعلی خان رئیس بعد از فیصله یا تقویه بچه سقاو، در 

تنظیم امور"تگاو" به آنجا رفت ودر آنجانیز به تشکیل یک جرگه کذائی 

ومالها چندهزارنفردر حکومت محل آمده پرداخت.در بیست قوس مردم 

اعالم کردند که با برادران هم وطن خود بطرفداری حکومت نخواهند 

جنگید. احمدعلی خان بعد ازآن دو مالقات  خصوصی با آخندزاده صاحب 

تگاو مال عبدالحمید خان به عمل آورد، طبعاً آخندزاده صاحب نیزمخالف شد. 

پسر سقاو از هرجهت تقویت شده بود[، ( ]که 1307قوس  20درهمین تاریخ)

یک دسته خان و دزد در قلعه مالویس الدین کله کانى شبانه اجتماع کرده و 

شناختند و دستارى بکمرش « پادشاه افغانستان»بچه سقاو را به عنوان 

بستند، به اینصورت پرده آخرین توطئه بزرگ و دراماى فجیع درمحل 

  1 نمایش گذاشته شد...."

  رابطه به حملۀ اول حبيب هللا برکابل مينويسد: کاتب در

 12هجری شمسی، مطابق  1307ماه قوس  22روز جمعه »حبيب هللا 

ميالدی با قرب دو هزار نفر که از جمله دويست تن با سالح  1929دسمبر
                                                 

1
  822، ص 1غبار،ج - 
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وديگر همه بی سالح وچوب  وتبر به دست بودند واغلب سر و پای برهنه راه 

راد بيک واقع دامن شمال سلسله ُکتل خرس خانه که می پيمودند، وارد قلعۀ م

امير حبيب هللا خان مقتول مرحوم نام آن را به خيرخانه تبديل داده است، 

شدند.بالجمله مالنمايان بعيد از ديانت، عاری از فقاهت که در حقيقت گرگان 

در لباس ميش ونسبت به خلق بدانديشند، به اظهار اين که بدون امير حمله 

ل شرعاً بال جواز واگر کسی کشته شود خونش هدر وندر نزد داور بی برکاب

نياز مردود است، نماز جمعه را با خطبۀ امارت به نام حبيب هللا خوانده راه 

نفر بی 400مدعا برگرفتند وچنين کس را که بايست از اقرار خودش برقتل 

هالت گناه قصاص می نمودند، برخالف شرع وعقل امير نام نهاده ، راه ج

پيمودند. وبه ساعت سه بعد از نصف روز از ده کيپک چاريارگويان وخود را 

ايلجاری)قشون قومی( وعازم شنوارگويان عبورکردند وبه ساعت سه وپانزده 

دقيقه درباغ باال وسفارت خانه دولت برتانيه عظمی رسيده وعمارت باغ 

تصرف شده؛ تفنگ مذکور را که... اين وقت شفاخانۀ بيماران سپاه نظام بود م

های کشکچيان آنجا و پاسداران ]نگهبانان[ درب سفارت خانۀ موصوفه را 

گرفته.... از دعوت وزراء خاينه وحضرت شوربازار و بزرگان کابل  و 

محمدولی خان وکيل امير امان هللا خان وغيره که به ايشان اطمينان و وقت 

دوس خان صدراعظم  که حمله را نشان داده بودند، وارد سرای سردار عبدالق

مکتب حربيه ]درشهرارا[ بود،گرديده، وپسرمحمداکبرخان معروف به 

ميربچه، با]عده ای[ تا حوض ذخيره آب پمقان]پغمان[واقع گردنه ده افغانان، 

پای جالدت پيش نهاده، دستۀ ضابطان سواری که در عمارت واقع باغ امير 

ت تعليم شوکت بيک ترک شيرعليخان مرحوم واقع قرب مکتب حبيبيه در تح

بودند، به دفاع برخاسته ايشان را از دخول شهر باز داشتند. وغلغله در شهر 

« افتاد... 
1
  

هللا جنورى شاه مقام پادشاهى را به برادرخودسردار عنایت  14درتاریخ 

( و خودبا عده ئى از ارکان دولت کابل را 1929جنورى 14واگذاشت )

ى فقط براى سه روز پادشاه بود.  و بقصد قندهار ترک گفت و این آخر

 بچه سقاو برسریر سلطنت کابل تکیه زد. 1929جنوری  18درتارخ 

                                                 
1
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بدینسان ضدیت خاندان روحانى پرنفوذ حضرت شوربازار با اصالحات 

امانى در اتفاق با قبایل )که مریدان سنتی حضرات بودند( علیه دولت امانى 

یمون در وجودشورشها و نقش عمده و اساسى داشت و همین اتفاق نام

اغتشاشات گلیم دولت امانى و مشروطه خواهان را براى نیم قرن دیگر در 

 کشور جمع کرد. 

جدی  2۴صبح روز دوشنبه ۶به ساعت »بقول مرحوم پوپلزائی: 

ع شاه غازی استعفای خود را از امر 1929جنوری  1۴ش موافق 1307

 شاه سپرد....که خطیر سلطنت نوشته بدست برادر بزرگ خود عنایت هللا

 متن مختصرآن از این قرار میباشد:

"بعموم حاضرین دارالسلطنه کابل و کافه رعایای افغانستان ابالغ 

میگردد که دراثر اختالفات عدیده ای که تا آالن بصورت آمد باعث تباهی 

بسیار بی گناهان و تاراج مال دولت گردید ومن ]چون[خیرخواه این ملت و 

آسوده حالی مردم این مملکت بوده و هستم، هرگز نمی  طرفدار ترقی و

خواهم که از باعث مخالفت من اهالی دچار تکلیف و تباهی گردند و خیر 

مملکت مقتضی همین است که باید به رضا و رغبت خود دست از کار و 

خدمت این ملت بکشم، زیرا تمام خونریزی و انقالباتی که در مملکت ظهور 

رخالفی با من میباشد، از امر سلطنت بر وفق فحوای این کرده اگر از سبب ب

ورقه مستعفی شده و حقوق سلطنت افغانستان را به برادر بزرگ خود 

 1 «سردار عنایت هللا خان وا می گذارم.

و بعد همراه محمودطرزی وغالم صدیق خان وزیرخارجه و محمدیعقوب 

حافظ  از رسالۀ وکیل وزیرداخله وشش تن م  2وزیردربار وعبداالحمدخان

شاهی )گاردشاهی( وقریب صد لک )ده میلون(روپیه پوند انگلیسی عازم 

قندهار شد. و سردارعنایت هللا برادر بزرگش، در بعد از ظهر همان روز 

                                                 
1
، 139۶: "سلطنت امان هللا شاه و استقالل مجدد افغانستان"،چاپ قندهار، یپوپلزائ یلیوکعزیزالدین  - 

 ۴71جلد دوم، صفحه 
2
شاید ویراستارکتاب آنرا من عبداالحمدخان را نشناختم، ممکن عبداالحدخان )مایار( وردک باشد که  - 

عبداالحمد خوانده است. زیرا عبداالحد مایاردرآواخرعهد امان هللا خان وبعد در عهد نادرشاه وظاهرشاه 

وزیر داخله  بود.وهمراه شاه امان هللا درقندهار رفته بود وجنگ در مقابل سقوی ها را در غزنی رهبری 

 میکرد.
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تعدادی از اهالی کابل وبرخی از سران نظامی را در قصر دلکشا جهت 

خان را قرائت  گرفتن بیعت دعوت کرد و ابتدا  وصیت نامۀ امیر امان هللا

الحق نظربه خدمت برجسته اونسبت به دولت »  نمود که به قول کاتب:

  1 «وملت ومملکت افغانستان به غایت مؤثر وحزن]انگیز[  وگریه آوربود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متهشفصل 

 

 شاه اما ن هللاعالل سقوط بررسی 

 

ل يکی از ضربات کشنده افغانها برانگليسها،نبرد استرداداستقال       

افغانستان بود که شهرت شکست ناپذيری انگليس را در شرق به زمين زد و 

مردمان مستعمرات انگليس را برای احراز استقالل شان بيدار ساخت . 

انگليس برای انتقام کشی از ملت سلحشور افغان و دولت ضد امپريالستی آن ، 

مشروطه در صدد برآمد تا يک بارديگر از سالح مذهب ، کار بگيرد وبجان 

خواهان حمله ببرد و آن را از پای در آورد. برای اينکار طبعاً انگليس خود 

وارد صحنه شده نميتوانست، بلکه توسط عناصر وابسته بخود وارد عمل 

                                                 
1
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ميگرديد. البته در اين زمينه انگليس تجارب فراوانی در کشورهای اسالمی 

. برای درک چون عربستان سعودی ، اردن ، سوريه، مصر و ايران داشت

موضوع بهتر است در اينجا نقطه نظرهای ديپلوماتان انگليس را مالحظه 

 کنيم. 

 

 هللا : هنگام سفر شاه اما ن نگلیس تبلیغات سوء ا-1

خان در دوره سفرش به اروپا شدت هللا ئه و تبليغات سوء عليه شاه امان توط

و  دندگرفت ، بخصوص که انگليس ها در پخش اين تبليغات ذيدخل و ذينفع بو

بدينوسيله ميخواستند انتقام شکست خود را درنبرد استرداد استقالل از شاه 

 وملت افغان بگيرند. 

تمام اشخاص و هللا در زمان غيبت امان » و مينويسد: صدراعظم فقيد هندنهر

 دسيسهانواع توطئه ها و .عناصر مرتجعى که با او مخالف بودند به پيش آمدند

راوانى برضد او انتشار يافت. ظاهراّ پولهاى فها طرح شد و شايعات فراوان 

خرچ ميشد و هيچکس نميدانست اين پولها از هللا براى تبليغات بر ضد امان 

کجا مى آيد؟ بنظر ميرسيد که به بسيارى از مالها و آخوندها مبالغ هنگفتى به 

و دشمن « کافر»راهللا ه بود و آنها در تمام کشور امان اين منظور پرداخته شد

عکس هاى نامناسبى از ملکه ثريا در لباسهاى شب  .فى ميکردنددين معر

اروپائى هزاران نسخه چاپ ميشد و در دهکده هاى افغانستان پخش ميگشت 

تا بمردم نشان دهند او چگونه لباسهاى نامناسبى مى پوشد. آيا چه کسى اين 

اشتند تبليغات وسيع و پرخرج را اداره ميکرد؟ افغانها نه پولى براى اين کار د

 .و نه اين کار هار را بلد بودند و نه وسايل مادى مناسبى در اختيار شان بود

در کشور هاى خاور ميانه و اروپا همه عقيده داشتند که در ماوراى تمام اين 

در هر حال نمايان بود که  .اقدامات دستگاه پليس مخفى انگلستان قرار دارد

 در افغانستان تضعيف کند. راهللا ستان عالقمند بودکه موقعيت امان انگل

در اروپا مورد استقبال هاى گرم و شديد قرار هللا بدينطريق در حالى که امان 

ميگرفت، در افغانستان با تبليغات شديد کوشش ميشدکه بنيان قدرت و نفوذش 

با روحى سرشار براى اصالحاتى که شروع کرده هللا امان  .را متزلزل سازند

ى که ازمالقات با کمال پاشا در انکارا بدست بود و با افکار تازه و تأثيرات
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آورده بود، بکشورش باز گشت و بال فاصله دست بکار شدکه اصالحاتش را 

« .دنبال کند
1
  

 :»خانم ريه تالى ستيوارت مينويسدکه « آتش درافغانستان»نويسندۀ کتاب 

دشمنان شاه عکس ملکه ثريا را بصورت برهنه چاپ وپخش کرده بودند)بدين 

که سر ملکه ثريا را برتنه زن رقاصه برهنه  درحال رقص( مونتاژ و شکل 

عکاسى ودرميان قبايل پخش کرده بودند تا بدين گونه ضربه کارى ترى بر 

«شهرت و محبوبيت شاه و ملکه در ميان مردم وارد آورده باشند.
2
   

انگليسها توسط طياره، عکس هاى برهنه »که افزايدريه تالى ستيوارت 

ملکه ثريا را درحال موتر سوارى در بين قبايل پخش کردندو اخبار ساختگى 

هللا هاى فرانسه، انگليس، جرمنى، ايتاليا و روسيه درمورد برنامه هاى امان 

خان نشريات ميکردند و همه خبرهارا از پروپاگند ها اخذ مينمودند، و 

منعکس  شايعات دهن به دهن را اقتباس ميکردند و در اخبار هاى خود

اختند.کليه اخبارهاى بريتانيامقاالت و واقعات افغانستان رابا آب و تاب و ميس

«  DailyMail» تبصره هاى زهرآگين نشرميکردند، چنانچه اخبار ديلى ميل

نوشت:متعصبين عليه ملکه قيام کردند، زعماى اسالمى 1929اکتوبر  19در

يعات غلط از را به قتل رساندند ،و برادرپادشاه حبس گرديد، که همه اين شا

«.آب درآمد
3
  

 

ستا اولسن دانشمند دانمارکى، هنوزشاه در سفراروپا بودکه بگفته ا      

مطبوعات هند برتانوى براى اوجگيرى نارضايتى از شاه، تبليغات وسيعى »

را در باره سفراو براه انداخت و جرايدى که به افغانستان مى رسيد حاوى 

داد او بدون حجاب در ممالک خارج سفر تصاوير ملکه ثريا بود که نشان مي

، تمام هللا مى نمايد. نماينده تجارتى افغانستان در کويته در ضديت با شاه امان 

جرايدى را که بى حجابى ملکه را نشان ميداد خريده بکابل مى فرستاد. البته 

تمام تصاويرملکه ثريا واقعى نبودند و بيشتر آنها جعلى و ساختگى )مونتاژ( 

بار مى نويسد که مولوى نجف على خان جاسوس انگليس، بسيارى بودند. غ
                                                 

1
   1665، ص 2جواهر لعل نهرو ، نگاهى بتاریخ جهان ، ج   - 

2
  54آتش در افغانستان ، ص - 

3
  226آتش در افغانستان، ص - 
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از تصاوير شاه و ملکه ثريا را با لباس نامناسب، جعل کرده بود. تمام اين 

موارد که بضرر افتخارات همه ملت تلقى ميشد، نارضائيتى بزرگ را در 

«افغانستان توليد نمود.
 1

  

 

 جواسیس انگلیس درمیان مردم :فعالیت  -2

 در مسير تاريخ تشريح ميکند که چگونه دسايس استعمارى در تبانى با  غبار

مثالً » بکار افتاده بود: هللا عناصر ارتجاعى براى از پا در آوردن شاه امان 

در کابل يکنفر منجم انقراض حتمى سلطنت را پيشگوئى کردو بسرعت اين 

نفر يک پيشگوئى در بين حلقه هاى در بارى منتشرگرديد. درحوزه هلمند

آخندخوابى جعل کرد و افواه شدکه تاج از سرشاه افتاده است. اين تنها نبود، 

در سرتاسر حدود شرقى افغانستان به هزارها تصاوير جعلى نيم برهنه بنام 

ملکه افغانستان پخش گرديد و عزيمت طالبات افغانى از سرحدات شرقى به 

. يک شيخ هم در قسطنطنيه با تعابير معکوسى در بين توده ها منتشر شد

جنوب )منظورنورالمشايخ است( و يک مرشددر شمال) منظورمحمدصادق 

ً رفتار شاه را ضد شريعت اسالم اعالم کردند.و کلنل  مجددى است( علنا

( گفته ميشد که در جامه مالئى در شرق به پیرکرمشاهالرنس معروف )

ضوع در افغانستان داخل گرديده و هيزم اغتشاش را آتش زد. حتى اين مو

« شوروى و انگليسى مطرح بحث قرارگرفت. جرايد
2
   

 

 بگفته ريه تالی ستوارت،انگليس ها هزاران عکس ملکه ثريا را بصورت 

جعلى و مونتاژ شده در ميان قبايل سرحدى توزيع کردند، به مجردى که 

الرنسانگليس ها اين شايعه را شنيدند 
 

را از سرحدات هند فرا خواندند و گفتند 

در حالى که مردم ديده  ،خان شرکت نداشتهللا الرنس در توطئه عليه امان که 

بودند که الرنس در لباس فقيرها]پيرکرمشاه[ در سرحدات افغانستان گشت و 

گذار کرده و مردم را تحريک مينمود. بعداً که شخص مذکور در نزديک 

                                                 
1
    143استا اولسن ، اسالم وسیاست در افغانستان ، ص - 

2
 ،99ریه تالی ستوارت، آتش درافغانستان،ص، 814، ص 1غبار ، ج  - 
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رد که از متون دستگير گرديد، ديده شد که به نام سپارلينگ آلمانى فعاليت ميک

کابل فرار کرده بود. 
1
  

ادمک، افغانستان شناس امريکايی نامه يی را از قول الرنس نقل ميکند که در 

عنوانی ادواردمارش نوشته و   ش(130۶) ميالدی 1927جون  10تاريخ 

...آيا ميدانيد که من هفته گذشته درکابل بودم . آتشه »اطالع داده بودکه : 

و ديپوت ،  کاتب در قوای هوايی خود ضرورت داردبريتانيا در کابل به يک 

نام مرا به دفتر شما پيشنهاد ميکند، من اندکی درماشين تايپ دسترسی دارم... 

ماه در هند بودو اکثر وقتش در کراچی  18ادمک می افزايد که الرنس تقريبا 

گذشت، مگر مدت کوتاهی در ميرانشاه و همچنان يک هفته در پيشاور بود. 

ه دراثر اصرار همفريز )سفير امريکا درکابل( الرنس مجبور شد تا به باالخر

انگلستان برود. زيرا همفريز ميترسيد که وجود الرنس در سرحدات هند سبب 

خرابی روابط افغانستان بابريتانيا خواهدشد. ادمک از اخبار ديگری در لندن 

در پنجم جنوری « ديلی هيرولدی» نام می برد و مينويسد: يک اخبارلندن بنام 

نوشت که: مقامات ذيصالح افغان امر گرفتاری کرنيل الرنس را  1929

منتشره کابل « امان افغان»صادر کرده است ، دو روز بعد عين خبر دراخبار 

بازتاب يافت. اين موضوع در پارلمان بريتانيا نيز مطرح بحث قرار گرفت ، 

باره انکارکرد. ... محقق  مگر حکومت بريتانيا از جميع مداخالت خود در اين

امريکايی از روی اخبار ايتاليا نقل قول ميکند که: در مطبوعات ايتاليا به نشر 

رسيد که الرنس ، به حيث يک جاسوس قوی وعاليشان به کار ها وعملی 

دست زده و مردم ساده لوح قبايل رابر عليه شاه منور و تجدد پسند افغانستان 

«برانگيختانه بود.
 2

 
 

 

 

 :ی در دستگاه دولت جواسیس انگلیس-3

به موجوديت  «نادرچگونه به پادشاهی رسيد؟»داکترکاظم به استنادکتاب 

اشخاصی اشاره ميکند که به حيث مخبر و جاسوس دردستگاه دولت و بيرون 

شخص رابط » از آن فعاليت داشتند.بنابر اسنادکشف شده معلوم گرديد که: 

                                                 
1

 99آتش درافغانستان، ص  -

  
2
 220- 219ادمک،روابط خارجی افغانستان درنیمه اول قرن بیستم، ص   - 
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ن" مالزم سفارت انگليس بود که بعد بين محمودسامی وهمفريز "رحمت خا

در زمان حبيب هللا کلکانی وظيفه محافظت سفارت برتانيه به او محول شده 

ً از وظيفه برطرف و  بود، سبب شد که امان هللا خان محمود سامی را دفعتا

درخانه اش تحت نظارت قرار دهد و موضوع به ديوان حرب سپرده شد... به 

روزهای بحرانی يک شبکه جاسوسی انگليس سلسله همين موضوع درهمان 

در داخل ارگ کشف شد که عاملين مهم آن"مادام سی" معلمه خانواده سلطنتی 

ً روزمره اطالعات و  و"تصدق علی" موترران شخص شاه بودند وتقريبا

جريانات داخل قصرشاهی را سفارت انگليس ميرسانيدند. چنانچه امروز که 

نتشار يافته، اکثرراپورها به خط همين"مادام اسناد محرمانه دولت برتانيه ا

سی" که يک مهاجر رومانيايی و تبعٔه فرانسه بود، ميباشد. اما عجب اينست 

ً مادام سی مفقود و  که در جريان تحقيقات سری که از آنها بعمل آ مد، دفعتا

فردای آن در جمله زنان و اطفال ديپلوماتها ذريعٔه طيارٔە انگليسی ازافغانستان 

ارج شده بود و درهمان روز"تصدق علی" در بين موتر سلطنتی مرده يافت خ

شد...تصدق علی اگرچه نسالً هندی بود، از وقت اميرحبيب هللا خان با 

خانواده خود در ده افغانان سکونت و در دربار مالزمت داشته و تابعيت 

س واقعه پر سروصدای ديگر گرفتاری يک جاسو ».افغانی را دارا بوده است

انگليس در روزهای حمله حبيب هللا کلکانی به کابل درمقابل دروازٔە وزارت 

حربيه بود که با مکاتيب سفارشی، مقدارپول کلدار و تفنگچه و غيره درمحل 

اقامتش بدست آمد. اين شخص که لباس و قيافه مردمان سرحدی را داشت، 

ان ميداد و ليکن چشمان سبز و موهای زردش بيشتربا انگليس ها شباهت نش

ازهمين سبب دراول گرفتاری تصور می شد که خود الرنس خواهد بود...امر 

به  .توقيف او صادر شد و بعد از اثبات جاسوسی محکوم به اعدام گرديد

اثراعترافات همين شخص بود که حکومت افغانستان از موجوديت کلونل 

ا موضوع الرنس درعالقه شينوار اطالع حاصل نمود و تصميم گرفته شد ت

تحريکات و مداخالت شرارت آميز دولت انگليس درامور داخلی افغانستان که 

با اسناد و شواهد غيرقابل انکار واضح شده بود، بدنيا اعالم گردد و مقالٔه 

مفصل درجريده امان افغان به نشر رسيد وموضوع انعکاس بين المللی پيدا 

مربوط  1929جنور ی  5کرد. چنانچه جريده "سندی اکسپرس لندن" بتاريخ 

حزب مخالف دولت محافظه کار تحت عنوان "کلونل الرنس، مسئول شورش 
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قبايلی های افغانستان عليه شاه امان هللا است " انتشار يافت و مثل بمب 

درحلقه های سياسی و مطبوعاتی انگليس و ديگر پايتخت های اروپايی 

رايد معتبرانگلستان، انعکاس نمود و فردای آن اين خبر درپيشانی تمام ج

فرانسه، آلمان وايتاليا به حيث خبرداغ روز به مشاهده ميرسيد.... وديری 

نگذشت که انعکاس آن درجرايد شوروی، ترکيه، ممالک عربی وهند نيز 

ظاهر شد... اين طوفان تبليغاتی نه تنها موجب سراسيمگی دوايرسياسی لندن 

آن درافغانستان سرانجام همفريز و دهلی را فراهم نمود، بلکه انعکاس مجدد 

را مجبور ساخت تا از دولت خود رسماًاخراج کلونل الرنس را از سرحد 

تقاضا نمايد. البته اين وقتی بود که الرنس تمام وظايف خود را به انجام 

رسانيده و ماستر پالن او برای برانداختن رژيم مترقی امان هللا خان کامالً به 

و ديگر ضرورتی برای ماندن او درسرحد بلکه  نتيجه مطلوب رسيده بود

سيدال  -)برای شرح مزيد ديده شود « درهند باقی نمانده بود.

تا  23يوسفزی)سيدقاسم رشتيا(: "نادرچگونه به پادشاهی رسيد؟"، صفحه 

230 )
 1

 

داکترکاظم از قول داکترسنزل نويد درباره نقش انگليسها درسقوط دورٔە امانی 

تباس کرده و دربارٔە حضورکلونل الرنس درنواحی مطالب مهمی را اق

حاميان امان هللا خان عقيده » سرحدی افغانستان وفعاليتهای وی می نگارد:

داشتند که اغتشاشات شينوار و کوهستان جزء توطئه وسيع است که توسط 

انگليسها برانگيخته شده است. اين سوء ظن پس ازاينکه لغو برنامه های 

نتوانست شورشيان را قانع بسازد، عميقتر شد. در پنجم  اصالحی توسط دولت

روزنامه "ديلی نيوزلندن" خبرداد که کلونل الرنس در نواحی  1928دسمبر 

 .سرحدی افغانستان درهند بسر می برد و مشغول آموختن زبان پشتو ميباشد

روزنامه مذکور اضافه کرد که الرنس درنظر د ارد به زودی داخل افغانستان 

روز نامه زميندار الهور نيز مطالب کوتاهی روی همين موضوع از شود. 

برنامه اصالحات شاه بعد "لندن ويکلی )هفته وار لندن( نقل نموده نوشت که 

از مراجعتش از اروپا از نگاه عالقمندی سياسی روسيه بلشويکی در شمال به 

. سرزمين های هند برتانوی درجنوب از اهميت بخصوصی برخوردار ميباشد

                                                 
1
بخش چهل و یکم،افغان جرمن (داکترکاظم،نگاهی مختصر به سقوط و عروج خانواده سردار یحیی خان  - 

 آنالین(
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بنابران کلونل الرنس به آشوبی که خود در افغانستان بذر نموده در همانجا 

  ».رسيدگی خواهد کرد

خبررسانی "رويتر " شموليت الرنس را در  1928دسمبر 9قبل ازين هم در 

شورش شينوار تائيد کرده بود. روزنامه "همدرد افغان" خبر داد که کلونل 

ه" و در بحبوحه شورش به افغانستان پيرکرم شا"الرنس با استفاده از لقب 

داخل شد. روزنامه مذکور مکاتيبی را که عنوانی مالی چکنهور نوشته شده 

بود، به چاپ رسانيد و روش علماء را بمقابل امان هللا خان مورد انتقاد قرار 

داد. اينکه شورش درمجاورت خط سرحدی ديورند آغاز يافته بود، اين گمان 

انگليسها درشورش شينوار دست داشتند، تقويت  را که کلونل الرنس و

شايعاتی هم درجريان بود که »سنزل نويد درادامه می نگارد:  ».ميکرد

جاسوسان انگليس دربين بعضی ازگروه های مذهبی نفوذ کرده اند . يکی از 

اين شايعات حاکی بود که: "اغتشاش توسط حضرت شوربازار رهبری 

شوربازار )محمدصادق مجددی( که ميشود. حرکت فوق العاده حضرت 

 ازهيئت نمايندگی انگليس وشخص همفريزجهت متارکه جنگ وخارج نمودن 

افراد خانواده سلطنتی وخارجيان کمک خواسته بود، باعث شد که مطبوعات 

هند، اروپا وشوروی دربارٔە نقش همفريز درحوادثی که منجربه سقوط امان 

)نويد، سنزل: "واکنش های « نمايند.هللا خان گرديده بود، سؤاالتی مطرح 

،"مترجم: محمد نعيم  1929 -1919مذهبی وتحوالت اجتماعی درافغانستان 

(229ـ  227،هرات، صفحه 1388مجددی، 
 1
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چون نويسنده اين سطور، دوره امانى را » مرحوم پوهاند حبيبى مينويسدکه: 

ايل تا اواخر آن درک کرده و ديده ام و با رجال آن دوره محشور و ناظر از او

يد به حيث يک مشاهد بى طرف بنويسم که : احوال و اقوال انها بوده ام ، با

اعضاى مهم در صف اول و ديگر صفوف پائين مشروطيت دوم ، تا وقتى که 

خور قدر اقتدار سياسى را بدست نگرفته بودند، مساعى آنها مخلصانه و در

دانى بوده و قربانى هاى ايشان مشکور است ، زيرا به تبديل رژيم کهن و 

                                                 
1
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فرسوده و بنيان گذار افغانستان نوين بوده و در نتيجه مساعى ايشان ده مبداء 

که در تاريخ افغانستان فراموش ناشدنى  حيات جديد بدست آمدو يا آغازشد

ن و نيک تاريخ اين مملکت است و ده سال دوره امانى روى همرفته ايام ميمو

شمرده مى شودکه مسئول سوء عاقبت عوامل مغرض خارجى و داخلى است 

خان غازى هللا م آزادى بخشاى اين مملکت ، امان . اما شخص شاه مرحو

)عليه الرحمه( هم يک جوان مخلص نيکدل و خيرخواه افغانستان بود که 

ان گذارى ده مبداء عشقى به وطن و مردم خود داشت و در بدست آوردن و بني

مذکور توجه و سعى و تالش او دخيل بود و بنابرين تاريخ افغانستان او را به 

نيکى ياد خواهد کرد و نسل جديد بايد قدر عمل او را بدانند و همواره نامش 

« را به نيکى ياد دارند،زيرا اعمال نيکش برسهوهامى چربيد.
1
  

در بین بازارها تنها میگشت شاه جوان که » حبيبي جای ديگری مينويسد: 

وبا مردم می آمیخت ومکاتب هر شهر را خودش میدید وعرایض اهالی را 

می شنید و وارسی میکرد، در آغاز کار از طرف مردم با مهر ومحبت تلقی 

شد، همکاری مردم را جلب کرد وحتی مردم در بسط معارف اعانه ها دادند 

ودند، ولی این روش نیکو از ومصارف مکاتب را برمالیات گمرکی خود افز

طرفین دوارم نکرد.تا چشم بهم زدیم ،امواج بدبینی بین حاکم ومحکوم حایل 

 50ش انجامید که مملکت را مدت  1307و 1303شد ومساله به شورش 

سال عقب انداخت وخود آن شاه که اخالص او به وطن بیش از تدبیر او 

 ید.بوداز مملکتی که بدان عشق میورزید فراری گرد

دراينجاست که برخی ناظران اوضاع ونويسندگان داخلی وخارجی علت اين 

اغتشاش را در تحريک اجانب)هندبرتانوی( ودسيسه سازی همفريز)سفير 

بريتانيا درکابل( وديگرفتنه های انگليسی ميدانند وبرخی کهنه پرستی 

ومحافظه کاری وضد ترقی بودن خود مردم افغانستان را عامل اغتشاش می 

پندارند، وجمعی عجله وپيش از وقت بودن ريفورمهای امانی را قلم داد 

که تمام اين عوامل را ميتوان از علل متعدده اغتشاش وناکامی رژيم  ميکنند،

امانی دانست، ولی بايد گفت که  هيچ ريفورم و اصالح و اقدام ترقی خواهانه 

ير قشرهای و خير انديشانه پيش نرفته است،مگراينکه از حمايت جم غف
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مختلف مردم و ملت برخوردار باشد. در حاليکه رژيم اماني با محبوبيت 

نخستين خود و پيروزيهای که در اقدامات پيشرفت نصيبش بود، در بطن خود 

فساد می يافت و کارمندان آن رژيم )جزاشخاص محدود( وسايل ناکامی و 

 پوسيدګي آنرا بدست خود فراهم اورده بودند و بقول سعدي:

 نبرندش بکارگاه حریر             بوریاباف گرچه بافنده است

دند، بوريابافانی بودند اکثر رجال اين دوره که بعد از مشروطيت دوم بميان آم

بودند، و بنای اين عمل هم بر رشته  اه حرير وارد ساخته شدهکه بکارگ

ن و تعارفات شخصی و خاندانی و قبيلوی بود که با عهد امير حبيب هللا خا

اعتبارمحمدزايی بودن در آن عصر فرقی نداشت... .بنابرين شاه محبوب 

به  رو ترقيخواه را از آغوش مردم دورساختند وحمايت عمومی را از او

کاهش نهاد ودراينجا بودکه عوامل موثرۀ ديگرداخلی وخارجی هم در تخريب 

وطه ونابسامانی فعالتر شدند. چون قانون اساسی بنيادکار برحکومت مشر

وزيری  ومسئوليت وزراء وجوابدهی آنها به مردم بنا بود، بنابرين هر

«وکارمندی ميتوانست آنچه بخواهد بکند.
 1

  

 

  :در بارۀ علل سقوط رژیم امانیغباریات نظر-5

 قريباً تمام طبقات مختلف کشور به بعد از تشکيل دولت امانيه ت»غبار ميگويد:

لت انگليس اکثريت فيودال وروحانی حمايت دولت برخاستند ودر جنگ با دو

ودهقان همه درصف دولت قرارگرفتند. ولی بعد از اختتام جنگ وآغاز 

ريفورمها بتدريج صفوف مردم از نظرمنافع طبقاتی از هم جدا شدند...ولی 

تمام اين قضايا مانع تطبيق ريفورمهای دولت شده نمی توانست اگرجبهه 

تناقض ايجاد نميکرد، زيراملت دولت در داخل خود شگاف برنميداشت و

هنوز از به پشتی بانی از شاه ودولت ايستاده بود وهمين حمايت مردم بود که 

باوجود اختالف در دستگاه دولت پايه های آنرا محکم واستوار نگه ميداشت. 

ورنه از مدتی بودکه  کابينه ودربار درز اساسی برداشته بود به اين معنی که 

سته عناصر متباين العقيده تشکيل شده بود که يکی کابينه مرکب از دو د

ثبيت روش وت طرفدار پروگرام اصالحی بشکل سريع آن در سياست داخلی

                                                 
1
 175-174حبیبى ، جنبش مشروطیت ، چاپ دوم، صص  - 



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   480   

استقالل وبيطرفی مثبت در سياست خارجی بود، وآن ديگری طرفدار 

اصالحات تدريجی در سياست داخلی وروش نرمش وسازش يک جانبه با 

ه سعی در خنثی نمودن نظريه های يکی ازدول همسايه. لهذا اين دو دست

همديگر داشتند. ودراين ميانه بشاه  تلقين ميشدکه موجوديت دو دسته مخالف 

درنفس حکومت سبب اصالح امور ودرعين زمان باعث سالمت مقام شاه 

است. به عالوه درکابينه ودربار عناصر ناآگاه بادار پرست فقط از نظر 

بودند که توانائی فکری وعملی برای شناسائی واعتماد شخصی شاه جاگرفته 

مشوره دادن يا تطبيق پروگرام اصالحی دراين مرحله تاريخی را نداشت 

وجهان بينی آنها از سويه بسيار عادی باالتر نبود...اين فساداداره با ضعف 

زمامدار کل، مردم افغانستان را از حمايت وپشتی بانی دولت بازداشت واز 

توطئه ودسيسه عناصر ارتجاعی داخلی با  ديگر طرف نقشه های نهانی

اقدامات وفعاليت های جاسوسی استعماری يکجا شده بارديگر افغانستان در 

آستانه يک تحول اجتماعی تاريخی واژگونه گرديد. واين خود سنت استعماری 

«بودکه درظهور هرجنبش نوين افغانستان را بقدر مقدور عقب براند....
 1

  

ياد ميکند که « حزب نقابدار»مشخص از حزبی بنام غبار غمگنانه ولى نا

در داخل دستگاه » درجامه دوست بيخ وريشۀ رژيم را ميکندند.اومينويسد:

حکومت نيز با تردستى و درجامه دوستى سبوتاژ و کارشکنى آغاز يافت. در 

حزب بين روشنفکران وطن پرست يک دسته عناصر مرموز بشکل يک 

. اين نقابداران شارلتان در مرکز و شرق و مصنوعى رخنه کرد نقابدار

« جمهوريت»کشورجهت فريفتن مردم شعارهاى دروغين ميدادند و ظاهراً از 

ً دشمن جدى ديموکراسى وجمهوريت و ترقى بوده  دم ميزدند، اما اينها معنا

براى ديگران خدمت ميکردند. و بعدها معلوم شدکه ايشان بجز مزدور و آله 

جمهورى خواهى »استبداد نبودند، زيرا در زير عنوان يى در دست ارتجاع و 

براى از پا در آوردن رژيم امانيه کوشيدند. وفى الواقع راه را براى « 

برقرارى يک رژيم ارتجاعى باز کردند، در حالى که ديموکراتهاى حقيقى بر 

ضد نظام کهنه فيودالى بوده بهبود حال مليونها دهقان کشور را مد نظر داشتند 

رمقابل ارتجاع از اصالحات و بقاى دولت امانيه حمايت مى نمودند. روى و د
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همرفته فعاليت اين دسته ارتجاعى، سيالبى از پروپاگند مهيج و تحريکات 

آميزرا در سرتاسر کشور جارى نمود و افکار مردم را منحرف ساخت. البته 

ت، زيرا اينها در بين تمام اين فعاليتها، تبليغ روحانيون نقش برجسته ترى داش

که تمام توده ها را که قبالً از طرز اداره دولت شاکى و رنجيده  توانستند

« بودند، با اسلحه تلعين و تکفير شاه مجهز نمايند.
1
 

پس معلوم ميشود که رهبرى اين گروه از رجال مهم و موثردر دولت و دربار 

شان پرهيزکرده امانى بوده که حتى غبار باتمام شجاعت بيان خود از ذکر نام 

شاه تنها مانده بود و ديگر حزبى يا مشاورين با کفايتى :» می افزايدغباراست.

نداشت . در کابينه و دربارعناصر نا آگاه بادار پرست فقط از نظر شناسائى و 

اعتماد شخص شاه جاگرفته بود که توانائى فکرى و علمى براى مشوره دادن 

له تاريخى را نداشتند و جهان بينى آنها يا تطبيق پروگرام اصالحى در ين مرح

از سويه بسيار عادى باالتر نبود. پس در کشوريکه طبقه فيودال و اشراف و 

روحانى مخالف دولت بودند و مامورين دولت با رشوت خوارى خود توده 

هاى مردم را رنجانده ميرفتند و هم فعاليت زير زمينى استعمار براى تخريب 

عيف اردو که آخرين وسيله حفظ و تطبيق ريفورمهاى کشور دوام داشت ، تض

دولت بود، بجز از جنون معنى ديگرى نميداد. همين روش و سياست شاه بود 

که زمينه آخرين انفالق کشور و انهدام دولت جوانان افغانستان را آماده کرد و 

سه سال بعد) از تضعيف اردو(، اختالل دستگاه اداره بجايى رسيد که دزدى 

درحمله برکابل  را ]کاتب تعداد همراهان بچۀ سقوبا سه صد نفرتفنگدارفقط 

بدون توپ و طياره در پايتخت افغانستان  نفرنوشته است.تذکراالنقالب[2000

نفرعسکر وآنهم از محافظين مخازن  80حمله کرد و وزارت حربيه فقط 

«دولتى براى دفاع حاضرکرده توانست و بس.
 2

  

اشتعال افغانستان،حکومت کشور در دست اشخاص مقارن با »غبارميگويد:

ذيل بود:وزيرحرب، عبدالعزيز خان بارکزائی،مفتش حربی: سيدشريف خان 

قواندان قول اردوی پايتخت:محمودسامی بغدادی،وزيرداخله  کنری،

 محمد ،والی کابل:محمدسميع خان برادر )ماهيار( :عبداالحدخان  وردکی

محمداکبرخان  امنيه وکوتوالی کابل:قوماندان  يعقوب خان وزيردربار،
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شيراحمدخان رئيس سابق شورای  سردار رئيس عمومی تفتيش: ارغنديوال،

 دولت،رئيس استخبارات وضبط احواالت :گل احمدخان غزنوی ملکيار،

 وزيردربار: محمديعقوب خان، وزيرخارجه:غالم صديق خان چرخی،

معين وزارت وزيرتجارت:علی محمدخان ،وزيرماليه ميرهاشم خان، 

عدليه:قاضی عطا محمدخان هروی،رئيس بلديه کابل:احمدعلی خان،والی 

ميرزا محمدسرورخان،قوماندان نظامی ننگرهار محمدگل خان  :ننگرهار

وبدخشان:عظيم هللا خان ترجمان،والی واليت مزار  مهمند،والی قطغن

والی وبلخ:عبدالعزيز خان چرخی،قوماندان نظامی محمداکليل خان بدخشانی ،

هرات:محمدابراهيم خان بارکزائی، قوماندان نظامی هرات:عبدالرحمن خان 

عبدالکريم خان بارکزائی،والی پکتيا:عبدالحکيم خان  بارکزائی،والی قندهار:

بارکزائی،حاکم کالن کاپيسا وپروان:محمدامان خان،حاکم کاپيسا:شيرجان 

ئيس ارکان قوماندان پکتيا:صاحب زاده محمدصديق خان، ر صاحب زاده،

«الی کابل(کوتو)بعدها قوماندحرب پکتيا:طره بازخان
 1 

دراشاره به ورودکانديد اصلی « افغانستان درمسيرتاريخ»غبار درجلد دوم 

 انگليس درصحنه ساسی بجای شاه امان هللا چنين مينويسد:

پس از آنکه شاه امان هللا واداشته شد تا افغانستان را ترک وبراه قلمرو »

به اروپا)ايتاليا(مقيم گردد، وظيفۀ نخستين بچۀ سقو به انجام  دشمن)هند(

رسيد.زيرا غير از چنين قوتی بی فکر،ديگری نميتوانست بر روی امان هللا 

شمشيربراند. اينک نوبت به اجرای وظيفۀ غايی حکومت اغتشاشی رسيد وآن 

ر ورود يک دولت جديد که مدنظ  اينکه توسط بچۀ سقو، راه انهدام خودش، و

که ماشين نهای  -بود، بازگردد.پس فعاليت تازه آغاز گرديد وعمال خارجی

 تدويرچرخ حکومت اغتشاشی بودند،حرکت معکوس در پيش گرفتند.

تا وقتی که امان هللا خان درداخل حدود افغانستان باقيمانده بود، تمام دستگاه 

ودند. های سری وعلنی سياسی ومذهبی از بچۀ سقو حمايت وپشتی بانی مينم

عظيم هللا خان ترجمان،والی قطغن ، آن واليت رابه بچۀ سقو تسليم نمود. 

از بلخ کشيده شد....حضرت « نوته بازی»غالم نبی خان چرخی به زور

نورالمشايخ مجددی در پکتيا با جندهزار مريد مسلح خود درعوض حمله به 
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ان هللا خان کابل ، امرمارش درغزنی عليه امان هللا می داد.اما وقتی که ام

ازقندهار به استقامت کابل مارش نمود، برای آنکه تنها کابل بدست او نيفتد 

سپهساالر محمدنادرخان به عجله از پکتيا به لوگرافتاد، تازودتراز امان هللا 

خان کابل را بگيرد.ولی قبل از آنکه اين پروگرام احتياطی عملی شود،قوای 

نه بر روی امان هللا خان افتاده به زامی نورالمشايخ)سليمانخيلها(درغزعا

دستياری سبوتاژ کنندگان داخل دربار واردوی شاه قوای شاه را پراکنده 

 وخودش را به عقب کشی مجبورساختند.

ثورغوث الدين خان عامداً  7ثورشاه به رجعت پرداخت ودر6اينست که در 

رخان لوگر ترک گته وسهساالرمحمدناد«شاه مزار»ميدان فتح شده جنگ رادر

از لوگر به پکتيا برگشت زيرا هنوز شاه دراه هجرت بود وتا اواز افغانتان 

خارج نمی شد، مصلحت نمی ديدند که بچۀ سقو درکابل از پا درافتد. قطع 

ً شاه را درچاه می انداختند، عبارت  نظراز عوامل مخفی، اشخاصی که علنا

ليخان لويدن)والی بودنداز عبداالحدخان )مايار( وردکی)وزيرداخله(، احمدع

 وسفيرسابق ورئيس اردو در آينده(ومحمديعقوب خان وزيردربار وغيره.

جوزا ازافغانستان خارج  10جوزا وغالم نبی خان در 4پس از آنکه شاه در

گرديدند ودولت امانيه از ريشه برافتاد، اينک نوبت اجرای وظيفۀ دوم بچۀ 

رژيم ديگر آماده ومهيا  سقو رسيد وآن اين بود که کشوررا برای قبول يک 

نمايد. اجرای چنين وظيفه باالی مرد مسلمان ساده ای چون حبيب هللا بچۀ 

سقاو که درمرکز وواليت از طرف عمال شعوری، درجامۀ هواخواهان 

صادقش محصورشده بود کارمشکلی نبود.اين است که اوضاع بسرعت 

رديد.کسانی که معکوس گرديد ودرچهارماه اول، نقشه جديد تا اخيرتطبيق گ

ً پنج ماه از بچۀ سقاوجداً حمايت واو را بصفت  به «خادم دين رسوهللا»تقريبا

جامعه معرفی مينمودند، اينک همه متحدالقول او را يک غدار ودشمن 

افغانستان می ناميدند. ديگر نه عده ای ازروحانيون ازاين خادم دين نامی به 

خواست درهمسايگی هند طاليی، نکويی می بردند... دولت انگليس البته نمي

يک افغانستان قوی ومترقی وآنهم مخالف امپراتوری بريتانيا وجود داشته 

 باشد.

چه چيزی می توانست ازاين خواسته سياسی انگليس جلوگيری نمايد؟ البته 

يک دولت رسيده، پخته ومجرب درداخل که رهبری اجتماعی را در دست 
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امعه تنها حسن نيت کافی نيست بلکه داشته باشد، زيرا برای يک ]رهبر[ج

حسن عمل الزم تر است .بايد اعتراف کرد که شرايط تاريخی واجتماعی 

افغانستان آن روز ازنظراقتصاد وفرهنگ وهم شرايط سياسی وانزوای صد 

سالۀ کشور، با موقعيت جغرافيايی آن، مملکت را درموقف خطيری قرار داده 

ظهور يک دولت بسنده وکافی به مثابۀ بود. درچنين شرايط اجتماعی اميد 

تمنای يک معجزه بود، خصوصاً که سياست جهانگير دولت انگليس نه اينکه 

درافغانستان هرنبوغی را معدوم مينمود بلکه درمقابل تحول طبيعی وتدريجی 

آن نيز سد ميکشيد. درافغانستان کيست که نداندچرا دولت اميردوست 

 خطر نمود ولی دولت زمانشاه واميرمحمدخان بيست وچندسال عمر بی 

شيرعليخان درظرف چندسالی منهدم گرديد. ويا اميرعبدالرحمن خان وامير 

حبيب هللا خان چهل سال سلطنت کردند وامان هللا خان در ده سال از بين 

 رفت.

اين مسلم است که درساحه سياست خارجی افغانستان دايماً مورد تاخت وتاز 

به تنهايی بوده است، زيراهمسايۀ شرقی وبالفصل يک جانبۀ دولت انگليس 

افغانستان نيززيرنفوذ خارجی قرارداشته وسياست دولت روسيه زاری وباز 

اتحادجماهيرشوروی هم درمقابل امپراتوری انگليس در آن وقت يک سياست 

تدافعی بود.درحالی که سياست انگليس درافغانستان در آسيای ميانه)وسطی( 

داشت.پس افغانستان در برابر تعرض انگليس دايماً هميشه شکل تعرضی 

بايستی به تنهائی مقابله نمايد واين بار سنگينی بود که مردم افغانستان با قبول 

خسارات کمر شکنی، ثقالت آن را به غرض حفظ هويت واستقالل ملی خود 

 تحمل نمودند.

ی توان اگرسهووخطاهای سياسی دولت امانيه نيز درنظرگرفته شود، آنگاه م

ضريب آخرين دولت انگليس را برپيکر کشور يک امر مترقب وحتمی 

دانست، نه يک حادثه اتفاقی ويا تفريحی. زيرا درسياست بين دول،سهو 

ولغزش سياسی مستحق عفو اغماض نيست، يک دولت قوی سياست خويش 

برطرف مقابل تحميل ميکند ودرصورت امتناع طرف طرف،متوسل به جنگ 

اين جنگ نظامی باشد وخواه سياسی. اليته دردفاع از حقوق  می شود، خواه

ملی يک ملت ولو کوچک اما رشيد مثل افغانستان مجازاست که تا پايان يک 

 جنگ نظامی هم استوار باستد،گرچه درميدان جنگ مغلوب گردد، زيرا
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مغلوبيت دربا متجاوزقوی نه اينکه از افتخار يک ملت نمی کاهد، بلکه 

افزايد.چيزی که از افتخار واقعی يک ملت ميکاهد، همان  برافتخارش می

تسليم به دشمن متجاوزاست، پيش از آنکه شمشيردفاع از نيام کشيده 

باشد.آشکاراست که مقاومت ومبارزۀ دوامدار يک ملت ضد تجاوز استعماری 

«در آخر منجر به شکست تجاوزکار وپيروزی آن ملت ميگردد.
 1

 

 ی:امانرژیم دربارۀ سقوط دیدگاه فضل غنی مجددی -6

افغانستان در عهد »محقق افغانى فصل غنى مجددى در کتاب خود 

امريکا( سعى نموده تا دودستگى در  1997)چاپ « خانهللاعلحضرت امان 

ميان مشروطه خواهان و ارکان دولت امانى و منجمله نقش محمد ولى خان 

د، و نقش خانواده وکيل مقام سلطنت را در هميارى با پسر سقاو برجسته ساز

 حضرات مجددى را در سقوط دولت امانى يک نقش درجه دوم وانمود کند. 

وى قبل ازاين بحث ضمن بررسى عوامل تضعيف کننده دولت امانى و بروز 

اغتشاشها در مرحله اول اصالحات به گروه هاى سياسى رقيب در کابينه 

سردار  اشاره کرده از رقابت بين دو گروه يکى برهبرى صدراعظم

عبدالقدوس خان و ديگرى برهبرى محمودطرزى وزير خارجه ياد آور 

ميشود و عالوه ميکند که محمودطرزى طرفدار نظام مشروطه و سردار 

عبدالقدوس خان طرفدار نظام سلطنتى قوى )از نوع حکومت اميرعبدالرحمن 

خان( بود و مشروطه خواهان را به نظر کمونيست ميديد و حتى براى قلع و 

قمع شان ، استفتاى کفر مشروطه خواهان را از علماى قندهار کرد ولى 

علماى قندهار مشروطه خواهان را رد نکردند ونظرى مبنى برقلع وقمع انها 

ندادند پس سردارعبدالقدوسخان نامه مفصلى به اين منظوربه شمس المشايخ و 

انتظار  نورالمشايخ فرستاد و نظريات علماى قندهار را نيز ضميمه کرد و

داشت که نظريات او مورد تائيد حضرات قرار بگيرد که نگرفت. 
2
  

اين نامه ها را مرحوم غبار نيزبه اجازه محمدمعصوم مجددى در کتاب خود  

درج وبرآن تبصره هاى متنفذ مهمى نموده است.
 3

   

                                                 
1
ان درصدسال )بحوالۀاکرم عثمان، افغانست7-5،ص2میرغالم محمدغبار،افغانستان درمسیرتاریخ،ج - 

 (173اخیر،ص
2
  224- 222ص ،1999افغانستان درعصر اعلیحضرت امان هللا خان، امریکا،فضل غنى مجددى،   - 

3
  804 -802ص  1جغبار،  - 



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   486   

پس از آن آقاى فضل غنى در بررسى عوامل سقوط دولت امانى شدت رقابت 

در ارکان دولت مهم تلقى کرده از چهار پنج گروه رقيب بنام : هاى سياسى را 

گروه علماى اسالمى برهبرى خانواده مجددى، گروه محمد ولى خان، گروه 

على احمدخان شاغاسى و گروه غالم نبى چرخى به عالوه گروه طرفداران 

خان برهبرى اختر محمد خان اسم مى برد. و اما در مورد هللا سردار نصرا

هاى  ولى خان ميگويد که : تنظيم محمد وليخان از منظمترين تنظيمگروه محمد

آنوقت بود. پروگرام سياسى تنظيم محمد وليخان شبيه سوسيال دموکراتها 

… امروزى بود. تنظيم طرفدار نظام جمهورى تحت قيادت محمدوليخان بود

خان در نتيجه سياست مستقالنه شاه و عدم هللا روابط محمد ولى خان با امان 

هم دادن بديگران در نظام برهم خورد، لهذا گروپ او در فکر انقالب عليه س

خان و تعيين محمد ولى خان در راس دولت شدند. ليکن گروپ هللا امان 

 محمدولى خان در نتيجه داليل سه گانه ذيل نتوانست کارى از پيش ببرد: 

 کند.  نداشتن قاعده ملى قوى تا بدان در قيام ملت اتکا- 1

مکارى علماى اسالمى با آنها بخاطر افکار سوسيالستى و مشروطه عدم ه- 2

 خواهى اعضاى گروپ . 

 عدم روابط نيک بين اعضاى گروپ و نيروهاى نظامى. - 3

چون عناصر فوق در تنظيم محمدولى خان وجود نداشت ، لهذا براى رسيدن 

نکه با اي .)کلکانى( کوشيدهللا به هدف سياسى محمد ولى خان در تقويت حبيب ا

خان سقوط کرد، ولى گروپ محمدولى خان منفعت سياسى را بدست  هللامان 

.نياورد
 1

   

اجتماعات علماى اسالمى و » ازهللا فضل غنى مجددى مى نويسد که شاه امان 

زعماى قبايل خصوصاً سليمانخيل و جاجى در ديره اسماعيل خان با حضرت 

و مهم در عقب حبيب نورالمشايخ اصالً اطالع نداشت. پادشاه از حلقه سرى 

جان هللا بچه سقاو، مانند صاحب زاده عبدالغفور جان و صاحب زاده عبدهللا 

که هردو از خانواده مجددى و بعداً ارکان عالى دولت را در حکومت حبيب 

ساختند، بى اطالع بود.هللا 
 2»

او درجاى ديگرى از قول محمد سميع قوماندان   

د روز ديگرى در دستگيرى ميخواستم که درکوهدامن چن» پوليس مينويسد:
                                                 

1
   229فضل غنى مجددى ، ص  - 

2
  267فضل غنى مجددى ، ص  - 
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بچه سقو اقدام کنم ، در اين اثنا شخصى برايم اطالع داد که بچه سقو در قلعه 

مراد بيک بجاى محمد وليخان وکيل است. در آن وقت بدرستى گمان کرده 

« نتوانستم که اين چنين دزد جانى بجاى وکيل پادشاه آمده بتواند.
1
  

خود را هللا ن کرد که اگرحبيب حکومت اعال»آقاى مجددى باز مينويسد: 

موافقت کردکه خود را تسليم کند، هللا تسليم کندمورد عفو قرار ميگيرد. حبيب 

ليکن سيداحمد خان در تحقيقات محاکمه اش مى نويسد که: يکروز در گلخانه 

براى چيزى کار ضرابخانه آمده بودم وقت نان بود، سردار محمدعثمانخان 

نى( نشسته با او بيان ميکردکه: چند مرتبه کله کاهللا مرحوم پهلوى او)حبيب 

براى محمد ولى خان پيغام کردم که شما بامن عهد کنيد من آمده توبه ميکنم و 

بمن اطمينان بدهيد، نامبرده پيغام فرستاد که اگرمن بشما عهد کنم عهد شکن 

خان شما را ميکشد و من بد عهد ميشوم. بعد از آن من هم هللا امان  .مى شوم

« ر خود کوشيده سرشته جمع آورى را نمودم.در پى کا
2
   

عين مطلب را رئيس تنظيميه سمت شمالى احمدعليخان، در اوراق تحقيقات 

دومرتبه در زمان » ديوان عالى محاکمه محمد وليخان بيان کرد ونوشت:

خان به اروپا پسر سقاو نزد موصوف هللاتشريف فرمائى اعلحضرت امان 

ود اظهار ندامت کرده تايب ميشد از جانب )محمدوليخان( آمد از کردار خ

وکيل مذکور قبول نشده خواهش وى رد و نامبرده را از بدعهدى اعليحضرت 

ممدوح خايف ساخته قبول توبه مذکور را از جانب اعليحضرت از باعث 

«.اينکه بقول اعليحضرت اعتماد ندارم، رد کرده است
 3

  

 پس از قدرت يابى موقف هللا ب مولف در ادامه اين نقل قول مينويسد که حبي 

 محمد ولى خان را نسبت بخود هميشه تقدير ميکردو طى فرمانى از روش 

 محمد ولى خان اينطورتقدير کرد: 

 محمد ولى خان هرقدرعسکرو نفرکه بخواهد داده شود!» 

 ( 1348شعبان  23، 418) فرمان نمبر

ن قوماندان! عاليجاه عزت همراه محمدمحسن خان والى و عزتمند سيدآقا خا

صداقت همراه محمد ولى خان وکيل سابقه امان هللا  را از حضوراجازه داده 

                                                 
1
    274فضل غنى مجددى ، ص  - 

2
   266فضل غنى مجددى ، ص   - 

3
 266ی مجددی،ص فضل غن   - 



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   488   

شدکه بخانه خود برود، لذا شما را امر است که بمصلحت خود نامبرده هرقدر 

نفرى که براى پهره و حفاظت مالى و جانى خود بخواهد برايش مقرر کرده 

اثر خود وکيل بوده به مال به نفرى خود امر حضور را بفهمانيد که در تحت 

و هستى و خود او تکليفى نرسانند و محض براى حفاظت خانه او باشندکه از 

ديگرطرف هم مزاحمتى به آنها نشود تا به آسوده حالى با عايله خود باشند. 

فرامين دوره حبيب  11، ثبت صفحه هللا محل امضاء شيرجان ، مهر حبيب 

« خانهللا ا
1
  

امان : »سدينويم سيانگل دربرابرامان هللا  استيس ۀدربار یمجدد یفضل غن

انگلستان به مجرد حصول استقالل  یاستعمار استيس هيهللا خان درمبارزه عل

انگلستان  هيمبارزات مسلمانان جهان عل اميافغانستان توقف نکرد بلکه درق

ً مسلمانان هندوستان بذل مساع  ینمود.امان هللا خان از زعما یخصوصا

دعوت نمود تا به  کردند،يهندوستان  م یازاد یستان که برامسلمانان هندو

دولت انگلستان  هيافغانستان عل نيافغانستان آمده ومبارزات خود را از سرزم

افغانستان را درخدمت  يۀامان هللا خان تمام سرما حضرتيآغازکنند. اعل

کرده  ميتقد یافغان یها پورتپاس شانيا یهندوستان گذاشت وبرا نيمبارز

 نينمود.مخالف یرا باز یوجاپان نقش فعال هيوترک هياتصاالت شان با روسدر

 هيعل غاتيافغانستان به مبارزه وتبل قيانگلستان درهند از طر استيس

مسلمان  نيانگلستان اقدام نمودند وجاپان بعد از افغانستان مرکزمبارز

 هندوستان بود.

اش  یاسيوس ینظامامان هللا خان را مخالف وجود  استيانگلستان س دولت

ودرسقوط دولتش  ديامان هللا مبارزه نما هيتا عل ديدرهنداحساس کرد وکوش

امان هللا خان درهندوستان]امان هللا  نيازمخالف سيسرعت بخشد. دولت انگل

از وجودپسران  سيانگل یدرهندوستان نداشت، ول یدشمن چيخان ه

پناهنده زندگی  بحيثدرهند  که عقوبخاني رمحمديوام وبخانيردارمحمداس

 نيمخالف یاستفاده نمود[ استقبال نمود وبرا1928و1924، درشورش ميکردند

 1924 ]اغتشاش[ دولت هندمعاش مقررنمود. درانقالب ۀجيامان هللا ازبود

استفاده  ]پسرامير محمد يعقوبخان[خان مياز سردار عبدالکر ستاندولت انگل
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 1928 ]اغتشاش[ کرد. درانقالب تيامان هللا خان تقو هيرا عل ردهنمود ونامب

امان هللا  هيرا عل ]پسرسردار ايوبخان[دولت انگلستان سردار محمدعمرخان

نظام امان هللا در طول  ]؟[نياز مخالف سينمود.استقبال دولت انگل بيخان ترغ

امان هللا خان ودولت  نيموضوعات اختالف ب نيازمهمتر یکيحکومتش  ۀدور

 بود. سيانگل

استفاده  سياظهارعداوتش نسبت به انگل یاز هرموقع برا هللا خان امان

 کنيرا دوست نداشت،ل هينبود وروس ستيکمون نکهي.امان هللا خان با اکرديم

 یها یخود را نشان بدهد، درمهمان تيکراه سيرانگليبه سف نکهيا یبرا

. «کرديم یاستقبال پرحرارت هيرروسياز سف یرسم
1
 

 

 بارۀ عروج ونزول مشروطیت دوم:نظریات داکتر اکرم عثمان در-7

 

تاريخ افغانستان در صدسال »در آخرين اثرتاريخی وفلسفی خوداکرم عثمان 

در  سیراندیشۀ سیاسیموضوع عروج وسقوط مشروطيت را ازلحاظ « اخير

درمکث برسيرانديشۀ نويسنده  است.مورد بررسی قرار داده مشرق زمين، 

با تطور فلسفۀ سياسی درمغرب سياسی وبن بست های آن درمنطقۀ در قياس 

 زمين محاسن ومعايبش را نشان داده ميگويد:

ما،  ۀدرمنطق میدرست بگو ایدرکشورما، یاسیس تیحاکم سیبدو تاس از»

 گشت: یقاعده م نینظام حاکم،حول ا

 .یبه شرط استقرارحکومت استبداد تیامن نیتام-1

آن حکومت ونظم ونسق امور به شرط برانداختن  تیبرهم خودرن امن-2

 .یاستبداد

 .یآن حکومت استبداد یایبه شرط اح تیمجدد امن نیتام -3

که هم  دهدیم لیمختصرتشک ثیحرف وحد نیما را هم خیتار دورباطل
 شهیما ر یعیطب یوهم دراعتقادات ماورا یهم در روابط معاش ا،یدرجغراف

مردم درونش را  ۀشمار،تود یب یها و شورش ها یتیداشت و برغم نارضا
 2 «.دیدانست که چگونه افسونش را بزدا ینشگافته بود ونم

 چگاهیه خ،یتار یبا تاسف درتمام درازنا: »سدینویمدرادامه عثمان  اکرم

منطقه  یمردم افغانستان وکشورها ۀآزاد اراد ۀجلو یبرا یمجال چندان

                                                 
1
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 گانهیوب یقدرت خود نیما اغلب با پنجه آهن یایوجغرا خیموجود نبوده وتار

نوزدهم  نبخش قر یآزاد یفته است. ملت افغانستان چه درجنگهاشکل گر

 دیشه ونهایلیبا دادن م ستمیبخش قرن ب ییرها یوچه درنهضتها وجنگها

است  دهیو شهد استقالل را نچش دهیرا ند یسار آزاد هیهرگز سا دیوهردم شه

از ادبار  یگریآغاز دور د ت،یرع یبرا یخیتار یروزیهر پ امدیو پ

است  یتابآف یبه قدر قتیحق نیبوده است، و ا یوخود گانهیم بست ۀطریوس

 کیبه عنوان  یسبب آزاد نیانکارش کرد. ازا توانینم  یطفره ا چیکه با ه

ما مقام ومنزلت الزمش را  یاسیدرفرهنگ س یمضمون نجات بخش اجتماع

 نیمورد سوء استفاده وسوء استعمال بوده است. بنابر وستهیو پ افتهین

ومتداول آن( بوده که ستم کرده  دهش رمسخی)البته با تعبیآزاد نیتان ادرافغانس

 یآزاداست که از دسترس مردم دور بوده وبه  یمدن یحقوق وآزادها نیوا

  1 «نشده است. یمنته یواقع یورستگار

 یهایهمان آزاد ،«یواقع یورستگار یآزاد»داکتر اکرم عثمان از  منظور]

سوال درذهن خطور  نیا نجایورداراند. درااز آن برخ یاست که جوامع غرب

 یخود با جوامع غرب دانشجامعه ما ازلحاظ فهم وشعورو ایکه ا کندیم

چنانکه درغرب وجود دارد ،برخوردار  ،یواقع یدارد تا از آزاد یشباهت

درصد افراد آن  90از شیب ستمیقرن ب ری! جامعه ما تا اخرینه خ اشند؟ب

جامعه بحساب  یشوایود را عالم وپکه خ ونیحانروبودند و سوادیب

 یومعادل کفرتلق «حجاب»بمعنای ترکزن ودختررا بمکتب  رند،رفتنیگیم

که از نوع شورش خوست  یشورش ها یراه انداز کنند،وبای/مکردندیم

تن عسکر را در بیدک لوگر مثل گرگان درنده شکم  700دریک حمله 

واکنون هم  شدند،ورکش تختیدرپا خترانباعث مسدودشدن مکاتب ددریدند و

 کیو الیخ کیه یبشباشد[،  یدلسوز ی]ولو از رو یتوقع نیچن شوندیم

.ما جامعه بشدت شودینم دهیافسوس خوردن د یبرا یت  ولزوماس یزیفانت

قرون با باورها واعتقادات وسنن وعنعنات  سواد،یومتعصب واکثراً بمذهبی 

 یخواه یوترق ی اندیشه های دموکراساست با غرب، وغرب وسطائی استیم
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جامعه  شرفتیوپ یخوشبخت یزن ومرد  وکوشا برا یتن حقوقدانس کسانیو

   سیستانی[شان.  

 

ما » که، مينويسد م در مباحث بعدی جايگاه جامعه ما را تعيين کردهاکرم عثما

در آغاز قرن بيستم، جسماً به دوران جديد رسيديم، ولی ذهناً ناچار بوديم که 

ماقبل مدرن را نشخوار کنيم.به بيان ديگربه قول لسان تفاله های  انديشۀ 

نمی وزيد وشميم مشروطه خواهی از « بادشرطه»الغيب حافظ شيرازی اگر 

فراسوی مرزها نمی رسيد، هيچ تضمينی وجود نداشت که عده ای از 

روشنفکران ما تصميم بگيرند حجاب سياه قرون وسطی را پاره کنند وقدم 

ه سوی عصرحاضر بگذارند. ازين جاست که های ولوکوتاه وکوچک، ب

نخستين گامها، طاليه های دخول به دروازۀ تاريخ بشمار می روند واز 

ارزش ويژه ای برخوردارند. به تعبير ديگر، پيش از آن نهضت، قدرت 

برسر اقتدار هيچ شرطی را درکار استفاده از اختيارات نامحدودش نمی 

ی پنداشت.بنابرآن، همواره نظام مطلقه پذيرفت وخود را فوق جامعه وقانون م

جايش را به مطلقيتی شديدتر وخشن تر می سپرد وريب استبداد سياسی روزتا 

روز مضاعف ترميشد،و.لی مشروطه خواهان افغانستان آن طلسم را باطل 

کردند وجوف مفرغين وحصار پوالدين آن مدار بسته ومقفل را مردانه وار 

 شگافتند.

ً تمام  حکومت های مابعد چه رژيم نادرشاه، چه ظاهرشاه، چه سپس تقريبا

محمدداود وچه رژيم های ايدئولوژيک چپ وراست که بدنبال آن ها روی کار 

آمدند به منظور توجيه حقانيت ومشروعيت شان خود را به درجات متفاوتی، 

مشروطه خواه وانمود ميکردند واز همان راه ورسم وخط ونشان بهرۀ سياسی 

ما هيچ کدام نجابت واصالت مشروطه خواهان سه دهۀ نخستين می بردند.ا

قرن بيستم را نداشتند.لهذا هيچ سرفصلی برتر ونيکوتر از جنبش مشروطه 

 «خواهی برای تاريخ معاصرافغانستان وجود ندارد.
1
 

اکرم عثمان از عالقمندی مفرط شاه امان هللا، محمودطرزی، محمدولی خان 

وشجاع الدوله خان غوربندی به عنوان جناح  دروازی، غالم نبی خان چرخی

راديکال وتحول طلب وهوادار قانومندکردن امور کشورياد کرده ميگويد: 

نه اينست که درتقابل با موانع ايستادگی نشان دادند بلکه  هاآنتاريخيت کارنامه 

اهميت چشمگير آنها عمدتاً درتاسيس واشاعۀ يک فکر جديد، يک فلسفۀ جديد 
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ديد نسبت به ساخت جامعه وچگونگی پيدائی تيوری تازۀ حاکميت ويک نگاه ج

ملی ومشروعيت ناشی از آن خالصه ميشود.
 1

 

  

ماحصل کرده ها وناکرده های حکومت مشروطه »اکرم عثمان زير عنوان 

بارنخست اين مشروطه خواهان بودند که تغييرات » مينويسد: «خواهان دوم

های مشروطه خواهی عنوان کردند انديشه ای وسياسی را در قالب آرمان

وبرای درمان دردهای اجتماعی خواستار تحوالت ماهوی در سيرت 

وصورت جامعه شدند. همان بود که عالمه محمودطرزی درمقام ايدئولوگ 

وطراح برنامه های اصالحی وشاه امان هللا به مثابۀ مجری وعامل آن رهنمود 

ً برخی ا ز آن اهداف به کرسی نشستند، ها مجاهدت وتالش نمودند که نتيجتا

برخی نيمه تمام ماندند وبرخی به شکست انجاميدند. به همه حال آن کاميابی 

ها وناکامی ها درس عبرتی بزرگی بودند که در آينده سياسی وطن ما به کار 

 خواهندآمد وعقل وهوش روشنفکران ما راباالتر خواهند برد.

ود از نظرانديشه يی مفتاح باب از سوی ديگر آن همه آزمون وخطا وفرازوفر

ورود به جهان جديد بودند. گفتنی است که اگرجامعه ما آن وقايع را تجربه 

 نميکرد ما آزموده های فعلی را در اختيار نمی داشتيم وبه علت العلل نامرادی

های آن دوران نمی رسيديم. فقط ازطريق عمل ميتوان به صحيح وسقيم 

بازهم شمه ای از موانعی را ياد کنم که سد رسيد. درفصل حاضر برآنم که 

راه مشروطه خواهان دوم شدند وبعد از آن بديل های را به نقد وبر رسی 

 ميگيرم که لزوم شناخت دقيق تر از جامعه را ايجاب ميکرد.

آن تجارب تلخ وشيرن می رسانند که تنها داشتن نيت نيک واحساسات داغ 

يتوانند. بايد افزون بردارابودن ميهنی حالل مشکالت يک کشور بوده نم

عواطف پاک وحسن نيت درگسترۀ پيشرفت های مادی ومعنوی، ايجاب مبرم 

جامعه آن بودکه مسئوالن امورحکومت امانی پيش از برانگيختن هيجانات 

دينی واعتقادی عوام الناس، با توده مردم در صدد فراهم کردن زمينه های 

برمی زدند واسباب علمی واقتصادی مادی تفکر جديد دست وآستين و  فنی

توسعه را فراهم می کردند تا آن اصالحات روساختی وفرهنگی بی پشتوانه 

نمی ماندند ومردم به چشم سر مشاهده ميکردند وجانب مشروطه خواهان را 

 «ميگرفتند.

]متاسفانه اماده کردن عوام الناس برای قبول اصالحات اجتماعی يک پروسۀ 

وشاه امان هللا  يستکان پذير نپنج يا ده سال ام دتطوالنی است که درم
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. تحصيل استقالل سياسی را درحيات خود ببيندافغانی  ميخواست تحول جامعه

تحقق عدالت واعالم تساوی برای نخستين قانون اساسی ودر پرتو آن تدوين 

 در سرتاسر کشورجامعه و تعميم معارف وتاسيس مکاتب  افراد حقوقی  احاد

مگر جامعه بيسواد آن   برای تغييرروبنايی جامعه،ات نيکی بودند،همه اقدام

زمان حاضر به قبول  تحول وحتی حاضر به قبول رفتن دختران به مکتب 

هنوزهم دوم  ه خواهاناز حاکميت مشروطبعد اينک يکصد سال  و نبودند

پس به رفتن دختران به مکتب وسهم گرفتن زنان در جامعه نيستند.حاضر

چنين جامعه ای چی بايد بکند؟دست زيراالشه بنيشيند ويا کاری  دولت با يک

به نفع عمومی انجام دهد ولو سبب نارضايتی وبغاوت مردم بشود. اگرتوطئه 

خواهان ناکامی رژيم امانی درتبانی با روحانيت متنفذ که را  استعمار  های

از  توده هابسيج هيچ حکومتی قادر به درنظر بگيريم،ميتوان گفت که بود،

متنفذ  تونيست، زيرا چشم عوام الناس متوجه  دهن روحاني هپشت خود نبود

 فرمان يا برخورد ماليمت اميزحکومت. سيستانی[ متوجه است نه  

درحکومت مشروطه خواهان دوم » اکرم عثمان در ادامه مينويسد:

بدون کوچکترين ترديدی وارادۀ واقعی برای تنوير مردم وآبادی مملکت 

، اما عواملی چون فقدان احزاب منسجم سياسی،عدم وجود يک تيم موجود بود

مومن وفادار به آرمان مشروطيت، برخی بی احتياطی ها ورفتار خشن دور 

از احتياط وتدبير نسبت به عناصر محتاط واعتدال پسند داخل وخارج 

افزايش متناوب ماليات دربار،کم بها دادن به نفوذ روحانيت درجامعه، 

تصعيد عوارض برکاالهای وارداتی وصادراتی وافزايش انواع  بردهقانان،

پرداخت ها وتکس های دولتی بربازرگانان وحرفه مندان، نبودن پل های 

 .«ارتباطی بين اليه های پائينی و فرودست جامعه وارباب اقتدار
1
 

] به ارتباط پراگراف اخير داکتراکرم عثمان ،بايد اظهارکرد که مرحوم 

و آن دوره را نقادانه بررسى  هاهد عينى ريفورمهاى امانى بودخود شغبار که 

شاه امان »و ارزيابى کرده زيرعنوان ريفوم امورمالی واقتصادی مينويسد: 

در مرحله نخستين اصالحات خود موفقانه پيش رفت. زيرا در برابر هللا 

اکثريت ملت )دهقان، و مالدار و پيشه ور( تحميالت ثقيل گذشته راسبک 

اليات جنسى، حواله غله خريدارى، آذوقه رسانى اجبارى در ساخت. م

رباطهاى کثير کشور، اجاره دارى جمع آورى ماليات دولتى ، واسطه بودن 
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ارباب و ملک در بين گيرنده و ماليه دهنده ، تشکيل قريه دارى ، اخذ ماليات 

ن مواشى شمار نشده، کار اجبارى و بيگار، تکسهاى متعدد بازار از پيشه ورا

و امثال آن ، همه را لغو نمود. ماليات اراضى نقدى تعيين شد، و تمام افراد 

ماليه دهنده مستقيماً و بدون مالحظه خان و ملک با دفاتر مالى دولت مربوط 

گرديد. دولت تمام مايحتاج خود را به پول نقد و خوش برضامى خريد. 

وجوديت آن ماليه حيوانات و مواشى مالداران هرساله شمار شده و از روى م

 وضع گرديد. « محصول مواشى»گرفته مى شدو براى اين کار قانونى بنام 

داير گرديد و « اصول دفتردارى»براى تنظيم ادارات ماليه، در کابل مکتب 

فارغان آن به ماموريت هاى ماليه کشور گماشته ميشدند. واين سيستم امور 

در آورد. براى مامورين « شهرى»حسابى کهنه دولت را به سيستم عصرى و 

قانون هاي وضع و منتشر شد. براى  1923زراعت و تحصيل ماليات در 

تهيه حکام مطلع ، مکتب حکام در مرکز تاسيس و فارغان آن به حکومات 

اداره را تنظيم « وظايف حکام ومامورين»محلى منصوب ميشدند. و قانون 

پاس شده « نايع قانون تشويق ص»(.در حالى که يک سال پيش 1922نمود)

بود و از راه ريفورم ماليات، رشد صنايع را تشويق ميکرد. همچنين براى 

در « فروش امالک دولتى »وضع گرديد. قانون « قانون تقاوى»تقويه توليد 

، گرچه به نفع دهقان تمام نشد مگرباعث تحکيم ملکيت خصوصى 1923

ود. تجارت نيز ساحه گرديد، در حالى که امالک موقوفه قبالً از بين رفته ب

وسيع ترى يافت، گمرکات متعدد داخلى لغو شد و در نتيجه اين ريفورمها 

انکشاف سرمايه دارى تسريع گرديده محاکم شرعى معامالت تجارتى به 

وجود آمدو شرکتهاى تجارتى: تنويرات، موتر، ادويه ، رفقاى افغان ، اتحاد 

روى در کابل تاسيس گرديد. افغان ، قمر ، ضياء و جرمنى،  تجارت خانه شو

با دولت انگليس قرارداد تجارتى امضاءشد. نمايندگان تجارتى افغانستان 

)قونسلها و وکالى تجار( هم در همسايگى هاى افغانستان به تسهيل امور 

«تجارتى موظف گرديدند.
 1

] 

ه فرضيه هايی توجه ميکنيم که در صورت بحاال »مينگارد:اکرم عثمان سپس 

ان به احتمال جلو وخامت اوضاع گرفته ميشد. درمورد نيمه کار بست ش

بازبودن فضای سياسی ومحدوديت امکانات برای فرقه های مختلف 

روشنفکری درچهارچوب احزاب سياسی،بايدگفت که موجوديت سازمانهای 

ً فرآورده ومحصول نظام های  طراز جديد از گونۀ احزاب امروزی عمدتا

                                                 
1
 792-790، ص 1غبار،افغانستان درمسیرتاریخ،ج - 
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افغانستان که وابسته به  د، و در سرزمينی مانندليبرال ونيمه ليبرالی هستن

رعيتی ودرمواردی اقتصادطبيعی بود وساخت اصلی جامعه -اقتصاد ارباب 

ً قبيله ای بود وسنن بستۀ عشيرتی برذهن مردم سنگينی ميکرد، امکان  عمدتا

تاسيس احزاب سياسی از سنخ مدرن به هيچ وجه عملی نبود،حلقات کوچک 

رباری ها وخواص، هيچوقت به قوام احزاب طراز روشنفکری مرکب از د

جديد جوامع ليبرال نرسيدند وچرخاندن امور جامعه، خاصه هدف های 

بنابرآن  دموکراتيک حول چنان محورهايی نه مقدور ونه عملی بود.

دموکراسی عهدامانی فاقد پايگاه وتکيه گاه مردمی بود واز کجا که يکی 

«ن خال ونا استواری نبود باشد.ازمهمترين علل شکست آن نظام همي
1
  

پراگندگی وتشتت حاکم  ،مورد دوم، ضعف وآسيب پذيری حکومت امانی

برارکان دولت حکومت برسراقتدار بود.مجموعۀ همکاران شاه امان هللا 

مرکب از چهره های نا متجانسی بودند که به جای همکاری با همديگر،بشدت 

عبدالقدوس خان اعتماد الدوله  همديگر راتخريب ميکردند.از سويی سردار

مخالف محمودطرزی ومشروطه خواهی بود. واز طرف ديگر سپهساالر 

محمدنادرخان از قرب ومنزلت محمودسامی ومحمدولی خان دروازی به شاه 

ناراحت بود وشماری از مهره های اصلی قدرت هوای نظام جمهوری 

دولت انگلستان بودند  درسرداشتند وازجانبی عده ای هوادار بهبود مناسبات با

وازقبل پيدا بود که چنان ترکيبی ناهمخوان والتقاطی هرگز قابليت به منزل 

رساندن کشتی مشروطه را نداشتند.شخص پادشاه که در طول حيات سياسی 

اش بين دو قطب متضاد رأفت قلب وخشونت طبع درنوسان بود نه قاطعيت 

جزم مصطفی کمال  زم ونه ع پادشاه وقت ايران محمدرضاشاه را داشت و

اتاترک زمامدار ترکيه نوين را که گام های فراخ وبزرگی درتحقق اصالحات 

«اجتماعی برداشتند.
 2

  

به باور اين قلم بايد بزرگترين دست آورد نهضت :»رم عثمان مينويسد اک  

تدوين قوانين وتاسيس موسسات مدنی که پايه ]تحصيل استقالل[ وامانی را در

معه باز امروزی به شمار ميروند، جستجوکرد نه درنتايج وتهداب يک جا

خوش درخشيد ولی دولت »سياسی واجتماعی آن اقدامات که به اصطالح 

«مستعجل بود!
 3

  

 

  داکتر سید عبدهللا کاظم: یاتنظر-8

                                                 
1
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2
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درمورد امان هللا خان به سلسله مقاالت ممتع خويش ظم داکتر سيدعبدهللا کا

سقوط رژيم امانی نيز علل بر موضوع  ،اووبرنامه های آموزش وپرورش 

ل دالي: »است مکث نمود وعوامل بيرونی ودرونی آن را چنين بررسی کرده

ت، سقوط اين دورٔە پربار را هرمحقق ازيک زاويه خاص بررسی کرده اس

صه کرده و علل سقوط را در ضعف البعضی آنرا در جريانات داخلی خ

رتهديد منافع سران قبايل و رهبران و نظامی دولت، درخيانت اراکين دولت، د

علمای دينی و درطبيعت عجول و تجددگرای شاه جستجو نموده اند و اما 

برخی ديگر جريانات داخلی فوق الذکر را ناشی ازعوامل بيرونی و رقابت 

دوهمسايه بزرگ دانسته اند، بخصوص انگليس ها که روی منافع سياسی و 

يل سقوط رژيم ً و برطبق الرحاليکه دش کردند، دالتمنطقوی خويش عمدا 

ن منظم قدم بقدم جهت سرنگونی رژيم امانی يک پديدٔە مغلق و متأثر اليک پ

با اختصار به هريک آن  از عوامل مختلف خارجی و داخلی بود که ذيالً 

 :اشاره ميشود

 ی سقوط:ـ عوامل خارج الف

ليس ها عليه شاه دليل عمده اقدامات آشکار و نهان انگ :ـ نقش انگلیس ها 1

م استقالل الل سلطنت او ريشه ميگيرد که با اعامان هللا از همان روزهای او

افغانستان و بعد با شکست آنها در جنگ سوم افغان و انگليس ضربه محکم 

برحيثيت سياسی شان در منطقه و حتی جهان وارد شد. افغانستان با اينکار به 

ه دنيا معرفی گرديد که شاه حيث اولين کشور استعمار شکن در شرق ب

قهرمان اين معرکه بود. انگليس ها از همان روزهای اول در صدد انتقام 

بودند تا رژيم امانی را هرچه زودتر سرنگون کنند و قدرت سرکوب گر خود 

را به کشورهای تحت استعمار خود نشان دهند. ازقيام خوست و اعزام 

هللا کلکانی همه جزء توطئه های  عبدالکريم تا قيام شينوار و اغتشاش حبيب

بودند که ريشه های عميق آنرا به وضاحت ميتوان در ماورای سرحد  یپيهم

جستجو کرد که همه اين ريشه ها فقط از يک منبع يعنی انگليس ها آب 

ميخوردند. ما ديديم که انگليس ها چگونه سران قبايلی، روحانيون مذهبی و 

حات دولت بسيج کردند و چگونه الليه اصا به اشکال مختلف ععلمای دينی ر

حات دولت براه انداختند و مردم ساده دل التبليغات زهرآگين را در برابر اص

. انگليس ها با مالحظه دو دليل مهم را مغز شوئی نمودند و به قيام واداشتند
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سياسی دوام رژيم امانی را تحمل نداشتند: يکی گسترش فعاليت های آزادی 

د و خطر قيام قبايل سرحدی برعليه آنها و ديگر حمايت سياسی خواهانه در هن

شوروی از رژيم امانی و خطر فعاليت های تخريبی آنها برضد منافع سياسی 

 انگليس در هند.

همچنان عامل ديگر پايان دادن به سياست استفاده از رقابت دو قدرت بزرگ 

انستان از آن استفاده )انگليس و شوروی( بود که شاه امان هللا برای منافع افغ

دا، ليون: ميکرد و اين روش انگليس ها را ناراحت ساخته بود. )پواال

"چاپ يونيورستی  1929ـ  1919"اصالحات و اغتشاش در افغانستان ـ 

 (235تا  231،صفحه  1937کرونل، 

بحث مزيد در موضوع نقش انگليس ها را در سقوط دورٔە امانی که يک 

 ميدهم به تحقيقات مفصل و مستند جناب داکترمبحث وسيع است، حواله 

عبدالرحمن زمانی که اولين و مهمترين بررسی دراين راستا ميباشد.) زمانی، 

داکتر عبدالرحمن: "بازنگری دورٔە امانی و توطئه های انگليس"، چاپ اول، 

 صفحه(  640،در  1391جالل آباد، 

 

  : )ـ نزدیکی با روسیه )شوروی 2 

ان هللا بعد از موفقيت نظامی در جبهٔه پکتيا، درحاليکه جنگ با پيشنهاد شاه ام

انگليس ها هنوز دوام داشت، فوراً متارکه را قبول کرد و باب مذاکره را با 

آنها باز نمود. هدف شاه آن بود تا با استفاده از دست آورد نظامی، موضوع 

ضوع ديده استقالل را از طريق سياسی حل کند.) برای شرح مزيد در اين مو

 ،«تجليل از سالگرد استقالل کشور يک وجيبه ملی »، سيدعبدهللا شود: کاظم

 (2010آگست  18ين، مورخ المنتشره پورتال افغان ـ جرمن آن

ل افغانستان الی روسيه اولين کشوری بود که استقدر اين موقع دولت بلشويک

بخصوص را به رسميت شناخت و از آن به بعد روابط افغانستان و روسيه 

که هللا بعد از امضای معاهده دوستی تقويه گرديد. سياست خارجی شاه امان 

استوار بود، ايجاب  (شير و خرس)برمبنای حفظ توازن بين دو قدرت رقيب 

ميکرد تا روابط حسنه با روسيه و برتانيه تشئيد گردد و شاه از صدمه رساندن 

حمايت قبايل سرحدی از به منافع آنها اجتناب کند. چنانچه طفره رفتن از 

يکطرف و انصراف از پشتيبانی جدی از جنبش های آزادی خواهان آسيای 
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فت، همه الر و همچنان دوری جستن از موضوع خمرکزی از طرف ديگ

نزديکی با روسيه بلشويک  .روی همين مصلحت های سياسی پيش گرفته شد

ند که گويا او وسيله ای بود که مخالفين برشاه امان هللا اتهام وارد کرد

يرون گرديده است. اين افواه با م بالست و کافر شده و از دائره اسمونک

نه شاه پس از سفر اروپا تبر محافظه الحات عجوالحظه بعضی ازاصالم

کاران و علمای دينی را البته با تحريک انگليس ها چنان دست قوی داد که 

باور ميکرد.  کمتر کسی به سخنان شاه در مورد پابندی او به شريعت

مخصوصاً سفر شاه به روسيه و پذيرائی شاندار از طرف زعمای آن کشور، 

براين اتهام قوت می بخشيد. درحاليکه مقامات روسيه اعتراف کردند که شاه 

در نتيجه مسافرت به اروپا به کلی تغييرنظر داده و توجه او از هللا امان 

مک چسنی، رابرت : روسيه به سمت کشورهای غربی معطوف شده بود.) 

،"  1929قيام  "کابل در محاصره ـ يادداشت های فيض محمد کاتب در باره

 ( 30 ،ص 1998پرنستن، 

 

  :ب ـ عوامل درونی سقوط

اميرعبدالرحمن خان کوشيد به  : نفوذ مجدد رهبران و علمای مذهبیـ  1

خدا سائه »وسيلٔه جذب يک عده علمای دينی و قراردادن موقف پادشاه به حيث

، پيوند سران قبايل را با رهبران مذهبی وعلمای دينی سست «در روی زمين

سازد و با فشار نظامی و استبداد شديد هرگونه قيام را عليه دولت سرکوب 

کند، تا بدانوسيله قدرت مرکزی دولت و اصالحات مطلوبه را درسرتاسر 

ران مذهبی کشور تعميم بخشد. شاه امان هللا درشرايطی قرار داشت که رهب

وعلمای دينی با روش نرم پدرش دوباره نفوذ از دست رفته را بازيافته بودند، 

بخصوص که رهبران وعلما درجنبش ضد استعمارانگليس به قيادت 

سردارنصرهللا خان به فعاليت آغاز کردند و مردم را نائب السلطنه دربين 

ان هللا ً نيزبه قبايل سرحدی شديدا به قيام درآنجا تشويق نمودند. شاه ام

منظورحصول استقالل ناگزير بود ازنقش رهبران وعلمای دين درموضوع 

ً گسترش مفکوره پان اسال .دعوت به جهاد استفاده نمايد ميزم عالوتا

فت عثمانی موضوعات ديگر بودند که الدرکشورهای اسالمی و سقوط خ

 .رشور بازا ]حضراتبرنفوذ و اقتدار مجدد رهبران محافظه کار دينی
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در افغانستان افزودند. بعد از حصول استقالل و رويدست گرفتن  سيستانی[

اصالحات، شاه احساس کرد که رهبران دينی آرزومند قدرت سياسی به حيث 

"شريک السلطنه" در دولت ميباشند و ميخواهند که دولت را به سمت مطلوبه 

ايجاد شد و خود رهبری کنند. اينجاست که فاصله بين شاه و رهبران مذهبی 

با هرقدم که بسوی اصالحات گذاشته ميشد، اين فاصله بزرگتر ميگرديد، 

تاحدی که مخالفت ها، جای خود را به تحريکها، توطئه ها و باالخره 

و  1303برخوردها داد. )مثالهای زياد دراين مورد از جريان لويه جرگه 

،  اردورالمشايخ و ديگران وجود دن حضرت نآَ در راس رش خوست و شو

 (مخالفت علنی علمای محافظه کارچون مجددی ها)

 

  :ـ تأسیس یک جبهٔه مشترک مخالف رژیم 2 

مدل مشروعيت پادشاه در عصر امانی به مقايسٔه دوره های پدر و پدرکالنش 

قرار داشت، متفاوت بود. شاه امان هللا  » سلطان سايه خدا»که برمبنای اصل 

ون اساسی کشور، منبع مشروعيت قدرت پادشاه برای باراول با انفاذ اولين قان

مطرح کرد، طوريکه شاه با رعايت اصول اسالم به اساس « ملت»را از 

رأی مردم در کشور عمل نمايد. بنا ًء تدوير لويه جرگه در فواصل هرچند 

سال به حيث يک مرجع عالی ممثل ارادٔە مردم در امور تقنينی ازهمين جا 

که وضع قوانين فرعی که در آن وقت "نظامنامه" الهام ميگرفت. مسلم است 

ياد ميشد، با تائيد نمايندگان ملت در چار چوب قانون اساسی يک اصل عمده 

در مدل جديد مشروعيت قدرت برمبنای نظر ملت محسوب ميشد. اين اولين 

بار است که در افغانستان زمينه تشکيل يک نظام سياسی جديد که امروز بنام 

ولت" ياد ميشود، فراهم گرديد که تا آنوقت در هيچيک کشور نظام "ملت ـ د

دراثر اين  .همجوار و حتی فراتر از آن چنين تغيير کلی مطرح نشده بود

تحول بنيادی بسياری از صالحيت های که قبالً روی تعامل و عنعنه در حيطه 

صالحيت سران قبايل و رهبران دينی قرار داشتند، برطبق قانون محدود 

حتی در  .د و صالحيت ها به اورگان های مربوط دولت سپرده شدندگرديدن

جرايم تعزيری که از نظر شرعی تعيين جزا از صالحيت کامل قاضی بود، 

با انفاذ قوانين، نقش عنعنوی جرگه های قومی  "نيز با تدوين "نظامنامٔه جزا

قضايای ً محلی برطبق عرف هر محل  صلکه از سالها بدانسو درحل و ف
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ع معتبر محسوب می شد، نيز دچار محدوديت و حتی فاقد اعتبار رسمی مرج

گرديد که در نتيجه موجب تضعيف قدرت سران قومی در محل شد. گذشته از 

آن تعميم مکلفيت خدمت زير بيرق به حيث وجيبه ملی برای همه جوانان، 

بازهم به قدرت سران قبايل که خود را وسيلٔه تهيه عسکر برای ضرورت 

لموقع دولت ميدانستند، صدمه رسانيد و به همين ترتيب منع رابطه عندا

در ساحه نظامی موجب تقليل نفوذ رهبران مذهبی در بين « پيری و مريدی»

قوای نظامی شد. اين عوامل در مجموع از يکطرف فاصله دولت را با سران 

قبايل، رهبران محافظه کار مذهبی و علمای دينی زياد ساخت و ازطرف 

اتحاد و همبستگی آنها را برضد دولت تقويه کرد که درنتيجه يک جبهٔه  ديگر

مشترک و قوی مخالفان دولت و بخصوص برعليه شخص شاه که عامل 

  .اصلی اين تحول بود، فعال گرديد

 

  :ـ اختالف و رقابتها بین اراکین ارشد دولت3

ت های همانا بکار گماشتن يک عده شخصي« ملت ـ دولت»يکی از نتايج مدل 

در راس امور بود. درنظامهای قبلی مقامات حساس « غيرخاندان سلطنتی»

بيشتر بدست برادران، پسران و اقارب بسيار نزديک شاه قرار داشت. شاه 

امان هللا اين شيوه را به حداقل تقليل داد و اغلب وزراء و مأمورين عاليرتبه 

طورمثال محمد  دولت را از بين مردم آگاه و غيرخاندان شاهی برگزيد،

نادرخان و برادران، محمد ولی خان دراوزی، برادران چرخی، شجاع الدوله 

، ميرهاشم خان، عبدالهادی خان داوی و ديگران. دراين موقع غوربندی خان

که تازه افکار سياسی جديد و مشروطه خواهی به کشور راه يافته بود، اکثر 

و يا عالقمند بودند و شخصيت های منور به گروپهای سياسی خاص منسوب 

اين ذهنيت را نزد هريک آنها خلق کرده بود که ميتوانند « ملت ـ دولت»مدل 

روزی خود شان در مقام زعامت کشور قرار گيرند. از اينجاست که برای 

کسب منزلت و اعتبار نزد مردم، بين شخصيت های خواهان قدرت ميدان 

دانه در استحکام پايه های رقابت گشوده شد و اراکين دولت بجای آنکه متح

يل الين عرصه با دنظام جديد بکوشند، برعکس در فکر خود شدند و درا

 مختلف در صدد رقابت و همچشمی و حتی تخريب يکديگر برآمدند؛ طور

به بعد اختالف بين محمود طرزی، نادرخان و محمد ولی  1924مثال از سال 
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ادرخان سؤظن پيدا کرد و او خان روبه شدت گذاشت و شاه امان هللا برمحمد ن

را به داليلی از کشوردور کرد. محمودطرزی نيز از نقش فعال خود کاست. 

درعين زمان ليبرالها )مشروطه خواهان و جمهوری خواهان( نيز از شاه 

توقعاتی داشتند که درآنوقت چندان عملی نبود. خالصه اين اختالف ها و 

ستقرار رژيم وارد کرد و شاه رقابت ها صدمه کلی بر استحکام دولت و ا

دربين اين رقابتها تنها ماند که گاهی بيک سو و گاهی بسوی ديگر تکيه 

ميکرد و اين روش، شاه را در تصميم و اراده اش سست می ساخت. دراين 

ميان تعدادی کمی از بزرگان دولت بودند که با شاه تا آخرين لحظه وفادار 

 .از او فدا کردندماندند و حتی جان خود را در حمايت 

 

  : ـ فساد اراکین دولت4

مسلم است که با گسترش روزافزون مخالفت ها و احتمال سقوط رژيم، بين 

مدعيان قدرت در دستگاه دولت تالش بعمل آمد تا در راه رسيدن بقدرت برای 

خود زمينه سازی کنند و همچنان کسانيکه حفظ مقام را آرزومند بودند و يا 

االتر را درنظر داشتند، همه کوشيدند روابط و پيوندهای جديد رسيدن به مقام ب

را با گروپهای مخالف و قدرتمندان احتمالی آينده برقرار سازند. اين وضع در 

اواخر سلطنت شاه امان هللا دربين مدعيان قدرت و هم عالقمندان مقام اعم از 

ملکی و نظامی سرعت گرفت و يک عده شخصيت های مهم دولتی برای 

رسيدن بقدرت برای خود دست بکار شدند و در صدد همکاری با مخالفان 

برآمدند. نام بعضی از اين اراکين بزرگ درج اوراق استخباراتی انگليسها 

است که با حضرت شوربازار فضل عمر مجددی نورالمشايخ در ديره 

  .ه شاه امان هللا همکاری ميکردنداسمعيل خان در تماس بوده و در توطئه علي

به هراندازٔە که احتمال سقوط رژيم محسوس تر گرديد، به همان اندازه اين 

دائره وسيعتر شد.
 1

  

                                                 
1
در دیره اسمعیل خان و « شیرآقاجان»راجع به فعالیت های حضرت نورالمشایخ مشهور به   - 

اشخاصیکه از جمله اراکین دولت بودند و با موصوف ارتباط داشتند، دیده شودبه گزارشات یک ایجنت 

به مرجع مربوطه خود اطالع داده  1928جنوری  27بارات انگلیس در بلوچستان که بتاریخ مخفی استخ

،ترجمه : محمد  1929ـ  1919است؛ نوید، سنزل: واکنش های مذهبی و تحوالت اجتماعی در افغانستان 

 (داکترسیدعبدهللا کاظم ) 292ـ  285شمسی،هرات، ضمیمه پنجم، صفحه 1388نعیم مجددی،



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   502   

   :»مفاهمه بجای شمشیر»ـ  5 

 شاه امان هللا در برابر مخالفان بجای استفاده از شمشيربه استفاده از زبان و

ت به اصل مفاهمه، مصالحه و آشتی بيشتر القلم تأکيد ميکرد و درحل مشک

عتقد بود که مشاوران ارشد و حتی سفير انگليس هميشه او را در اينکار م

اين نصايح داخلی و خارجی بود که »تشويق و ستايش ميکردند. به گفته غبار: 

شاه را حتی المقدور از استعمال قوه بازداشت و برای جان گرفتن شورشيان 

ه سقوط دولت خره منجر بالنار کشور راه را باز گذاشت که بادرهر کنج و ک

چنانيکه رؤسای تنظيمه ننگرهار و کاپيسا ». غبار می افزايد: «گرديد

همه از اين پاليسی  (شيراحمد خان و والی علی احمد خان و احمد علی خان)

منفی پيروی کردند، وگرنه دولت ميتوانست با قوت اغتشاش کوچک را اول 

ولت تا آخر به وضع در شينوار و بعد در کوهدامن خاموش نمايد، درحاليکه د

دفاعی باقی ماند و حتی به استعمال قوه هوائی خود نيز متوسل نشد؛ آنوقت 

.«دولت دارای يازده طياره بود
1
  

 

  : حات و عجله شاهـ ماهیت اصال6

تاريخ کشور بود، جای يک زعيم مليگرا و ترقيخواه در هللا اينکه شاه امان 

کوتاه رويدست گرفت،  حات عميقی را که او در مدتالشک نيست. اص

حات الآرزوهای او برآورده نشده است. اصتاامروز ادامه دارد و هنوز بسا 

ت عميق در حاالن بدو بخش کلی تقسيم کرد: يکی اصدوره امانی را ميتوا

حات سطحی به منظور نمايش تجدد و ترقی در الساحات مختلف و ديگر اص

کشور. 
2
  

کری و سطح دانش مردم با توجه به حات عميق که بيشتر شامل تغيير فالاص

انکشاف تعليم و تربيه و بيرون شدن از عنعنه های بی لزوم بود، ماهيت دراز 

مدت داشت که متأسفانه شاه ميخواست آنرا در فرصت بسيار کوتاه ازطريق 

ا در عمل پياده کند. اقدامات وضع نظامنامه، هدايات شفاهی و سخنرانی ه

                                                 
1
 819،صفحه  1378يرغالم محمد: افغانستان در مسير تاريخ، جلد اول، چاپ چهارم، ايران، غبار، م - 

2
دوره امانی که به شکل چارت ارائه شده است، ديده شود: کاظم، سيدعبدهللا: درباره اصالحات اساسی و - 

  133ـ  129، صفحه  2005زنان زير فشار عنعنه و تجدد ـ يک بررسی تحليلی تاريخی، کابل، 
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رعايت شرايط عينی و ذهنی مردم، موجب  نه دراين زمينه بدونالعجو

اقدامات سطحی اصطکاک و برخورد ها در برابر رژيم و شخص شاه گرديد. 

و نمايشی از قبيل تغيير در لباس برای زنان و مردان، تعديل رخصتی از 

روز جمعه به پنجشنبه، موضوع تعدد زوجات، تعيين َمهر شرعی برا ی 

ه از جمله مسائلی بودند که در ارتقای زنان، منع نکاح دختر صغيره و غير

کشور کمتر و حتی هيچ اثر فوری نداشتند و اما ضرر آن به حيث وسيله تبليغ 

 عليه دولت بسيار جدی و مؤثر بود.

شاه بايد ميدانست که با تقليد و تغيير درظاهر، نميتوان واقعتيهای باطن جامعه 

کله ها وبعد کاله ها را تبدیل اول »را پنهان کرد. شاه به اين مقوله که بايد: 

توجه نکرد و هردو را دريک وقت چنان ممزوج نمود که حاصل « کرد

ً بس مهم، تحت الشعاع ابتکارت منفی خنثی شد و  اقدامات مثبت و عميقا

روحيه مردم را با تبليغات سوء مخالفان به سمت نارضايتی از اصالحات و 

 .تحوالت تقويه کرد

 

 
 1307وکالی لویه جرگه در پغمانشاه درحال مشوره با

 

ت سطحی و نمايشی بود که بطور عموم مردم را به نارضايتی از الهمين تحو

درمورد اينکه چرا شاه .اجرأت دولت متقاعد و درعين زمان ممد قيام ساخت

امان هللا  به تحوالت سطحی اقدام کرد، ميتوان با اختصار گفت که تحول در 

(در دوازده 1928ی او از سفر هشت ماهه )ترکيه از يکطرف و چشمديدها
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کشور ازطرف ديگر، چنان او را فريفته تمدن اروپائی ساخت که بدون توجه 

به توان اقتصادی و نظامی کشور و رعايت شرايط ذهنی و عينی مردم به 

مجرد برگشت به وطن بسرعت دست بکار شد، درحاليکه وضع کشور در 

 قيام و اغتشاش در حال اشتعال بود.غياب او رو به انحطاط رفته و آتش 

 

  !یک طرح پالن شده -اغتشاش 

در اثنای اغتشاش "سقوی" و بعد از آن، اين ذهنيت روزبروز قوت گرفت که 

براه انداختن قيامهای پی در پی برعليه رژيم امانی بيشتر ريشه های سياسی 

ه داشت و اصالحات فقط بهانه و وسيلٔه تحريک مردم عليه دولت بود ک

النه نقش بازی ميکرد. اين ذهنيت نه ادرپشت پرده دست دراز انگليس ها فع

تنها در حلقات داخلی روی زبان ها بود، بلکه بازتاب آن در مطبوعات 

خارجی ازجمله نشرات آزاد هند، جرمنی ، فرانسه ، ايتاليا ، روسيه و ترکيه 

رشمارٔە مؤرخ بسيار گسترده بود. مخصوصا بعداز آنکه "ديلی نيوز لندن" د

حضور "کلونل الرنس" معروف به "پيرکرم شاه"را ً در  1928دسمبر 5

ماورای سرحد افغانستان به نشر سپرد و پرده از روی فعاليت های او 

برداشت، باور براينکه انگليس ها درقيام شينوار و همچنان تقويه گروپ 

يده شود: برای شرح مزيد د )کلکانی در شمال کابل دست دارند، بيشترشد.

ت اجتماعی در افغانستان.." ، نويد، سنزل: " واکنش های مذهبی و تحوال

( 180تا  178صفحه 
1
  

درباره داليلی که چرا انگليس ها در تالش سقوط هرچه زودتر رژيم امانی 

بودند، قبال بحث کرديم و اما اينکه آنها از ميان چندين مدعی قدرت علی احمد 

رخی، محمد ولی خان و محمد نادر خان چه کسی خان والی، غالم نبی خان چ

را ميخواستند بجای شاه امان هللا به سلطنت برسانند، نيز وضاحت وجود 

داشت، زيرا هيچيک به اندازه محمد نادر خان مناسبتر برای انگليس ها نبود 

و اما مشکل کار درآن بود که محمد نادر خان و دو برادرش برای چند سال 

بيرون بودند و در داخل نيز حلقٔه مستقيم قدرت درکشور از وطن دور و از

زم نداشتند. بنا ًء انگليس ها پالن تاکتيکی را برای اين منظور طوری القدرت 

                                                 
1
 /22شاه امان هللا غازی و برنامه های انکشاف معارف درکشوربخش  کاظم،سیدعبدهللاداکتر - 
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طرح کردند که نخست بايد به ايجاد يک دورٔە انتقالی کوتاه مدت بپردازند تا 

کوشيدند رژيم امانی را سقوط دهند. انگليس ها و ايجنت های شان در قدم اول 

تا توسط راه اندازی قيامها درشينوار و جالل آباد دولت مجبور شود قوای 

نظامی بيشتر به آنجا اعزام دارد و بدانوسيله بنئه دفاعی را در کابل ضعيف 

سازند و در عين حال زمينٔه پيشرفت قوای کلکانی را بطرف کابل مساعد 

ً کوشيدند در اثر جذب قبلی بعضی از  اراکين پرقدرت دولت کنند. عالوتا

بسوی مخالفين، بايد ازيکطرف اطراف شاه را خالی کنند و از طرف ديگر 

مقاومت قوای دولت در برابرگروپ کلکانی خنثی گردد. واضح بود که دراين 

حال شاه راه ديگر نخواهد داشت، جز آنکه يا تسليم شود، يا فرارکند ويا 

پرده با تطبيق اين سناريو درمقاومت کشته شود. لذا انگليس ها در پشت 

مطمئن بودند که قدرت بدست حبيب هللا کلکانی می افتد و آن وقت کنار زدن 

 «.او از قدرت کار دشوار نخواهد بود
1
  

 

 داکترزمانی دربارۀ علل سقوط رژیم امانینظریات -9

، درعرصۀ تاريخ معاصرافغانستان وجهبۀ چهارم جنگ رزمانیتوکود

اثاربسيارمهم تاريخی وعلمی نوشته  ی شاه امان هللامامدارز استقالل ودورۀ

ام ن« زنگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیسبا»اند ويکی ازاين آثارتاريخی 

درموسسه انتشاتی موسکا در شهرجالل آباد بچاپ  2013سال درکه  دارد

مينويسد: « عوامل ضعيف کننده حکومت»زيرعنوان ده است.دراين کتاب يرس

ن ودرباريان فاسد ومتملق که حيثيت مارهای داخل آستين را خيانت سردارا»

داشتند، بشمول گروه بندی های داخل دولت،کارشکنی خانوادۀ مصاحبان، 

وسوء استفاده ازاعتقادات مذهبی عوام واغتشاشات سببب بی ثباتی حکومت 

 مرکزی شد.

  خیانت سرداران ودرباران:

افقت وسازش های درباريان عدم وفاداری ودربسياری موارد مخالفت،من  

وماموران عاليرتبه که حيثيت مارهای پرخط وخال داخل آستين را داشتند، هم 
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درضعيف ساختن دولت مانی نقش داشت.دراينجا چند نمونه از اين مخالفتها 

 ومنافقت های داخل دربار را ذکر ميکنم.

 ن:سردار شیراحمدخا

انگليس درکابل، قبل از آنکه گزارش حافظ سيف هللا خان،عامل مسلمان  بنابر

سپتمبربطرف هندحرکت کند، سردار شيراحمدخان يکی  25بتاريخ 

 ازدرباريانی که بعداً برياست شورای دولت رسيد،درخفا با او ارتباط گرفته

وخواست پيامش به مقامات انگليسی رسانده شود.او ميگويد،هنگامی که 

انتقال می يافت دفعتاً يک گادی کاالهايش از نمايندگی انگليس به ايستگاه موتر

ديگرکه شيراحمدخان در آن نشسته بود،در پيش روی آنها قرارگرفته وبا 

اشاره يک تن ازکارکنان نمايندگی انگليس بنام حافظ مطيع هللا را می 

طلبد.اوبعد از آنکه مطيع هللا را باگادی به يک گوشه می برد به او پيام از 

را ميدهد که در آن جمله گل محمد خان هم  افغان  طرف چندتن ازنخبه گان

مردم از امان هللا خان وطرز حکومتش »شامل بود.درپيغام گفته شده بودکه

راضی نيستندومنتظرآن روزی هستند که کابل توسط حکومت انگليس ها 

اشغال شود وافغانستان توسط يک سيستم معقول حکومتی اداره 

تظر هستم ازجمله اولين کسانی شود.شيراحمدخان گفت که من بی صبرانه من

باشم که فرصت مناصب فيرکردن برامير را داشته باشم.اوبعد ازآن خالصۀ 

دشمنی ها واختالفات ف خانوادۀ سلطنتی وخانواده های نزديک به آن را بيان 

نمود.گل محمدخان نمايندۀ جديد افغانستان درهند،ازجمله کسانی بودکه در 

ان درهندزندگی ميکرد.وپسرش فيض دوران سلطنت اميرعبدالرحمن خ

محمدخان زکريا از دوستان نزديک غازی امان هللا خان، وزيرمعارف آنزمان 

وازجمله کسانی بودکه مطابق اسناد استخبارات انگليس بعداً با نورالمشايخ 

تماس داشته ودر توطئه های عليه رژيم امانی  سهيم بود.
 1

   

حمدولی خان در وازی درخوست در دوران اغتشاش منگل ، هنگامی که م

می جنگيد ومحمودطرزی تاهنوز ازپاريس به کابل نرسيده بود،کفالت وزارت 

خارجه راهمين سردار شيراحمدخان به عهده داشت.اوقبالً بحيث وزير 

مختارافغانستان در روم وبعد ازآن بحيث رئيس مجلس شورا ايفای وظيفه 
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کرد که حکومت بيش  ميکرد. او هنگام مذاکرات با مکنوچی شکايت

ازپنچصدروپيه قرضدارش می باشد، اما کسی به حرفهايش گوش نميدهد.او 

عالوه کرد که بمن وعده داده شده بود که در صورت کار خوب معاشم زياد 

خواهد شد،اما از آنجايی که بمن طياره های ازکارافتاده داده شد، بدون آنکه  

«م.گناه من باشد، نتوانستم معاش اضافی بگير
 1

 

به اساس اسناد سری موجود در آرشيف لندن،سردارشيراحمدخان ازجمله 

مامورين عالی رتبۀ دولت امانی بودکه نورالمشايخ درجريان فعاليت های ضد 

رژيم امانی درهند بريتانوی با اوارتباط مستقيم داشت. سردار شيراحمدخان 

مت از حينی که روشنفکرانتقاضی جدايی حکو 1928رئيس شورا،درسال 

سلطنت را داشتند، توسط غازی امان هللا به عنوان  صدراعظم خان تعيين وبه 

تشکيل   کابينه جديد مامورشد،اما به علت نداشتن نفوذ ومنزلت خاصی در 

بين گروه های سياسی هم روشنفکران وهم محافظه کاران از همکاری آنها 

 محروم وازناکاميش به شاه گزارش داد.

پسرماما کابل  یاحمدخان وال یعل رتبه  ونزديک بدربارعالی  شخص نيدوم 

 هللا خان را سبوتاژ ميکرد.بودکه امان  که  بود شوهرخواهرشاهو 

آتش در »نويسندۀ کتاب « ريه تالی استيوارت»داکتر زمانی از قول 

شمال  اتيکه شاه به سفر وال ی، هنگام1927درسالمينويسد که : « افغانستان

را عليه شاه براه اندازد.اوباری  یکودتاواست والی ميخکشور بود، 

 سيرانگليسف زيهمفر ابيگولد( را که درغ لي)بسسيسفارت انگل ريشارژداف

درکابل مسئول امور سفارت بود به نان شب دعوت کرد واز مهمان خود 

کارا مداخله شدرامورافغانستان ا ايد:اگرروس ها برافغانستان حمله کنند،يپرس

افغانستان واقعاً : »دداوادامه  را اتخاذ خواهد کرد؟ یچه روش ايتانيبر ند،ينما

 هيامان هللا خان، که همه تابع منافع روس نيکار ومشاور یها ۀوياز افراد وش

 نيمکتب قابل اعتراض مربوط اند،نفرت دارد.ا کيشان به  تيباشند،واکثريم

الل مردم مناطق کابل، ج ادياز ارتش، قسمت ز یبه قسمت بزرگ یبدخواه

خودم  گرمنياست.ازطرف د افتهيسرحد گسترش  ليوقندهار وتمام قبا اباد

که وطن دوستان مسئول  رسديم ندارم وقت آ یاديز تيسرحد محبوب ليدرقبا
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 ۀنها درمرحلثابت کنند.پال را خودشان ديبا سيوگروپ دوستداران انگل

صورت  روني.اگرکدام مداخله از بستندين ليبوده اما تاحال تکم رفتهشيپ

شد.درصورت  موفق خواهد یزياز خون ر ريشک، بغ رد،کودتابدونينگ

 رونيب حنهرا از ص هيروس خواهديم ايتانيبر احکومتيکودتا، آ

نشود، به کنار  یخنث هياست،اما اگر نفوذ روس رينگهدارد؟کودتا اجتناب ناپذ

«آمدن با آنها ضرورت خواهد بود.
 1

  

برادرنادرخان  ردار محمدهاشم خانس ،یامان ميرتبه رژ یعال شخص نیسوم

 نيامان هللا درب هيسردارهاشم خان عل نيزهرآگ غاتيتبل  ۀبار در یزمانبود.

 یسرحد التياستخبارات ا ۀداشت محرمانه ادار اديدر»:سدينويمهمند م ليقبا

ساالر  بينا نيکه ب یمکاتبات»( آمده است که 1923 یفبرور 15)یشمالغرب

سمت  ليکه قبا رسانديشده، م دهيفغان مهمند دملک ا کيمحمدهاشم خان،و

برانحراف  یمبن يیقصه ها جهيدرنت 1922درتابستان سال  یمشرق

 ینوآور یريگياسالم وپ حيحراه ص تيرعا ازکابل  یوعلما ر،وزراءيام

درماه سپتمبربه طرف  آشفته شده اند. محمدهاشم خان انيخدايب یها شرفتيوپ

 تيوحما یمذهب ۀديخواسته است تا درمورد عقداده وازاو نانيمعامله اش اطم

 یبرا یشمال غرب ی(،اداره استخبارات سرحد7شماره ) ۀمحرمان اداشتی.«)کند غيتبل ريام مياز تعل

 (84.پرگراف شمارهشودیختم م 1923 یفبرو 15 خیبه تار کهیهفته ا

درمسکو  رافغانستانيکه محمدهاشم خان سف یهنگام دکهيافزا یم یزمان

ارتباط محرمانه داشت  هيدر روس رانگلستانيوسف یسيانگل یپلوماتهابود،باد

است. دادهيراپورم یسيدرافغانستان به دپلوماتان انگل هايوراجع به نا آرام
 2

  

 

 :دربار]کابینه[ داخل یها یوگروه بند اختالفات

گروه  یمنف یدولت ورقابت ها یوخارج یداخل استينظر درمورد س اختالف

 یم فيرا از داخل ضع یامان ميبود که رژ یاز عوامل یکي داخل دربار یها

 ميرژ رخارجهيصدراعظم ووز نياختالفات ب نينمونه برازنده چن کي. ساخت

به  دولهمشاهده کردکه سردار عبدالقدوس اعتمادال یدرنامه ا توانيرا م یامان

( از قندهار به 1920یجوال 17)مطابق یشمس1299سرطان  26 خيتار
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صدارت  یدرکاغذ رسم خيوبرادرش نورالمشا یمجدد خيلمشاعنوان شمس ا

به دست  ديتهد یاش پرده برداشته وحت یدرون یها شيفرستاده ودر آن ازتشو

 یاستفتا جهيمکتوب که نت ني. او دراکندياز کار دولت را مطرح م دنيکش

که،از طرف شرع انور  نستیوعالج آن ا: »ديگويماست، قندهار  یعلما

 ماتیتعل یواجب القتل" دانست. وبعد از آن برا" دیرا بامشروطه طلبان 

علوم  میتعل زینمود. خواستم که در قندهار ن باال نیدست وآست دیعلوم جد

 نیمشروطه" از ب کروبیم دیشرع "با حکمب کنیل م،ینما یجار را دیجد

نموده وجواب گرفتم و به  یسوال نجایا یبرده شود از آنست که از علما

«شما فرستادم.  غرض استحضار
 1

 

قندهار نموده با  یمذهب یخود که ازعلما یدرخواست فتوا درمتناعتمادالدوله 

 کي توانميرا که دراساس کارخود قبول کرده نم یزيچ:»صراحت نگاشته که 

که با موافقت  خواهمي....لذا مباشديمشروطه م زيچ ست؟آنيوآن چ باشد،يم زيچ

کارخود  صالحاتراه داخل نسخه ا یقبرداشته،با نياصول را از ب نيشما ا

مفصل سردار عبدالقدوس خان پاسخ  یبه جواب استفتا یمذهب ی.علمامينما

 ايو یاسياقسام هرچه باشد، س یباق»کردند و ديمثبت داده سلطنت را تائ

 رهيوغ رهيوغ یکيمنشو اي یکيبلشو ،یجمهور اي یمشروط ،یعيطب

«...مردودالعل والشرع دانستند.
 2

  

مشروطه  ميجواب خوداگرچه رژ نيقندهاربا ا یمذهب یکه علما ديگويم غبار

برقلع وقمع مشروطه خواهان چنانکه  یرا طردکردند، معهذا از دادن فتوا مبن

 زدند. خواست،سربازيصدراعظم م

وشخص شاه اختالف  رخارجهيصدراعظم با وز نکهينه ا که کنديغبارعالوه م

قسمت عمده  کيکشور  اتيووال یداشت، بلکه درحکومت مرکز ینظراساس

به دشمن  گريقسمت د کيدولت مخالف و ديجد یدولت با طرح ها نيمامور

 کاختالف خطرنا کي ۀنيزم جياوضاع بتدر ني.ارفتنديشده م ليحکومت تبد

با  کردنديحرکت م یومرموز نيمع ۀنقش کي یرو ی.وکساننموديم هيرا ته

که دولت  یودند.مثالً هنگامنم ینم غيوسبوتاژ در یانواع مختلف ازکارشکن

 گيابيچون ض یاردو متوجه وافسران کارآگاه خارج یعصر ميتنظ یبرا
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 دستجزوتام اردو رادرمهتاب قلعه ب کي نهايوهمکارانش را استخدام نمود، ا

قطعه  کيعسکر وافسربشکل  هيوتغذ هيوترب ميتعل نيگرفته وبا نظم نو

کشور  یتمام اردو ميتنظ یبرا یقطعه که نمونه کامل نيدر آوردند، ا یعصر

که از طرف افسران مخالف قطعه  ی.درحالشديبود،قطعه نمونه خوانده م

رفت  نيشدوباالخره قطعه نمونه از ب ليتشک« نمونه شکن»بنام  یگريد

ماند. یباق ميبحالت ابتر قد واردو
 1

 

گروپ توسط  کياز ساختن  سياستخبارات انگل 1920راپورماه اگست  در

هم گزارش داده شده  یمحمدنادرخان ومخالفت آن با محمودطرزسپهساالر 

با  ديکه نادرخان درمخالفت شد یگزارش آمده است که درگروپ نياست. درا

 ليرتجارت،کرنيوز درخانيداده است، غالم ح ليتشک یمحمودطرز

 تيکه شمول کنديباشند.گزارش عالوه م ینرنجنداس شامل م و رمحمدخانيپ

گروپ  کياز  تواندينم راويز دهد،يگروپ را نشان م نيا یتوانمند سنرنجدا

ً اختالفات سردارمحمدنادرخان با  یبان یوبازنده پشت فيضع کند....عالوتا

با  هيوزارت حرب ليواختالفات کف یچرخ ۀ،خانوادیخان درواز یمحمدول

 اند. یادآوريقابل  رهيوغ رداخلهيوز

 

 امان هللا خان: اشتباهات

هللا خان هم انسان وجوان بود وبدون اشتباه وبی  جای شک نيست که امان

عيب نبود.بی صبربود وميخواست هرچه زودتر به مقاصد عالی وانسانی اش 

که چيزی جز رفاه ملت وترقی وپيشرفت کشورش نبود، برسد.و در بعضی 

موارد به اصالحات فرعی وغيراساسی هم دست زد، اما اينکه اکثريت ناقدين 

ازسقوط آن رژيم، بدون آنکه خودپالن های اصالحی را  انتقادات شانرا بعد

مورد تجزيه وتحليل قرار دهند، متوجه شخص امان هللا قرارداده واو را 

 مالمت ميکنند ،دوراز انصاف وواقعيت است.

از پالن هاى انکشافى و  یاهتا توسط سلسل ديامان هللا خان کوش غازى

و متکى  روابستهيومدرن، غ شرفتهياصالحى، افغانستان را به يک کشور پ

 ۀادار ستميو ايجاد يک س هيبخود تبديل کند. اهداف عمده اکثر نظامنامه ها توج
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مرکزى در سطوح مختلف ملى، و اليتى، ولسوالى و حتى دهات بود . هدف 

 ه،يبعضى از نظامنامه ها هم ازدياد عوايد دولتى،بهتر ساختن جمع آورى مال

مهم )بشمول معارف و مکاتب نسوان،  اريارائه خدمات بس ت،يبهبود امن

مطبوعات، ورفاه عامه(، و اصالحات کلتورى و اجتماعى بود، تا هويت ملى 

«کند. تيافغان ها را در سطح جهانى تثب
 1

  

 

 : یخارج عوامل

از  یريجلوگ یاجانب را برا کاتيوتحر یصحبت از عوامل خارج نجايدرا

.راجع به نقش ميکنيخالصه م سيانگل یطوالت کالم،به مداخالت وتوطئه ها

 اتحاد یمثل کشورها گريد یخارج یروهايها واقدامات ن یسيپال راتيوتاث

 ده است.پيش ازاين اشاره ش رانيوا هيآلمان وترک ،یشورو ريجماه

هند  یدر پهلو شرفتهيوپ یافغانستان قو کي خواستينم سيانگل استعمار

 کشور یبرا یوترق تشرفيدرگوش شان باشد.چون پ یزنگ خطر یبرتانو

خود در  ۀسلط یها آنرا برا سيلذا انگل توانست،ينمونه شده م کي یائيآس یها

 شمردند. یبزرگ م ديتهد کيهند 
  

ليون پوالدا نويسنده کتاب اصالحات واغتشاش،به نقل از يک افغانی که 

معلومات موثقی راجع به روابط امان هللا خان با روسيه داشت، مينويسدکه 

 خان به بلشويکها اعتماد نداشت وازايشان نفرت داشت ولی برای امان هللا

زجرواذيت انگليسها با روسها درمحضرعام از درمحبت ودوستی پيش آمد 

می گيرد.پوالدا معتقد است که امان هللا ميتوانست فعاليتهای سری داشته 

باشد،اما وی به آزادی خواهان ملی گرای افراطی هند ورهبران مهاجرين 

دی مقيم کابل،باوجوداينکه ميدانست ايشان با بلشويک هاهمدست هن

« اند،بصورت علنی گفتگوميکرد.
2
 

انگليس ها نه تنها ازنزديکی روابط روسيه با دولت امانی هراس داشتند،بلکه 

ازنظرآنها فعاليت های غازی امان هللا خان خطرات سه گانۀ آتی را متوجه 

هندبريتانوی هم ميساخت.
  

                                                 
 428-282ص ،2013س،یانگل یوتوطئه ها یامان ۀدور ی، بازنگریداکتر زمان  - 1
2
 264،ص2013زمانی،بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیس، - 
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 خان عقیده داشت که افغانستان بحیث یک دولت مستقل حق امان هللا -

 تاسیس روابط دوستانه رابا روسیه دارد.

ازوجایب یک پادشاه مستقل مسلمان است که از برادران مسلمان خود که  -

 درهند اسیراند، پشتیبانی کند.

 باالخره تاسیس  روابط با اقوام ماورای خط دیورند را،که باافغانستان  -

 این حقیقت  1921باط نژادی،مذهبی وتاریخی دارند،وبریتانیا درمعاهده ارت

را اعتراف واز حقوق طبیعی افغانستان شناخته است، مجاز میدانستند.
 1

 

 

وتالش برانداختن   الهياز توطئه پن سيانگل یدر سلسله توطئه ها یزمان داکتر

 نيدرا(خي)نورالمشایفضل عمرمجدد یونقش محور«وتجدد استقالل»ۀفرق

الرنس در  ليکرن یها تياست. همچنان از فعال ادکردهي ليتوطئه به تفص

. کنديادميسرحدات افغانستان بطورمستند 
2
  

 

 هللا:سقوط شاه امان خارجی عوامل   -10

خان، موجوديت استعمار انگليس در هللا عمده ترين عامل خارجى سقوط امان 

انگليس و روس در  مجاورت افغانستان آزاد و مستقل بود.رقابت يک قرنه

منطقه بخاطر دورنگهداشتن پاى روس از مرزهاى هند، نزديکى ديپلوماتيک 

با بلشويک هابخاطر وارد کردن فشار بر انگليس ها، حضور هللا شاه امان 

نمايندگان آزادى خواه و انقالبى هند درکابل و اوج گيرى شورش هاى مردم 

وپشاور وغيره و  قحطى زده هند در شهر هاى الهور و امرتسرو دهلى

خان، عواملى هللا تحريکات قبايل سرحدى بر ضد انگليس از جانب امان 

خان نا راحت و حتى هار هللا بودندکه بايد استعمار انگليس را نسبت به امان 

خان بابلشويکها، بيش از هللا ميسا خت. از همه مهمتر تظاهر نزديکى امان 

 ميساخت .خان خشمگين هللا هرچيز ديگر انگليس ها را نسبت امان 

                                                 
1
)بحوالۀ پوالدا،اصالحات  264،ص2013زمانی،بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیس، - 

 (244،ص 1929-1919غتشاشات درافغانستانوا
2
 366-360داکترزمانی، بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیس،- 



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   513   

جنگ سوم افغان و انگلیس  اخان، همانهللا نفرت اساسى انگلیس از امان 

بود،که افسانه شکست ناپذیرى انگلیس را درشرق باطل ساخت و ویرا 

 مجبور ساخت تا در میز مذاکره صلح بنشیند. 

در »ريه تالی استوارت،مولف  کتاب آتش در افغانستان، تشريح ميکندکه: 

انفلوانزا باعث مرگ شش مليون هندى گرديد، تقريباً  حالى که اپيديمى مرض

بودند و خيلى خسته و از کارمانده  Psopotamiaنيم مليون عساکر هندى در 

خان از نا آرامى هاى هند به نفع هللا عودت کردند. در چنين شرايطى امان 

خويش بهره بردارى کرد و جنگ سوم افغان و انگليس را در ماه مى که 

اى هنداست اعالن نمود، ازاين جهت انگليس ها خيلى در شروع موسم گرم

 هراس افتاده بودند، زيرا: 

 خان جهادعليه انگليس را اعالن کرده بود، هللا امان  - 1

 طبيعت آرام و غير قابل تحريک مردم هند براى جنگ،  - 2

 تحريکات ملى گرايان و انقالبيون هند عليه انگليسها،  - 3

 خان، هللا ليه انگليسهابه تحريک امان شورش قبايل سرحدى ع - 4

 خان با بلشويکها. هللا اقدامات سياسى امان  - 5

خان از ريشه هللا اين همه فعاليتها وعوامل سياست بريتانيا رانسبت به امان 

 تغيير داد. 

انگليس ها از پشتى بانى افغانها ازقبايل و از آزادى خواهان هند ناراضى 

خان هللا انگليس و افغانستان در دوره امان  بودند، به همين دليل خرابى روابط

به تحريک انگليسها صورت گرفته بود.اخبار هاى افغانستان بنام سراج 

االخبار و امان افغان برعليه برتانيه نشريات ميکردند و از هيئت 

 آلمانى و يک هندى آزادى خواه بنام موهندرا پرتاب NidrrMeyerنيدرماير

MohandraPartap ا يک سان فعاليت داشت ، پشتيبانى مى نمودند. که با آلمانه

با وجودى که آلمانهادر جنگ شکست خورده بودند، با آنهم امان افغان از 

جنرال هاى آلمانى تعريف و توصيف ميکرد تا باالخره انگليسها ورود سراج 

 االخبار و امان افغان رابه هند منع کردند. 

نزديک رابطه قايم کرد و انگليس خان با رهبران آزادى طلب هند از هللا امان 

هامکاتبات بين وزيرخارجه )محمودطرزى( و غالم حيدر آمر پوسته خانه 

افغانستان در پشاور و مکاتبات بين طرزى و سردارعبدالرحمن خان نماينده 
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افغانى در هند را به دست آورده بودند و اين مکاتبات همکارى افغانستان را با 

 ميداد. آزادى خواهان هندى نشان 

وزيرحکومت جالى وطن هند هللا خان و عبيدهللا مزيد برآن مکاتبات بين امان 

و همکار وى هللا را نيز به دست آورده بودند، دريکى ازاين اسنادعبيد

ظفرحسين از تمام هنديها تقاضا کرده بودند که در آينده با افغانها در حمله 

انند، خطوط آهن، شان عليه برتانيه کمک نمايند، انگليس ها را به قتل برس

تلگراف و غيره را مورد حمله قرار بدهند و يک رابطه نزديک بين 

خان حکيم اسلم و هللا ناسيوناليستهاى هندى در خارج هند و نماينده امان 

مولوى منظور وجود داشت. دست زدن هاى حکومت افغانستان در بين قبايل 

ن بود. رياست سرحدى هميشه باعث ناخوشنودى برتانيه با حکومت افغانستا

قبايل پول گزافى به قبايل آنطرف سرحد ميداد تا آنهارا عليه برتانويها بشوراند 

و انگليسها تصور ميکردندکه اين پول ها را شوروها ارسال ميکنند تا به قبايل 

خان از مسترد کردن اشخاص مجرم که از آن هللا داده شود. بر عالوه امان 

ردند، اباء مى ورزيد و زمينه کشمکش طرف سرحد به افغانستان پناه مى آو

را با برتانيه آماده ميساخت. انگليس ها به سياست پيشروى شان با اعمار خط 

آهن و جاده تا سرحد ادامه دادند.افغانستان همواره از انگليس ميخواست تا در 

مورد قبايل با آنها مذاکره نمايد، اما انگليس ها از مذاکره در مورد قبايل شانه 

خان در هللا مينمود و افغانها از اين سياست سخت ناراحت بودند. امان  خالى

وقت ديدار ازلندن از جارج پنجم در اين باره تقضاکرد، اما جارج پنجم امان 

خان را به وزير خارجه )چمبرلين( راجع ساخت که او هم باسردى هللا 

باشد،  خواست که مستقيماً با شاه انگليس مکاتبه داشتههللا برخورد نمود. امان 

به امضاء ويسراى هللا اما انگليسها اين امر را نپذيرفتند و جواب مکاتيب امان 

 هند ميرسيد.

خان هللا انگليس ها براى چندين سال از بکار بردن کلمه اعليحضرت به امان  

ابا ورزيدند و از معاهده تجارتى بين افغانستان و ايتاليا به حکومت ايتاليا 

ز افغانستان در ساحه نفوذ انگليس قرار دارد. اعتراض کردند و گفتند که هنو

هيئت محمدولى خان را دراروپا پذيرائى کردند، مگر انگليس ها نپذيرفتند که 

محمدولى خان باشاه انگليس ديدار داشته باشد. محمودطرزى را در سرحد 

هند برتانوى اجازه دخول ندادند و گفتند که اعتبار نامه قانونى ندارد. هنگام 
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خان به اروپا ويسراى هند به بهانه مريضى به پذيرائى او به هللا ان سفر ام

بمبئى نرفت و در انتقال اموال به خصوص اسلحه به افغانستان مشکالتى 

ايجاد کردند. در هنگام شورش خوست، انگليس ها از ورود اسلحه خريدارى 

شده از آلمان و فرانسه به افغانستان ممانعت کردند، طرزى وزير مختار 

فغانستان در پاريس عليه اين قيودات بى مورد انگليس ها و مداخله در امور ا

يک کشور آزاد اعتراض نمود. ترکيه، ايران و افغانستان در اساس با انگليس 

 ها دشمنى داشتند.

موافقتنامه دوستى افغانها و ترکها که در ماسکو امضاء شده بود، عليه  

 ور هدف مشترکى را دنبال ميکردند. مهاجمين و امپريالستها بود و هردو کش

هللا برعالوه افغانهاى مهاجر در هند منبع ديگر تضاد بين انگليسها و امان 

خان بودند، برتانويها به اشخاص سياسى جالى وطن در هند مستمرى ميدادند 

و هر زمانى که شورش و نا آرامى در افغانستان رخ ميداد، يکى از اين 

هللا رث تاج و تخت افغانستان مى تراشيد. امان پناهندگان سياسى خود را وا

خان معتقد بودکه انگليس ها اين اشخاص را خاص براى تهديد و تخويف 

در شورش خوست پسر امير  1924نگهداشته است. چنانکه در سال 

محمديعقوب خان بنام عبدالکريم وارد خوست شد و بنام امير افغانستان اعالن 

محمد عمر از فاميل سردار  1929و  1928پادشاهى کرد.همچنان درسال 

محمدايوب خان در بين قبايل مومند داخل گرديد و خود را وارث تاج و تخت 

مينار استقالل را  1919افغانستان خواند. امان هللا بعد از جنگ استقالل در 

بنياد کردکه در آن توپ هاى درهم وبرهم و شکسته انگليس ها را نشان ميداد 

ه انگليس در اثناى مذاکرات در اين مورد توضيحات داد، و به دابز نمايند

ً به سفير انگليس سرفرانسس همفرى به شکل تحقير آميزى خطاب  عالوتا

مينمود. همچنان ميزبان خود را در بمبئى در راه سفربه اروپا به ارتباط چيز 

هاى کوچکى تحقير و توهين مينمود. اما انگليس ها از غرور افغانها غافل 

 و تصور ميکردند که مانند هنديها در مقابل انگليسها خم شوند.  بودند

انگليس ها افغانستان آزاد وعصرى را تهديدى به حکمرانى شان در هندمى 

خان خوشنود نبود و هم شخصاً هللا دانستند.سفير انگليس از پاليسى ملى امان 

از وى متنفر بود. چون همه اين چيزها در همفرى جمع شده بود، لذا 

به کابل آمد و تا  1922يرمختار انگليس درکابل مقرر گرديد. او درسال وز
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خان و مشروطه خواهان را جمع نمود، در کابل بود. هللا که گليم امان  1929

وى يک افسر نظامى انگليس در سرحدات قبايل و شخص بسيار زرنگ و 

خان و محمودطرزى بود. حتى براى هللا ماهر و دشمن شماره يک امان 

ه ترانزيت از طريق هند داده نشد، به اين بهانه که در افغانستان طرزى ويز

 شورش رخ داده، طرزى از پاريس بسوى کابل از طريق هند سفر ميکرد.

همچنان همفرى غالم صديق خان کفيل وزارت خارجه و داماد طرزى را نيز 

 دشمن سرسخت انگليس ها ميدانست. 

 Chemenceau ن توسط کمپنىزمانى که پروژه اعمار خط آهن در افغانستا

روى دست گرفته شد، انگليس ها و بخصوص همفرى با آن مخالفت ورزيد. 

انگليسها به غالم صديق خان در مذاکرات پروژه خط آهن در لندن روى 

خوش نشان ندادند، وکمپنى را مانع شدند، حتى پيشنهادات عالم صديق خان 

همفرى سفير انگليس حسب رادر مورد معاهده دوستى رد کردند. زمانى که 

دلخواه بدون اجازه حکومت افغانستان، قواى هوائى انگليس را بر فراز خاک 

خان را پخش کرد، با هللا افغانستان پرواز داد و اوراق پروپاگند ضد امان 

وجود اعتراضات و مبادله ياد داشت هابين وزارت خارجه افغانستان و 

ا ناديده گرفتندو آنرا حق مسلم سفارت انگليس، شکايات حکومت افغانستان ر

خود دانسته به پروازهاى شان ادامه دادند. همفرى فشار وارد ميکرد که به 

خان ، هللا خواسته هاى مال هاجواب مثبت داده شود و به مجرد خلع امان 

همفرى اعضاى سفارت انگليس و ساير سفارتها را ازافغانستان بيرون کرد و 

کشور هايشان فرستادند. همفرى اظهار هم خارجى ها را از طريق هند ب

داشت که باب ادعاى سلطنت براى همه اشخاص باز است و اين وضعيت 

خان را که در قندهار خود را براى اعاده سلطنت آماده ميکرد، در هللا امان 

کله کانى، والى على هللا سطح کسانى که داوطلب قدرت بودند، مانند:حبيب 

حمدعمرخان )پسر سردار محمدايوب احمدخان، غوث الدين خان احمدزی، م

خان( و نادرخان، پائين آورد و بدين صورت او را از حکومت مشروع  و 

در اثناى حمله بکابل زخمى ودر سفارت هللا قانونى اش محروم ساختند. حبيب 
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ارگ کابل را بعد از خروج  1929جنوری  17انگليس تداوى گرديد. وروز

عنايت هللا خان متصرف شد.
 1

 

یکی از دالیل سقوط شاه امان هللا،همین سیاست حمایت از قبایل در واقع 

آنسوی خط  درقیام های پی در پی علیه حکومت هند برتانوی بود که 

 نمیگذاشت آب  از گلوی استعمارگران بخوشی فرو برود.

 

 :اعالم مجدد پادشاهی در قندهارو استعفای شاه از سلطنت-11

ت استعفا داد وبه سردار عنايت هللا شاه از سلطن 1929جنوری  14درتاريخ 

 23خان بحيث شاه جديد بيعت نمود واز کابل به قندهار رفت.وپنج ماه بعد در 

هللا  با مادر و خانم  و برادران خود: سردار عنايت هللا شاه امان  1929ماه مى 

و سردارحسن جان) مصاحب( و غالم صديق هللا و سردار امين و سردارعبيد

 35نفر از وابستگان مرد و  30يعقوب خان، با  خان چرخى و شاغاسى محمد

زن و طفل، سرحد کشور را درچمن عبور کردند و وارد قلمروهند برتانوى 

شدند. دهلى قبالًبه حکومت بلوچستان خبر داده بود که مانع ورود شاه و 

همراهان وى نشوند ولى تاکيد شده بود که بسرعت از نوار مرز بدور ساخته 

رادر يک قطار آهن مخصوص به بمبئى انتقال دادند.  شود و بنابرين او
2
واز  

آن پس شاه با خانواده خود توسط کشتی به ايتاليا رفت.شاه ايتاليا وکتورامانويل 

(VictorEmanueleشخص خوبى بودو به امان ا ) خان و سى نفر هللا

خان از هند به ايران رفت هللا اعضاى فاميلش پناهندگى داد. سردارعنايت 

خان داماد طرزى بعد ازمدتى زندگى درروم هللا باپسرش عبيد وعلياحضرت

 به استانبول نزد محمودطرزى رفتند. 

شاه امان هللا بقول غبار،آنقدر زير دسايس تبليغى و تلقين سياسى و فشار 

اقتصادى دشمنان داخلى و خارجى خود کوفته و بى حال شد که سه سال بعد 

 ش( بيعت نامه خود  1327م( )= عقرب 1948از ختم جنگ جهانى دوم )

را عنوانى ظاهرشاه  نوشت و فرستاد .
 
 

 

 :احرازمجدد قدرت بیزارساخت ازرا شاه فاجعه ایکه -12
                                                 

1
   442 -223ریه تالی استوارت ،آتش در افغانستان، صص - 

2
   231ریه تالی ،آتش درافغانستان، ص  - 
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که در زمرۀ لشکرقومی قندهار زبان عبدالحی حبیبی بشنویم  شرح این فاجعه را از

  ش 1308در بهار :  »حکایت میکنداز چشم دیدهاى خود  بدینگونه و هشامل بود

خان بسوى کابل  هللا هزار لشکر قومى قندهارى و هزاره تحت قیادت شاه امان ده

حرکت نمود. سپاه زابل و مقر را عبور کرد و بسوى غزنى پیش آمد. در مسیر 

راه بنا بردسایس انگلیس بوسیله برخى عناصر مشکوک و روحانى نمایان داخلى 

داران کشاف  تن از طالیه  انگیزش و آویزش قبایل درانى و غلجائى بیست به غرض

گان  شده کشته هاى پاره  درانى در منطقه سکونت غلجائیان کشته شده و نعش فراهى

هاى کج شده تلفون انداخته بودند و بر کاغذى با خط بد مالیى نوشته  را بر پایه

 « هللا است. امان  این مهمانى از جانب اقوام غلجائى براى درانیان و شاه»بودند: 

ه این وضع اسفناک و فجیع، غریوازلشکریان برخاست واجازه خواستند با مشاهد

تا دمار از روزگار باشندگان آن حدود برآورند ولی شاه لشکریان را بدور خود 

اکنون ثابت شد که دشمنان میخواهند در بین قبایل ما فساد و » خواند و گفت : 

این عمل ناجایز من جنگ اندازند تا ما با دست خود یکدیگر را بکشیم و مسبب 

خواهم بود که براى باز گرفتن تخت و تاج، کشت و خونریزى روى خواهد داد. 

شکن جنگ داخلى و  پس اى مردم عزیز من! بیقین بدانید که من این مناظر دل

خواهم شما براى بازگشت تخت و تاج من  قبیلوى را تحمل کرده نمیتوانم. و نمى

د من از میان شما بروم تا موجب چنین کشتار به چنین کارها دست یازید. پس بای

 و خونریزى نباشم. 

شما ملت عزیزم، زنده و افغانستان باقى خواهد ماند، ولى روسیاهى ابدى و 

مسئولیت این هنگامه ناشایست بنام من ثبت میشود. در حالیکه من از روز اول 

ت و سعادت شاهى خود تعهد سپرده بودم، که براى حفظ استقالل و تمامیت مملک

 و وحدت شما مردم افغانستان کار کنم. 

هاى سابق تاریخ این بود که شهزادگان  ببینید! علت بدبختى مردم ما در دوره

اند و در این بین شما  ها داشته براى بدست آوردن مقام شاهى با همدیگر جنگ

 اند. من هاى قبیلوى برانگیخته ها و عداوت مردم را با یکدیگر بجنگ و دشمنى

میخواستم دوره شاهى من چنین نباشد و بجاى اینکه مردم را به جنگ یک دیگر 

سوق دهم، باید منادى دوستى و وحدت و سعادت و اخوت تمام مردم افغانستان 

آئید، اینک من  بینم که شما بجنگ داخلى قبیلوى گرفتار مى باشم. چون اکنون مى

موافقان و مخالفان خود،  میخواهم میدان را به مردم خود افغانستان اعم از
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بگذارم. شما با همدیگر جور بیایید. من مسئولیت جنگ خانگى شما را براى باز 

 ستانى تخت شاهى بدوش خود گرفته نمیتوانم. 

یک او درزاده من درپاره چناررسیده )منظورنادرخان است( و دیگر برادر 

ظور شاه روحانى من در همین جا نشسته و جنگ خانگى را در میدهند )من

نورالمشایخ است( ولى من مرد این کار نیستم و توصیه من بشما این است که با 

همدیگر کنار بیایید، اتفاق کنید، استقالل خود را نگهدارید، و وطن خود را 

مندید، عین  بدشمنان خارجى مسپارید! من فردى از شما هستم، اگر شما سعادت

ک و خون بغلتید، موجب بدبختى و سعادت و مسرت منست. ولى اگر اینچنین بخا

دوست  خواه و مردم مالل دایمى من خواهد بود. سپس شاه نیکدل و حساس و خیر

 این دو بیت واقف الهورى را اشک ریزان خواند : 

 جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است

 چه نیرنگ است  من بقــربانـــت این

 مـمي  روم  تـا تـــو نـشنـــوى نـا مـ

 نـــام من تـرا ننگ است ؟ــر از ـــاگ

 1 «هللا. امان و بعد گفت : فى

حبیبى صادقانه شهادت میدهد که مردم بسیار به او  باور داشتند و مرحوم پوهاند 

میخواستند شاهى را بدو باز گردانند، اما شاه که نمیخواست بخاطر بدست آوردن 

واپس به بعزم  قدرت خون ملتش ریختانده شود با روبرو شدن آن حادثه دلخراش،

 قندهار برگشت و از آنجا راهى دیار غربت شد تا مرگ هموطنان خود را نبیند.

با مادر و خانم  و برادران خود: هللا شاه امان  1929ماه مى  23در به سخن دیگر،

و سردارحسن جان) مصاحب( و هللا و سردار امین و سردارعبیدهللا  سردار عنایت 

نفر از وابستگان  30عقوب خان، با غالم صدیق خان چرخى و شاغاسى محمد ی

زن و طفل، سرحد کشور را درچمن عبور کردند و وارد قلمروهند  35مرد و 

برتانوى شدند. دهلى قبالًبه حکومت بلوچستان خبر داده بود که مانع ورود شاه و 

همراهان وى نشوند ولى تاکید شده بود که بسرعت از نوار مرز بدور ساخته شود 

واز آن پس  2ادر یک قطار آهن مخصوص به بمبئى انتقال دادند. و بنابرین او ر

شاه با خانواده خود توسط کشتی به ایتالیا رفت.شاه ایتالیا وکتورامانویل 

(VictorEmanueleشخص خوبى بودو به امان ا ) خان و سى نفر اعضاى هللا

خان از هند به ایران رفت وعلیاحضرت هللا فامیلش پناهندگى داد. سردارعنایت 

                                                 
1
 " 18۴-183جنبش مشروطیت درافغانستان، چاپ دوم، ص حبیبی، - 

2
   231ی ،آتش درافغانستان، ص ریه تال - 



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   520   

خان داماد طرزى بعد ازمدتى زندگى درروم به استانبول نزد هللا اپسرش عبیدب

 محمودطرزى رفتند. 

مین  8۵بمناسبت تجلیل از  در محفلی کهشاهدخت هندیه دخترشاه امان هللا        

تدویرشده  2004در ماه اگست  درشهرکلن آلمانسالگرد استرداد استقالل کشور، 

تنگدستی وفقرخانواده اش در دوران جنگ  ،روزی درپاسخ سواالت من ازبود

جهانی دوم واعاشه واباته خود وخواهر کوچکش از جانب کلیسائی در سویس 

حکایت تلخ وجانکاهی کرد که سخت متاثر شدم و من آن خاطرات را درمقالتی 

  . .ودر اینجا بازهم یاد آورمی شوم جداگانه نوشته وچاپ کرده ام

ان هللا، محصل استقالل کشور در دوران جنگ شاه امبگفتۀ شاهدخت هندیه، 

جهانی دوم حتی به نام خشک شباروزی خانواده خود محتاج بود واز روی ال 

در سویس فرستاده بود تا از گرسنگی تلف  کلیسا یک عالجی دو کودکش را به

نشوند.معهذا بازهم از پیگرد جواسیس انگلیس ودستگاه سلطنتی افغانستان 

ذاشته نمیشد تا آنکه او را مسموم کردند ولی بازهم کشته نشد دردیارغربت آرام گ

شاه خوش سیما بعد از مسموم شدن دیگر آن شادابى وطراوت  ایام  وزنده ماند.

جوانی را از دست داد و عکسى که از او در سالهاى پس از جنگ جهانى دوم در 

هره اش موهایش از فرق سرکم شده و چ 1948دست است نشان میدهد که در سال 

    .بسیار تغییر یافته است

 
 علیاحضرت سرورسلطان وملکه ثریا وشاه امان هللا با اعضای خانواده 
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 خان : هللا شخصیت ، سیما و سجایاى امان  -13

( 1892ش )اول جون 1271در شب پنجشنبه دهم ماه جوزا سال هللا شاه امان 

سالگى به  12ر در دره زرگر پغمان )در محل طاق ظفر( ديده بدنيا گشود. د

 لقب عين الدوله مسمى گشت. شهزاده امان هللا

با ثريا دختر محمودطرزى در قصر  1913در

شهرآرا عروسى کرد و در روزجمعه نهم 

( به 1919فرورى  28ش )=1297حوت 

پادشاهى افغانستان بر داشته شد.
 1

   

پوپلزائی درمورد ترتیبات عروسی شهزاده 

قمری شهزاده  1332درسال امان هللا میگوید:

امان هللا با ثریا طرزی نامزدگردید وامیر 

دستور داد که در برج عقرب همان سال جشن 

عروسی آنها برای مدت هفت شبانه روز برگزارگردد. عین الدوله ازاین 

ً خوشنود نبود و به امیر عرض  گزافه خرچی در عروسی قلبا

ه همین مبلغ اگرارادۀ اعلیحضرت همایونی شرف تعلق پذیرد ک:»نمودکه

تخصیص یافته مراسم عروسی  هفت شبانه روزی را برای تاسیس یک باب 

مکتب اناثیه یا یک باب شفاخانه اناثیه بمصرف برسد وملت از آن مستفید 

شده یک تذکار ابدی ویادگار دایمی برای این مراسم بماند واز اسراف بیهوده  

2 «وبی ثمرصرف نظرشود عین مرحمت خواهد بود.
  

ر از این تصمیم شهزاده متعجب شد وسپس او را آفرین گفت وخواستش امی

را پذیرفت. و مبلغی را که به این منظور مدنظرداشت برای موسسات 

عرفانی وصحی داد. علیا حضرت  مادر امان هللا خان نیز این نظر پسر را 

تائید کرد و گفت: هرمادری در باب فرزند خود خواهشها و ارزوهای بسیار 

، اما من فکر و نظر پسردانش پرور و غریب نواز خود را قدر میکنم و دارد

                                                 
1
  357خان، صحات هللاپوپلزائى، سفرهاى خارجى اعلحضرت امان ا - 

2
 38پوپلزائی، سلطنت امان هللا شاه، بخش اول،  - 
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این روش وطنخواهانه او را سرمشق حیات بهریک از فرزندان آرزو دارم 

1 «تا ازاین نوع فداکاری ومردم دوستی پیروی کنند.
  

خان ، مردى روشنفکر، صاحب نظر و متواضع و انسانى هللا شاه امان 

استقالل و اعتالى کشور سخت دلبسته و عاشق صميمى و مردم دوست و به 

بود. رفتارو پيش آمد او با مردم و روشنفکران و تحول طلبان حتى قبل از 

رسيدن به پادشاهى، زبانزد مردم و او را محبوب القلوب همه ساخته بود. 

همين کرکتر و سجاى عالى اوست که عناصر آگاه و چيز فهم کشورو 

« غالم بچه گان»اليات کشور که به عنوان بخصوص اشراف زادگان نخبه و

در دربار حضور داشتند و با رموز دربار آشنا و از روش امير منزجر و 

خواهان تحوالت سياسى و فراهم آمدن فضاى باز سياسى بودند ، بدور 

خان که با آنها عاليق دوستانه و روابط رفيقانه داشت ، حلقه هللا شاهزاده امان 

مشروطه »يا « جوانان افغان »جمعيتى که بعدها بنام  زدند و او را به رهبرى

 ياد شدند، برداشتند. « خواهان دوم 

سال داشت که شاه شد  27با کمى سن و کمى تجربه )هللا بقول غبار،شاه امان 

سال داشت که مجبورشد از سلطنت استعفا بدهد( باهمه سهوها   37و

دوستى بود که در  اشتباهاتى که از او سرزد ، شخص وطن خواه و استقالل

شرق براى اولين بار برروى انگليس شمشير کشيد و با حصول استقالل 

سياسى کشور خود، درس بزرگى به مردمان تحت سلطه انگليس داد. البته از 

همان آغاز انگليس و عمال او دشمن شماره يک او بشمار مى آمدند و از 

زيدند. از اين سبب شاه حمالت و پروپاگندهاى نامردانه عليه او دريغ نمى ور

دشمن در امان نبود وبارى در خارج از   تا زنده بود از پيگردهللا امان 

کشورنيز به او زهر دادند، ولى خدايش نکشت و از آن ُمهلکه جان بسالمت 

برد.
 2

   

از مشروطه خواهان  یکيسردار عبدالرحمن خان ابن سردارعبدالوهاب خان 

گماشته شده بود  یفغانستان در دهلا ريسف ثيبودکه بح یاول ودوم وکس

آوردند و بعد زن واوالد او را گروگان گرفته  شاورياو را به پ سهايوانگل

مکتوب  متارکه جنگ سوم را به او دادند تا به کابل  برده جواب آن را واپس 
                                                 

1
 38پوپلزائی، سلطنت امان هللا شاه، بخش اول،  - 

2
   102، ص 2غبار ، ج   - 
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اسپ در ظرف ده روز رفت وبرگشت  یرا با سوار تيمامور نيواو ا اورديب

 انجام داد.

 ینکات هللاامان   یوکرکتر اجتماع تیشخص ۀخان در بار حمنسردارعبدالر

اطالع  مانده  یکه نسل من وبعد از من تا امروز از آن ب کندیم انیرا ب

 اقتباس کنم. نجايآن نکات را درا جا دارد تا م،یبود

صفات حسنه را که در وجود  عيجم ]امان هللا خان[رصاحبيام حضرتياعل»

دارا هستند،مثل: عدالت، رحم وشفقت، سخاوت  پادشاه بزرگ الزم است، کي

زحمت  ،یمزاج [بخوش] متصف ،ی،  شجاعت،خلق خوب،تحمل و بردبار

چند  ني. ا یساختگ یعزم بزرگ، ب صاحب ،یهمت یعال ،ی،مهربانیکش

 دانسته شود.  یاورم تا بخوب یم یک مثاليهرکدام  یصفت را که شمردم برا

  :ندگايمظلومان وستمد یوداد رس درعدل

 یوداد رس ايرعا یازصبح تا شام غوررس نکهيبدون ا یدر زمان شهزادگ

فرمودند واگر  یتوجه نم چيه گرکارهايبد دند،يشن یرا م دگانيستمد

 کيو فرستادنديم گريآوردند به ادارات د یبحضورشان م یگريکارد

صفت بود وهست.  نيمردم بوجود مبارک شان از سبب هم اديز یدواريام

ستم کرده باشد و بسمع مبارک شان برسد راحت و آرام  یمظلوماگرظالم بر

دارند  ٔەرا برخود حرام دانسته تا داد آن مظلوم را بستاند. رحم وشفقت بانداز

لباس در شهر گردش کرده حال واحوال  رييکه اکثر شبها و روزها به تغ

کرده به به نقد وجنس  علومخودم سيرابه نفس نف بانيوغر چارگانيب

 شيگشا نيکه ا داننديکه خود آنها هم نم نديفرمايحال شان را چنان م یرغمخوا

گفت که از پادشاهان لک بخش است،سراً وعلناً  توانياز کجا شد. درسخاوت م

 بيوبه هزارها جر نديفرمايبذل م نيبه مستحق یانيوهم هيبه هزارها روپ

 مرحمت فرموده اند. هيواشخاص واجب الرعا نيبه مهاجر نيزم

در اول  دهياوراق هذا اطالع بهم رسان نيکه محرر ا یتا جائ نيوه براعال 

المال خود  نياز ع هي( روپونيليم کيکرور) کيسلطنت از نقد و جنس تا 

وتا امروز که دوسال  دهيبخش نديگويالمالش م تيبخزانه مسلمانان ]دولت[که ب

حبه  کنند،يخود م یمعاش خودشان را ازمال شخص گذردياز سلطنت شان م

که از  کنندياند و هرقدر التماس م دهيالمال بمصرف نرسان تياز ب یناريود

 یخود مقررکنند منظورنم یمعاش شخص یبرا ینيوجه مع کيالمال  تيب



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   524   

 یالمال بمصرف شخص تياز ب ناريحبه ود کيتازنده باشم  نديگويوم نديفرما

 نيد یا برار یوخدمت کشميملت م یرا که برا یتا زحمت ديخود نخواهم رسان

بخشش را که گفتم از  نيکرد. همه ا ديبا اسيق ليقب نيمجاناً باشد از هم کنميم

المال. درباب حاصل کردن وبمصرف  تيالمال خودشان است نه از ب نيع

 کيالمثل  یکنند که اگر ف یالمال آنقدر به اقتصاد رفتار م تيرساندن وجه ب

را  نندهيباشند که ب یارام م یبمصرف برسد آنقدر ب یجايالمال ب تيب ناريد

چه گونه جمع شده ؟  نيدو صفت ضد نيوجود ا کياندازد که در  یم رتيبح

 تيپروا که از درجه سخاوت گذشته ودر ب یخود بآن اندازه ب یدرمال شخص

 ني. بارها درازنديدارند که به امساک پهلو م یريدرجه سخت گ نيالمال به ا

مال خود را دارم که  اريند که اختا هباب بحضور شان عرض شده فرمود

خود ببخشم  یمال مردم را ندارم که بخوش اريبهرقسم بمصرف برسانم اما اخت

مال خود ها  نيکه ملت بمن اعتبار کرده مرا ام یخرچ کنم. درصورت اي

 تيکنم جواب خدا را چه خواهم گفت؟ ب انتيدانسته اند ومن اگردرامانت خ

 ديحفاظت ملت است  با یبلکه برا ستين اهانادشپ یخوش گذاران یالمال برا

خود  یخوش یملت باشد. من برا ريوخ دهيبخرج برسد که در آن فا یدر راه

جواب خداوند را بدهم. شجاعت وقوت قلب  امتيتوانم در ق یوشما نم

 ليحاجت دل توانندياندازه کرده م انيسابق الذکر دانا عيرا از وقا حضرتياعل

دفعه شرف  کي یدارند که اگر کس یباندازه  یقندارد. و خوش خل گريد

 . توانديصحبت شان را حاصل کند تا زنده باشد از خدمت شان جدا شده نم

نشده، راقم حروف در زمان  دهيشان آفر عتيدر طب یگفتن وفحاش بد

ام که  دهيبحضور شان حاضر بوده، ند شهيودر زمان سلطنت هم یشهزادگ

 ني. با پست ترديفحش وناسزا بگو یبکس اينفس خود قهر کند و یبرا یبرکس

را که تعلق  یگناه وخطائ زنند،يحرف م یخدمتگاران هم بلطف ومهربان

. صبر وتحمل شان را از رنديگينم یوقت برکس چيبخودشان داشته باشد ه

. ديتوانياندازه کرده م ینوائب آن زمان بخوب گريود ديرشهيواقعه قتل ام

 یخداوند داتيبدون از تائ رونست؛يب یبشرشان از درجه طاقت  یزحمت کش

روز وهفت ساعت  کيگفت چنانچه در دوسال سلطنت  تواندينم گريد یزيچ

بدون از شش ساعت خواب شب، متصل در  یبوده اند باق کاريوپنج شب ب

ً يباشند. اگر اح یدولت وخدمت دولت مصروف م یتردد کارها  کاريب انا
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عالم اسالم]ملت  کيور خداوند جواب بحض امتيدر ق ايآ نديفرمايبمانند م

باشد چه خواهم گفت؟  یشان بطرف من م ديمسلمان افغانستان[ را که چشم ام

همه خدمت که در  نيبه آن درجه است که با وجود ا حضرتياعل یهمت عال

 یکننده افغانستانش خواند ومح اياح توانيملت افغان کرده اند که م یترق

نکرده که بحضورملت خود  یکه افسوس کار نديفرمايالملتش دانست بازهم م

 یوتعال یازفکر ترق زيدماغ را ن ،یهمه زحمات بدن نيفخر کنم. با وجود ا

که شخص  ستيشان بدرجه ا یساخته گ یگذارند. ب یوملت آسوده نم ولتد

 فرق ندارد. چيه یسپاه کيشان با

ن پادشاهان مشرق است در حضرت شا هٔ که خاص یظاهر شاتيونما نتيز 

و منصبداران حضور نشسته  نيمصاحب نيمردود ومتروک است،اگردر ب

 یخداوند هي. اما ساتواننديفرق کرده نم رهياز سبب لباس وغ گانگانيباشند ب

ستارگان نظرمردم را بطرف خود جلب  نياست که چون ماه در ب یگريزديچ

 یرويکه از همه افضل است استقامت وپ حضرتياعل ی. صفت اُخراکنديم

هللا  یاالنام است صل ديحضرت س یغرا عتيشر یبند یاسالم وپا فيحن نيد

ما وملت  یشاه جوان بخت غاز یوآله واصحابه وسلم....از خداوند برا هيعل

 کينام ن امتيق اميکه تا ق ميخواه یم یوخوب یکين قيشاهانه شان توف بينج

ت عالم با آب زر نوشته باشد وبه صفا خيتار فيوملتش بر صحا خودش

 یملت ودولت که درمخزن دماغ شاهانه شان م یوترق یهمت یوعال دهيحم

 یپادشاهان جهان باشند. بحق حق ونب یومقتد انيباشد ضرب المثل عالم

 ومي یباد افغانستان ال ندهيپا ن،يزنده باد امان الملة والد نيثم آم نيمطلق آم

.«نيالد
 1

   

 یعهد امان ی در کتب درسشاه امان هللا ۀدر بار یارمهمينکات بس نسانيبد

محو نام ونشان  استيکار آمدن نادرخان وس یوجود داشته که بعد از رو

برده شدند،  انياز م یشاه امان هللا از کتب ومجالت ونشرات داخل ريوتصاو

و ما  ديرخشچون افتاب از پس ابر بعد از صد سال د انياز آن م یکي نياما ا

 ساخت. شترآشنايآن عهد ب یکتب درس یرا با محتوا

                                                 
1
 183 -170صص تاریخچه افغانستان،  - 
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نخستين کتاب از قلم اعليحضرت  «حاکميت قانون در افغانستان»در تعليقات 

مطالبى ناياب و کم هللا در مورد کرکتر و سجاياى شاه امان  امان هللا خان،

نوشته شده که براى شناخت شخصيت او  [شناخته نشد ]« ص -ا» نظير بقلم 

» در اينجا مى آوريم :  بهترين مدرک و گواه شمرده ميشود. آن مطالب را

خان شهيد است. مالک هللا خان پسر سومين امير حبيب هللا حضرت امير امان 

يک فطرت فوق العاده بوده مانند جد خود امير عبدالرحمن خان ، صاحب 

سالگى است.  )به نظرميرسد اين   28شدت عزم و اراده است. هنوز بسن 

ه شده( ميانه قد، نوشت 1920مطالب يک سال بعد از جلوس شاه يعنى در

صحيح البنيه، گندم گون است . از چشمهاى سياهش آثار دانش و ذکاء ظاهر 

مى شود. بروتهايش کوتاه است. آتشين و عصبى مزاج ، متواضع ، فوق 

العاده ذکى ، سريع االنتقال ، ظريف و نکته دان است. مخاطب خود را 

ابقه و رجال ضرور مسخر خود ميسازد. با وجودى که حصه مهم امراى س

حاضره حکومت زبان ملى افغانى)پشتو( را نميدانند ، امير تکلم زبان خود را 

ترجيح ميدهد و بلکه با آن تکلم ميکند. کسانى را که از زبان ملى اهمال 

ورزند، خطا کار ميشمارد. زبان ترکى را کامل ميداند، اشعار وطنى فارسى 

پسر و برادر خود را در سنه  ميگويد. در ين وقت زبان فرانسوى مى آموزد،

گذشته براى تحصيل به پاريس فرستاده است. موتر و موتر بايسکل بسيار 

خوب ميراند. در استعمال تفنگچه خيلى خوب است. مانند سواران قديم اسپ 

بدل کرده ساعتها برفتار چهار نعل قطع مسافه مينمايد. بر منبر و کرسى چنان 

هور را بگريه مى آورد. تينس بازى ميکند، به موفقيت خطبه ميخواند که جم

مارش ترتيب ميدهد، پيانو مى نوازد و قلبه ميکند.بالذات امامت ميکند، 

بعضى وقت با علما صحبت مينمايد ، مى پرسد که غير از من پادشاهى که 

حق خود را از علما ستانده باشد خواهد بود؟ به منبر با دستار ملى و شمشير 

ويد: امير ها بايد خودشان خطبه بخوانند تا داراى فرمان و باال مى شود و ميگ

قوت و قطعيت باشند. بهرگونه تجدد عاشق است و در سينه اش يک دل صاف 

 پر از مسلمانى در جنبش هست.

اوالً با هم » در خطبه هاى خود هميشه حضار را به اتحاد توصيه ميکند:  

اتحاد نمودند ، نوبت باتحاد متحد شويد! بعد ازآنکه ده ها و شهر ها با هم 

« بزرگ ميرسدو ميگويد در استقبال )آينده( از آن بشما بحث خواهم نمود.
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حکمداران اسالم را به ترتيب دعا ميکند. در آخر باين تضرع از منبر فرود 

« توفيق رفيق گردان ! هللا خداوندا ! به اين عاجز مجاهد فى سبيل » مى آيد: 

اهالى قرائت شود. بعضى وقت ها از مالها مى طرفدار آنست که خطبه بزبان 

پرسد که خطبه براى کيست ؟ اگر براى اهالى باشد چرا بزبان ايشان خطبه 

 نمى خوانيد؟ 

امير ميگويد که بدون استقالل زندگانى يک قوم ممکن نيست. بنابرآن بمجرد 

برآمدن به تخت )سلطنت( به اين امر تشبث ورزيده و ملتش اين ميوه شيرين 

يات بخشا را که از نان و آب هم خوشگوار تراست، نخستين )با ر( از دست ح

خان چقدر او را از هللا اين جوانمرد چشيده است. همين همت و قابليت امان 

اسالفش ممتاز ساخته ، اشتغاالت جدى را دوست دارد، از مناقشه و مناظره 

نشيند و ممنون ميگردد. خاصيت مردانگى دارد، در سراى شاهى هميشه نمى 

 در فضاهاى وسيع کار و گردش ميکند، بموتر به هوا خورى تنها مى برايد. 

اگرچه در بين اجداد و تبعه او اصول تعدد زوجات خيلى رواج داشته، خودش 

مانند مسلمانان عصر حاضر بيک زوجه اکتفا نموده است.عصمت سعادت 

ا لغو نموده خانه خود را از دست نداده و عادت استفراش جاريه )کنيز( ر

است، دلش با دل ملت يکى است. در باب تاسيس تيلفون کابل و مزارشريف 

من اين را براى اين تاسيس نمودم که ملتم دردها و مشکالت »گفته اند که: 

بعضى اوقات به تبديل قيافه به بازار مى « . خود را سر راست بمن بگويد

ديده خود را بدکان نانوا يا برايد و با مردم شانه بشانه ميخورد و خيلى زحمت 

قصاب ميرساند، يک پارچه نان يا يک تکه گوشت گرفته بسراى شاهى 

عودت ميکند و بدين واسطه خود بنفس نفيس خود از نرخ اين چيز ها علم 

آوروى ميکند. در بين رؤساى قبايل وعشاير )که ميگويند هميشه امير بکابل 

پرسد و از اين رهگذر شکايت سکونت ميورزد و هيچگاه از احوال ما نمى 

دارند( بى خبر ميرود و با ايشان بر خالف امير حرفهايى ميزند و ميگويد 

بيائيد همه ما يکجا به ارگ رفته شکايت کنيم. غرض همان کوهستانى هاى 

خشن را با خود گرفته بسراى شاهى خود مى آرد و چون رؤسا احترام فوق 

د، مسئله را فهميده محجوب ميگردند و العاده محافظين و ياوران را مى بينن

 در همان روز مهمان امير ميشوند. 
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در موسم بهار که برفها آب مى شوند، لباس دهقانى پوشيده پيش روى هزارها 

دهقان ، خود قلبه رانى ميکند و از خدا فيض و برکت خواسته دعا ميکند. و 

در قلل جبال از به اين تقريب افغانان کوه بند را که چوپانى آزادانه را 

فرودآمدن به وادى و کشت و کار نمودن بهتر ميدانند ، راغب و مائل 

بزراعت ميگرداند. ابداع اين رسم از امير دوربينى و فکر بديعه کارى او را 

اثبات ميکند. مشار اليه حکمدارى را که غير مدون و تابع کيف و اراده 

ز کاله گرفته تا بوت همه تاجدار بوده بحال يک صنعت رسانيده است. امير ا

لباس خود را از ساخت محلى وطنى ميسازد. ساخت داخله را خيلى بتعصب 

ترويج ميدهد. اگر در تن وزراء و تبعه خود ياکسى از ترکان، لباس اروپائى 

ببيند، فوراً مى برد و ميدرد. و از اين جهت هميشه بجيبش مقراض )قيچى( 

را هم اگر گوگرد وطنى استعمال نکند مى باشد. در کابل سفراى دول اجنبى 

ً دوست دارد.  استادانه تنقيد ميکند. ترکان را رأس اسالم مى شمارد و حقيقتا

بشجاعت و حماست فطريه تـــرکــــــان مفتونست. تنها در خاندان شان چه که 

درکابل هم يک افغان که مثل خوداو ترکى بداند، موجود نيست. با وجودى که 

ان سياه و سفيد است ، امير رنگ سرخ را خيلى مرغوب رنگ ملى افغان

ميداند. صيفيه پغمان شان با رنگ سفيد و سرخ رنگ شده است و مشابه به 

يادگار دهم تموز ماست. بيرق ذات شاهانه که باالى قصر شاهى در اهتزاز 

 است نيز سرخ است . 

در پغمان  بر رغم طبيعت جدى و مردانه خود، مزاج لطيف دارد. ياد دارم که

در جشن استقالل بطرف يک تصوير خود که با جسامت طبيعيه برنگ 

مشاراليه قلندر … .روغنى رنگ داده شده بود خنده کرده ايفاى سالمى نمود.

نيست، بلکه حکمدار فيلسوفى است که خاک خود را شرف دانسته بخود مى 

. بردارد. امير خيال دارد براى نخستين بار پول کاغذى رايج سازد

اعليحضرت در همه مذاکرات بودجه سال آينده بالذات رياست مى نمايد و به 

تنظيم و موازنه آن بطور حاضر اول بار است که موفق گرديده. افغانان که 

برهنمائى مرشدانه هللا مدت مديد بحيات عزلت و اعتکاف بسر برده اند انشاء

ذ خواهند کرد. امير جوان خود موقع خود را در بين جمعيت دوليه عنقريب اخ
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برادران افغان ما به سبب داشتن اين چنين يک حکمدار مجدد ترقى پرور 

«صاحب شخصيت عاليه حقيقيه مسعود و بختيار اند
1
  

 

 امان هللا خان:برخی شخصیتها در زندگی اثربخشی 

 

خان علیاحضرت سراج الخواتین )سرور هللاگفتنى است که مادر امان     

یا به قول علیا حضرت قش برازنده داشت. سلطان( در تربیت فرزندش ن

کنایه از دوربینی وتیز بینی عقاب است[ در «]این عقاب پیر»غربی ها 

 تاثیر و نفوذ بسیارمؤثرداشت. هللا طرز تفکر امان 

ً شخصیت هاى دیگرى مثل محمود طرزى، مفکر و نویسنده و  عالوتا

لم و قوماندان خان میشد و محمود سامى معهللا سیاستمدار مدبر که ُخسر امان 

امان خان نقش مهم بازى کردند.هللا نظامى او نیز در تکوین شخصیت امان 

هللا خان متواتر از محمودطرزی روش زندگی نوین را می آموخت.امان هللا 

خان از طریق طرزی با ترک ها عالقه نشان میداد،بخصوص با ترکان 

ۀ سراج جوان که میخواستند ترکیه را عصری سازند. طرزی با نشرجرید

االخبار، ندای آزادی را بلندکرده بودوعصری ساختن کشوررا دراخبار 

نشرمیکرد وآسیا را برای آسیائی ها میخواست.امان هللا خان بیشتر اوقات 

خود را در دفتر سراج االخبار سپری میکرد ودر آنجا با ثریا دخترطرزی 

نگ جهانى اول خان در دوران جهللا امان  آشنا گردید وبعد با او ازدواج کرد.

با دیپلوماتان آلمانى و ترکى و اطریشى و هندى نشست وبرخاست میکرد و 

از نظریات شان سودمند میشد.همچنان او با دیپلوماتان مقیم کابل نیز روابط 

ً اشتراک میکرد. امان  خان در هللا دوستانه داشت و در محافل آنان شخصا

ا و از معاشرت دعوتهاى رجال سیاسى ازطرز زندگى وفرهنگ خارجى ه

زنان با مردان در دعوتها و از پوشیدن لباس آنها تاثیرپذیرفت و در تکوین 

خان تربیت نظامى دیده بود و به شکار و هللا شخصیتش اثر میگذاشت. امان 

به سخن طرف مقابل خود گوش ميداد، با مالها تینس عالقه فروان داشت. 

پانزده سالگی گفته  درامور دينی ومذهبی مباحثات طوالنی ميکرد ودرسن

                                                 
1
   245- 242در افغانستان ، صص  حاکمیت قانون  - 
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ً خجالت می کشد وآنرا به نافهمی مردم  بود:از عقب ماندن کشورش واقعا

نسبت میداد.
 1   

 

 نظریات نویسندگان ودپلوماتان خارجی:

، سفیرفرانسه درافغانستان درعهد امانی، در باره امان هللا موریس فوشه 

سی شعور در امور سیا این جوان درمقایسه با عمر خودخان می نویسد:"

عجیب وحیرت آوری دارد.با شجاعت اهداف مشخص خود را به پیش می 

برد. هنگامی که من او را مالقات کردم،لباس جنرالی بتن داشت .جلد سفید، 

چشمان سیاه ودرشت دارد. درچشمان او اقتدار وحزم واعتدال معلوم می 

ل درخشید. امان هللا خان از اثر ذکاوت سرشار، شهامت وبافهم مسای

سیاسی هرکس را تحت تاثیرخود قرار میداد.امان هللا خان این کفایت را 

دارد که مسایل پیچیده  به ارتباط همسایگان )روس وانگلیس( را با 

اطمینان کامل مطرح کند ونظر وفیصله خود رانسبت به آنهاصادرنماید. او 

ای صاحب عزم وارادۀ قوی است. تاهنوز صیقل زمانه را ندیده وکامیابی ه

زیادی را نصیب شده است.بطور مثال در مدت اندک افغانستان را به تمام 

جهان معرفی کرده است.کلمات نمیتواند بزرگی وعظمت شخصیت او را 

  2 بیان کند."

امان هللا  »ید: گومی  نویسندۀ کتاب آتش درافغانستان ریه تالی استوارت،

ل کشور را حاصل با جنگ سوم افغان وانگلیس، استقال 1919خان درسال 

دراین ئید انگلیس ها قرارگرفت.د که درمذاکرات راولپندی مورد تاکر

، نظریات سیاسی خانهللا امان  منازعه امان هللا خان قهرمان شناخته شد....

خود میگفت که وی را در  خاصی ار دنبال میکرد وهمیشه به درباریان

فتخار ومباهات زمرۀ سایرمردمان وطن حساب کنند و به افغان بودن خود ا

میکرد.از تکه های ساخت وطن استفاده  مینمود. درمجالس خیلی ها 

آزادمنش بود ویک مرتبه اظهارداشت:هرگاه اکثریت تان سیستم بلشویک را 

انتخاب کنید، من اولین فردخواهم بود که با شما همکاری نمایم، مشروطه 

ته وی را درک براینکه برای بهبود افغانستان باشد، اما مردم صفات خجس
                                                 

1
   203و 4-2صصآتش درافغانستان ، ریه تالی ستوارت،- 

2
 تیمورشاه یوسفزی، ملی تاریخ، سایت بینوا  - 
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امیران سابقه افغانستان متکبرو مغروربودند و تماس با ایشان  نکردند....

خان برعکس شخصیت دموکرات داشت و مانند هللا دشواربود، اما امان 

هارون الرشید اکثراًبدون )گارد( محافظ دربازارهاى شهرگردش میکردو 

خود را مانند میگردید. از تشریفات بدش مى آمد و  بامردم مخلوط و محشور

خان یک هللا افغانهاى دیگرحساب میکردو احساس برترى نمى نمود. امان 

ملى گراى وطن دوست و پشتى بان آزادى شرق بودو خیلى ها شهرت یافت 

و محافظه کاران را به وحشت انداخت، او صادق بود و در عصرى ساختن 

 کشورش خیلى ها جدى گردید، درختم سلطنت خود گفت:چون تمرد علیه

وآنرا به  شخص وى بود، لهذا نخواست خون بریزد و ازسلطنت دست کشید

خان واگذاشت. حربه کفر راعلیه وى به کار بردند و او هللا برادرش عنایت 

« .را ضد اسالم دانستند، در حالى که وى یک مسلمان صادق بود
1 

امان هللا خان یک حکمرانی »ریه تالی ستیوارت درجای دیگری مینویسد:

هیچ پادشاهی بدون بادی نه در شرق دیده شده بود ونه درغرب.بود که 

گارد وکش وفش جایی نمی رفت، اما برعکس امان هللا خان هرجا بدون 

بادی گارد میرفت وبا مردم ملحق میگردید.افغانها فکرمیکردند شخصی که 

در پهلوی شان ایستاده، شاید امان هللا خان باشد.شاید وی را درجاده 

مردی درحال صحبت وسخن زدن است.فامیل وی باالیش  ببینندکه با

اعتراض کردندکه مواظب خودش باشد،اما هللا خان میگفت:ملت افغان بادی 

گاردمن است.امان هللا خان دیوانه وار مردم افغانستان را دوست داشت،اما 

تصورهم نمیکرد که عین عشق ومحبت  راره وی نشان بدهند.آنهایی که 

ا خوش نداشتند عدۀ قلیلی بودند که اکثریت مردم آنها طرز پیش آمد وی ر

  2 «را از صحنه خارج کردند.

خان با پوشیدن لباس وطنى، هللا امان »مولف درجای دیگری مینویسد:

پیراهن و تنبان، لنگى و کاله و پوستین به سماوار هاو چایخانه ها میرفت 

از هم چیزى و با مردم مخلوط میگردید و مردم اگر وى را مى شناختند،ب

زمانى نمى گفتند و در زمان سلطنت خود نیز عین روش را تعقیب میکرد. 

خان درکابل باقى هللا که پدرش در زمستان به جالل آباد میرفت ، امان 
                                                 

1
 205-204آتش در افغانستان، ص  - 

2
 25آتش در افغانستان، ص  - 
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میماند وبه صفت حاکم کابل ازمحابس دیدن مینمودتا معلوم کند که کدام 

و سفریه نیز  اشخاص را پدرش زندانى ساخته و او زندانیان را آزاد میکرد

براى شان میداد. حتى در زندان به بندیان کمک میرساند. در مراسم فاتحه 

مادرش درنظرداشت که امان هللا را خوانى و سوگوارى مردم شرکت میکرد.

خان جوانى جذاب، صاحب قامت هللا امان  برای پادشاهی آماده سازد.

شت، متوسط، روى گرد، چشمان سیاه و روشن بود که هرگزآرامى ندا

درگفتار خود سعى میورزید تا طرف مقابل را بسوى خود جلب و جذب 

  1 «نماید.

خان را هللا (عبدالغنى خان)معلم مکتب حبیبه( امان 1921ش) 1300در سال 

ساله، قد متوسط و رسا، مقبول، جسم  30جوان »چنین تعریف کرده بود: 

وش تنومند، رخسارگندمى، موهاى خوب ، چشمان سیاه رنگ، مؤدب و خ

نشده و از بذله گوئى بهره کافى داشت. در  وناراحت هرگز عصبى وصحبت 

صرف غذا از اعتدال کار میگرفت و لباس ساده در برمیکردو به لباس ملى 

صبح تا نیمه شب کارمیکرد.  8عالقه خاص داشت. خیلى کار کن بود، از 

و براى غذا، نماز و موترسوارى تنها سه وقفه میگذاشت .نظر اجتماعى 

سیاسى خاصى را دنبال میکرد و همیشه به درباریان مى گفت که وى را 

درزمره سایرمردمان وطن حساب کنند و به افغان بودن خود افتخار و 

مباهات میکرد، از تکه هاى ساخت وطن استفاده مى نمود. در مجـالـس 

خیلى ها آزادمنش بود و یک مرتبه اظهارداشت: هرگاه اکثریت تان سیستم 

یک را انتخاب کنید، من اولین فردخواهیم بود که با شماهمکارى نمایم بلشو

مشروط به اینکه براى بهبود افغانستان باشد، اما مردم صفات خجسته وى 

  2« رادرک نکردند.

خان وضع ادارى کشور راسرو هللا امان »ریه تالی درجای دیگری میگوید:

مان برقرارشده بودکه صورت مى داد، ارتباط تلفونى کابل باجالل آباد و پغ

خان از آن کار میگرفت. وى هیئت وزراء را تعیین نمود و مدت هللا امان 

با آنها کارکرد، عبدالقدوس خان صدراعظم تعیین شده بود  مختصرى

وزیر خارجه بود.نادرخان را قوماندان قواى مسلح تعیین  ومحمود طرزی 
                                                 

1
   6آتش درافغانستان ، ص - 

2
  204آتش در افغانستان، ص  - 
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لطنت نباشد، کرده بود، طرزى نظریه داد که حکومت باید در انحصار س

خان در هللا بلکه مردم باید در آن شرکت نمایند، تنها یکى از اقرباى امان 

خان برخورد میکرد و آن على هللا کابینه عضویت داشت که همیشه با امان 

احمد خان بود و باالخره وى را از وزارت داخله سبکدوش وبجاى وى 

میکرد و در شیراحمد خان را تعیین نمود. شیراحمدخان براى برتانیه کار

فامیل شاهى باطرز حکومت  خان مخفیانه فعالیت مینمود.هللا برانداختن امان 

خان مخالف بودند، زیرا وى حقوق مستمرى شان را قطع کرده بود، هللا امان 

فرستادن غذا را از کارخانه دولتى به سردارها قطع کرد و کاکاى خود 

کار نماید. امان )سردار محمدعمرخان( رامجبور ساخت تا در وزارت داخله 

هللا پولی را که هندوها بنام جزیه می پرداختند منع کرد وپوشیدن لنگی زرد 

را ممنوع قرار داد، تنها قشقه هندوها را به همان حال سابق خودباقی ماند، 

زیرا خاص برای شناخت بود که معلوم شوند هندوهستند وضرر نبینند. امان 

می رفت ودر "درمسال هندوها"  هللا خان به تکیه خانه های اهل تشیع

درمراسم مذهبی شان شرکت می نمود. امان هللا خان، پول مستمری مالها را 

قطع کرد وازمفت خوری آنها را بازداشت وآنها را مجبور ساخت که 

«کارکنند.
 1   

خان هرگز معاش خود را ازبودجه هللا امان مولف درجای ديگری ميگويد:

گوشزد کردند که حقوق خود را بگیرد گفت دولت نگرفت و بارى چون به او 

: وقت اینکار را ندارد. اما روزى رسید که در غربت پولى براى اعاشه 

ً بعد از جنگ جهانى دوم براى خریدن نان  خانواده اش نداشت مخصوصا

.خشک محتاج شده بود
 2  

از امان هللا خان « فصل ناتمام»زيرعنوان ،نويسنده امريکائی لیون بی پوالدا

وسقوط او را برای افغانستان يک فاجعه دانسته  کرده يادا بهترين جمالت ب

هللا خان از جنگ سوم  بیرون آمدن پیروزمندانه امان:»نوشته ميکند اواست.

افغان و انگلیس که منجر به استقالل افغانستان شد او را به چهره مجاهد نه 

 میان ناسیونالیستتنها بین طبقه روحانیون افغانستان؛ بل به عنوان الگو 

جنگیدند مبدل ساخت.  هایی که در بقیه کشورهای اسالمی علیه انگلیس می 
                                                 

1
 31-30تان، ص آتش در افغانس - 

2
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ميان مسلمانان خارج از افغانستان حتی اين اميدواری را به وجود آورد که 

 تواند جانشين خالفت عثمانی از دست رفته شود.  هللا خان می امان 

معتقد بود که او هيچ تفاوتی با  ها را دوست داشت و هللا خان افغان امان      

خاطر سفر اروپايی خود وارد ممبی شد،  هيچ فرد ديگری ندارد و زمانی که به

ها با آن روحيه خود برتربينی استعماری تشريفات خاص دولتی را  انگليس

هللا خان با آن موافقت نکرد و اين کار  برای او در نظر گرفته بودند که امان

ان انگليس شد.او به عنوان کسی که استقالل خود را از باعث ناراحتی ميزبان

ست آورده بود مورد پذيرايی گرم تقريبا تمام  يک قدرت بزرگ استعماری بد

سران مهم دول اروپايی قرار گرفت. بعد از سفر اروپا و مالقات با کمال 

 توان افغانستان هللا خان متقاعد شد که می اتاترک و رضا شاه، شاه ايران، امان

را که از کاروان تجدد کامال عقب مانده بود با سرعت بيشتر در مسير توسعه 

کنند امير آدم ترسو بود، بايد گفت که  هايی که گمان می قرار داد.برخالف آن

هايی که  هللا خان آدم شجاع و نترسی بود. او حتی در جرگه و نشست آن امان

شد  باکانه حاضر می ند بیهای او مخالف بود با سياست  عليه او شورش کرده و

رفت که آنها امير را  در حالی که بيم آن می ،پرداخت و به ايراد سخنرانی می

طرف کابل  باری زمانی که از پغمان تنها با موتر خود به هدف قرار بدهند.

ها   کننده که او بداند حمله روان بود مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. بدون اين

کننده را که تنها يک نفر بود دستگير  را توقف داده حملهچند نفر هستند موتر 

د. فلسفه سياست او، تا حد رنموده و در مسير راه به پوسته پوليس تسليم ک

ممکن عدم به کارگيری خشونت در مقابل شهروندان کشور خودش بود، 

سياستی که به هيچ وجه با سياست جدش، امير عبدالرحمن خان همخوانی 

تجدد خواهی در  وتوان بدون شک آغازگر فصل ن  خان را میهللا امان»نداشت.

های را که او برداشت، در صورتی که عملی  تاریخ افغانستان دانست. گام

شد، ساختار های سیاسی و اجتماعی افغانستان را دگرگون ساخته،  می

های با افتخار و متمدن منطقه قرار  افغانستان را امروز در زمره ملت

«داد. می
 1

 

                                                 
1
 139الرحمن اتل، راه مدنیت، اسد  لیون بی پوالدا،فصل ناتمام،ترجمه: مجیب - 
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در » نوشته ميکند : « دوره امانى»حبيب در مقدمه رساله هللا دکتور اسد   

حالى که هرگز قصد بزرگداشت و آرايش رخدادها را ندارم ، نمى توانم 

نيز نمونه هاى ستم و بيداد و معامله با هللا فراموش نمايم که براى امير امان 

هموارتر بود  انگليس وجود داشت و آن راه ها در تاريخ کشور ما کوبيده تر و

 « تا سنگالخى که او برگزيد و سلطنت را برآن گذاشت.

به نظرمن امير موصوف مانند اسالف خويش همه » نويسنده مى افزايد: 

مساعى را براى برانداختن رقباى سلطنت صرف ننمود، بلکه از حلقه حفظ 

قدرت برون جست و به کارهاى بزرگى مانند استرداد استقالل ، ترقى و 

ت کشور ورشد علوم و فرهنگ و فراهم آورى رفاه مدنى معاصر براى پيشرف

مردم دست يازيد. اقدامات وى با عادت ديرينه جوامع شرقى برابر نبود و هم 

به چشم دول غربى غير عادى و خشن مى آمد و شجاعت و عشق داغ او به 

«پيروزى آرمانهايش بدون شک کينه انگيز بوده است.
 1

  

کتاب)افغانستان درعصراعلیحضرت امان هللا خان( فضل غنی مجددی در

خان را شخص دموکرات و دوستدار هللا مصرى ها امان » خود مینویسد:

ملت معرفى نموده و وى را رمز آزادى و مبارزه علیه استعمار انگلیس 

خان رامثال عالى یک هللا براى ملت مصر و شرق میدانستند.مصریها امان 

خان هللاستند. مصریها در تعریف امان پادشاه شرق در قرن بیستم میدان

هللا میخواستند کراهیت خود را نسبت به استعمارانگلیس ابراز کنند. امان 

با نمایندگان ملت بصفت پادشاه بسیار  1924خان در جلسات لویه جرگه 

دموکرات عمل کرد ومباحثات او در فضاى بسیار صمیمانه با نمایندگان، 

برخالف آنهاى که . شرق بحساب میآیدنمونه سیاست آزاد و بیمانند او در

شخصیت ترسو و ضعیف وانمود و  1928خان را در اغتشاشات هللا امان 

تمام مالمتیها را بردوش اوبارکرده اند، گروهى از محققین و ناظرین 

خان مرد شجاعى بود و هرگز ترس را نمى هللاسیاسى میگویند که امان 

ن حاضرباشان در خان از طرف شب و روز بدوهللا شناخت ، زیرا امان 

خیابانهاى شهرکابل گردش میکرد و از هرنوع تهدید نسبت به شخص خود 

  2 خوف نداشت.
                                                 

1
   ، مقدمه 1368حبیب ، دوره امانى ، هللا کاندیداى اکادمیسین دکتور اسدا - 

2
  328ا، ص، امریک1997خان ، چاپ هللافضل غنى مجددى ، افغانستان در عهد اعلیحضرت امان  - 
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خان در معامله بامردم بسیار با ادب هللا فضل غنى مجددى میگویدکه : امان 

هللا بود و مانند زعماى شرقى شخص مضر و دیکتاتور نبود. برخورد امان 

دشمن شاه به حساب مى آمد  خان در جریان محاکمه محمدصادق مجددى که

، بسیار مؤدبانه بود. جریان تحقیقات و محاکمه محمدصادق مجددى و نیز 

خان عنوانى شمس المشایخ و حضرت نورالمشایخ بقلم هللا نامه هایى که امان 

خویش نوشته گواه صادقى براین ادعاست.) این نامه ها در پایان کتاب 

بچاپ رسیده اند( مولف مى  خان،هللا افغانستان در عهد اعلیحضرت امان 

خان را در بسیارى هللا افزاید: تاریخ معاصر افغانستان، اعلحضرت امان 

موارد مورد ظلم قرار داده است.مورخین و محققین افغانى در نوشتن تاریخ 

عصر امانى از وثایق عصر استفاده نکرده کوشش نموده اند نقاط ضعف 

یخ افغانستان در حکم خود خان را مورد تحقیق قرار بدهند. تارهللا امان 

خان مورد هللا خان از عدالت کار نگرفته و گذاشته تا امان هللا باالى امان 

  1هجوم مخالفین واقع شده ازخود دفاع کرده نتواند. 

دعوت به دفاع از جهان اسالم از سوى مسلمانان هند « الویه روى»به قول 

جنبش تجدد  اعالم شده است، به این دعوت از سوى علماى افغانى و نیز

طلب جوانان افغان که مشاور و راهنماى آنهامحمود طرزى شاگردسیدجمال 

( است، همو 1919-1911الدین افغانى و بنیان گذار روزنامه سراج االخبار)

پاسخ -که نهضت ترقي خواه و لیبرال )مشروطیت دوم( را پى ریزى نمود

استقالل واقعى خان به صورت یکجانبه هللامثبت داده مى شود.شاه جدید امان 

افغانستان را اعالم میکند و با بریتانیا از درستیز درمى آید وگرچه از نظر 

  2 نظامى شکست میخورد، اما از لحاظ سیاسى به پیروزى میرسد.

خان ازسوى جامعه روحانیت، توده مردم و تجددطلبان مورد ستایش هللا امان 

جایى  -ن و چه درهند خان چه در افغانستاهللا قرار میگیرد .... پرستیژ امان 

 -به راه افتاده بود« خالفت»که جنبش پان اسالمیستى عجیبى در پیروى از 

                                                 
1
  331فضل غنى مجددى، ص  - 

2
  فضل غنى مجددى، همانجا  - 
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براى مسلمانان هند، افغانستان  1920.درسال  1به اوج شگوفائى مى رسد. 

  2 خان را پادشاه خود میدانستند.هللا قلب اسالم به حساب میآمد و امان 

و ارگ کابل را بقصد قندهار ترک   وقتی امان هللا خان از سلطنت استعفا داد

نمود، مردم شريف ودلير هزاره مثل مردم شجاع وردک وميدان وغوربند 

وقندهار وغيره ، مدت هفت ماه تمام به حمايت از عدالت  وزيرستانوتگاب و

گستری رژيم امانی ،از دادن سر ومال خود، در راه اعادۀ تاج وتخت سلطنت 

. اما آن شاه که نميخواست سلطنت را با به شاه امان هللا دريغ نکردند

خونريزی بدست آورد، برای جلوگيری از جنگ ميان افغانها کشور را ترک 

 اکتوبر15گفت،درحالی که بيشترين مردم قدر شناس افغانستان تا روز )

که سپهساالر نادرخان، خود را نادرشاه اعالن ( 1308ميزان 23=1929

ن همه جنگها وجانبازی ها برای بازگشت کرد، همچنان اميدوار بودند که اي

 شاه امان هللا غازی  صورت گرفته است، نه برای به اقتدار رساندن نادرخان. 

برای یک رهبر سیاسی ،چه شاه وچه امیر وچه رئیس جمهور ،       

، از وتوطئهافتخاری بزرگتر ازاین نیست که وقتی براثر توطئه ودسایس 

م به دفاع از او برخیزند و برای اعادۀ قدرت قدرت کنار زده شود، ولی مرد

یا سلطنتش،  بدون چشمداشت یک حبه]یک دانه گندم ،جو، لوبیا[ 

ماه تمام سر بدهند ولی سنگر ندهند. وکسی که چنین افتخاری را 7ودیناری،

 از جانب ملتش نصیب گردید، شاه امان هللا غازی بود.

 

 وصف شاه امان هللا از سوی یک شاعرایرانی :

  

در مدح شاه  یجالل یالنیغالم ج دهیقص یدرپا  یدرکامنت وندیم دیرحوم فرم

نقل  را حانیر انیعیبنام سم یرانیشاعرا یکی دهٔ یاز قص تیمان هللا  چند با

ورود شاه امان هللا به تهران واستقبال گرم از ورود شاه  که هنگام کندیم

هموطنان کنم تا ینقل م را اتیآن اب نجایدرتهران سروده بود، درا ایوملکه ثر

به   خوانند ورا درباره شاه امان هللا ب یرانیبرادرا کی کیاحساسات نما 

 و تجدد خواه درافغانستان بخود ببالند. یپادشاه مترق نیوجود چن
                                                 

1
  100اولیویه روى،افغانستان اسالم و نوگرائى سیاسى ص  - 

2
  32آتش در افغانستان ، ص - 
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 شاعر ایرانی حانیر یاقا ی از قصیده اتیاب        
 

        دارـــشاه  نام ۀــبــرد  کوکــجلوه ک تا

 ارید نیا شهر و نیارشک برد از دیخورش                                     

        بلند طالع  نیر اـــم  بناز بـــــملک ج یا

 روزگار  وبـــخ نیـر اـــآسمان ببال ب یا                                      

        زرگــــــــان هللا بـام رـــــیجوان ام شاه

 بست بار  کـمل  نیـا ا بجانب ـــاز وف تا                                       

        زـیدم او گشت مشک بـز مق نیزم یرو

 بارـشت مشکـب او گـوکــبا ز مـــص باد                                        

        ر ورـمه یوـانــــبه، بــرتــبلند م رـــمه

 دارــامـان نـــوکبه، سلطـــــسپهر ک ماه                                         

        ود مرد و زنـعادل و معب اریرــشه یا

 وب کردگارـومحب  تدار مردمــدوس یو                                         

        نیدار دــدوست یدد و اـــعاشق تج یا

 بارـت ۀ سـشم یت و اــاه ملـگ هیتک یا                                         

 ف خلوصــود در کـو نقد جان که ب میمائ

 نثار قیو را  الـه تــر چـگ ستین هیهد نیا                                     

 شیک خوـمل یرقــکه بهر ت یخسرو یا

 اریاخت یردــز کاخ و سفر ک یشد رونیب                                      

 سفر نیتو ا یو نوش نکرد شیبهر ع از

 شکار یکه علم و دانش وصنعت کن یرفت                                     

 برادرند ران،یـــو، و اــت تــشاه ! مل یا

 کار چیــاشد به هــالف نبـــدو اخت نیا در                                      

 ه اصفهانب دیــرــبگ ز رنج  یمسلم گر

 دهارــنــبه ق رـــگیومن دــــز درد م نالد                                      

 پاک نیــغان زمــراوت افـــط خاک با یا

 ارـــخـــف تــیــو مل رتــــیغ گاهیاـج یا                                     

 رسدـیم نداریخسرو د نکهیباش ز خوش

 اریهر و آن دـــب آن شــانـدور ج  راه از                                       
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 رـسف نیاز غان ـــب شاه افـــموک فرخنده

 وطن شاد و شادخوار یرود بسو خوشدل                                      

 

 د؟یپوشیم ”ئڅکو“ یچرا شاه امان هللا  درمراسم رسم

 یکشورها ندگانيماتها ونما با دپلو ردايو د یامان هللا در مراسم رسم شاه

 ديپوش یسرخ م یکورت یشيدر یخارج

 الني)«یقندهار څیکو» یشيدر یوباال

 بايکه واقعاً ز ديکشيرا م یدي( سفینمد

 . شديمعلوم م

استقالل بود که با  ادآوريسرخ  رنگ  

خون جوانان وطن حاصل شده  ختنير

 یکيکه  ديتوجه کن ليبود. به عکس ذ

است و به قد  یرسم  یاز عکسها

شاه امان هللا شکوه وابهت  افتيوق

 است.  دهيبخش یخاص

که در زبان پشتو به آن  الني نيا

 داوارياز پ یکيند،يگويم «ئڅکو»

مشهور مردم  قندهار و زابل  و هلمند 

وفراه  است که از پشم برٔه گوسفند  

ساخته شده ودر ساخت آن از دقت  

مردم مالدار  یميپوشش قد کي «یقندهار ئڅکو»کارگرفته شده است.  یاديز

زمستان مردم از آن استفاده  اميقندهار است که معمولن در ا  انيوکوچ

را از پشم  ئڅ.کورديهوا را بگ یجلو سرد توانستيم یبخوب راينمودندزيم

آنرا برش  شديکه نمد ساخته م  ی. وقتکردنديد گوسفند وپشم شتر درست ميسف

امروز  یواسکت وکاله . ول ايساختند  یچپن ( م هي)شب ئڅو از آن کو دادنديم

 گرفته است. يیپوشش را کوت وباال پوش اروپا نيا یجا

 ريبود و آنها مثل سا یقندهار ليخ یامان هللا که مادرش از خاندان شاغاس شاه

پوشش را  نيا کردند،ياستفاده م ځیزمستان از کو اميدر ا یاشراف قندهار

خلعت  کي ثي،آنرا بح شترآنيب ديصنعت و تول نينق ارو یبود وبرا دهيپسند
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بهره مند بود  يیبايکرد  و  چون از دوخت وبرش ز یفاخره وگران بها ببر م

 یخلعت فاخره به رجال نظام کي ثيداد و سپس آنرا بح تيشاه آنرا رسم

نشان  یومستحق اعطا دنديگرديم یکه مصدرخدمات فوق العاده ا  یوکشور

ثوب  کيشخص مستحق  ۀنيباالتصاق نشان در س  کجاي،شدنديلمر م یاعل

 یو مباهات  م  رفخ هيکه ما شديبرشانه اش انداخته م زين «یقندهار ځیکو»

 بود. 

قندهار قبل  انيابدال خيتار»در کتاب  یپوپلزائ یليوک نيزالدياستاد عز مرحوم

دارد  یقندهار ځیکو ۀدربار یبحث جالب( 139۶)چاپ «رياز احمدشاه کب

استفاده  ځیکو نياز ا یکه تمام بزرگان پشتون وشاهان ابدال شوديتذکر موم

به  ګیسال 22 سنکه شاه امان  هللا از  ديگويبحث م رياند. و در اخ کردهيم

چند ( 1920)1299آغاز کرد و در ماه اسد سال  یقندهار ځیکو دنيپوش

 رد:مضمون صادرک نيبد یاستقالل کشور فرمان ردګسال نيروز قبل از اول

امان هللا خان؛  یغاز حضرتيافغان پناه اعل جاهيفرمان و ارشاد شاه ذ حسب»

 یکه دارا یوکشور یکرام و سرداران عظام وحضرات افسر نيذوات محترم

را هم  یو وطن یمل یخلعت کوسئ افغان دينشان افتخار لمر درجه اول باشند با

 یبروزهااست وجود مسعود ذات شاهانه  یکه در فوتو یمطابق نمونه کوس

«در بر داشته باشند. یرسم
هم  یقندهار ئڅکو نيا یبا ختم عصرامان اما  1 

 افتاد.  یکاسته شد و از رواج دولت تشياز اهم

 

 شاه امان هللا  : شخصیتنقش علیاحضرت در پرورش  -14

ازآنچه  در بارۀ علياحضرت ملکه سرورسلطان  درمنابع معتبر داخلی 

يان تاليفات مرحوم پوپلزائی)سلطنت شاه امان هللا وخارجی ذکرشده،ودر آن م

اروپائی( موثق تر از  12واستقالل مجدد افغانستان وسفرهای شاه امان هللا به 

همه ميباشد، ميتوان اين طور نتيجه گرفت که علياحضرت سرورسلطان زنی  

رآن(، شجاع با عاطفه ومردم دوست، قهوشيار و مجهز بادانش دينی)حافظ 

ند، مغرور، ازاديخواه ، باعزم  ومصميم بود.وبا همين روحيه  عدالت پس

فرزند خود امان هللا  را طوری تربيت کرد تا از او شخصيتی وطن پرست، 

                                                 
1
 68،ص 1396عزیزالدین وکیلی پوپلزائی، ابدالیان قندهاری قبل از احمدشاه کبیر،چاپ  - 
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دانشمند، سخنور  واديب توانا ، آگاه درمسايل دينی وسياسی واجتماعی ، 

مهربان ودلسوز برمردم وعاشق آستقالل  وآزادی،  با روحيه ضد انگليس و 

ارتجاع  وضد خرافات بار آورد تا بتواند در آينده بارمسئوليتهای کشور  ضد

را بدرستی بردوش کشد. عليا حضرت توانست موانع مختلف درون خانواده 

سلطنتی را با تدبير از سر راه  فرزندش بردارد  و او را  بر سرير سلطنت 

 قرار بدهد. 

 شوهر توسط آروزهای بلندی که علياحضرت درسر داشت ميدانست که

عشرت طلب او برآورده نميشود بنابرين او فرزندی بحامعه تقديم کرد که 

 آرزوهای ملکه ومردم آزادی خواه افغانستان را برآورده ميساخت.

مادر، با :»درواقع علیاحضرت تبلور راستین این مقوله است که میگویند 

، وملکه « دستی گهواره  وبا دستی دیگرش جهان را تکان میدهد

سرورسلطان با دستی امان هللا را بزرگ کرد وبا دستی دیگرش کشور را 

تکان داد و آنر در دستان توانای پسرش امان هللا گذاشت،تا جامعه را از 

خواب گران قرون وسطی بیدارکند و وارد قرن بیستم وعصرمدرنیته 

نماید.دوران ده ساله حکومت شاه امان هللا در افغانستان ، دوران درخشان 

استرداد استقالل کشور ما و دوران تجدد ونوآوریها و اصالحات اجتماعی 

واقتصادی وفرهنگی وآموزش وپرورش سرتاسری فرزندان کشور است که 

 تا آنروز کس خواب آنرا هم نمیدید. 

نخستين کار امان هللا بعد از رسيدن  به سلطنت ، رهائی زندانيان سياسی از 

لتی بود.همچنان شاه  فرمان داد تا تمام محابس وتقرر شان به کارهای دو

افرادی که تا آن روز به عنوان غالم وکنيز در ارگ شاهی ومنازل اشراف 

 700کابل مجبور به خدمتگزاری بودند، آزادشوند. بقول غباردر يک روز 

نفر غالم وکنيز از ارگ شاهی وخانواده اشرافی کابل ، منازل اربابان خود را 

ن بزرگترين کار امان هللا خان استرداداستقالل افغانستان ترک گفتند. پس از آ

از انگليس بود. با کسب استقالل، افغانستان دوباره حيثيت از دست رفته خود 

را بدست آورد و درصف ملل آزادجهان قرارگرفت. کاربررگ ديگرامان هللا 

خان، تصويب نخستين قانون اساسی کشور با عالی ترين مبانی حقوقی بودکه 

رمبنای آن زنان از حقوق مساوی با مردان برخوردار شدند و از حق تعليم ب

وتحصيل مجانی درمکاتب بهره مند گرديدند.بردگی وکار اجباری وگرفتن 
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جزيه از غيرمسلمانان درافغانستان لغوگرديد. تفاوت حقوقی ميان افراد 

به مسلمان و  غيرمسلمان از ميان برداشته شد.امتيازت ومعاشات مستمری 

خوانين وسران قومی وپيران و روحانيون و سرداران محمدزائی قطع 

گرديد.مکاتب در سرتاسر افغانستان بروی فرزندان کشور بازگرديد 

وافغانستان از وضعيت قرون وسطی به قرن بيستم داخل گرديد.خالصه  با 

 روی کارآمدن شاه امان  صدها اولين کارها درافغانستان اغاز شد.

 

ه تنها در برکشيدن اميرحبيب هللا خان بجای پدرش رول مهم علياحضرت ن

بازی کرد بلکه در رساندن پسرش امان هللا به سلطنت ازميان کانديدان  

ديگر)شهزاده عنايت هللا خان، شهزاده حيات هللا خان، وسردار نصرهللا خان 

 برادر اميرشهيد(، نيز نقشی چشمگير داشته است. 

اکثريت ريفورم های اجتماعی وسياسی بشمول افزون بر آن علياحضرت در

حصول استقالل کشور وتامين حقوق زنان وتاسيس مکاتب نسوان وتحقق 

عدالت به نفع مظلومان نسوان از طريق دادن حق شکايت به زنان از 

مردان خويش، مشوق وپشتی بان خوبی برای زنان مظلوم  رفتارخشونت آميز 

 وده است.وهمکار راستينی برای شوهر وپسرش ب

اعمار بناهای دينی ومذهبی وتعليمی چون : اعمار مجدد مسجد شاه دوشمشيره 

ومسجد عليا ومدرسۀ عليا در شوربازرکابل، مسجد اندرابی  ذرجاده اندرابی 

نزديک زيارت شاه دوشمشيره ،توسعه زيارت سخی با اعمارگنبدی بزرگ 

رسيدکی به  برای«محکمه دارالعدالت حصور» درآنجا ، وتشکيل محکمه 

شکابات زنان مظلوم ،بخش ديگری از خدمات فراموش نشدنی ملکه سراج 

 الحواتين مادر شاه امان هللا است. 

علياحضرت همواره ملکه ثريا را در تاسيس مکاتب ونهادهای تعليمی زنان 

حمايت ميکرده است .حتی  گفته ميشود قبل از تاسيس مکتب مستورات  او 

ان را در داخل ارگ فراهم کرده بود ودختران زمينه تعليم وتحصيل زن

 خانواده سلطنتی را به  کسب  علم ودانش کمک ميکرده است.

علياحضرت ازوضع رقت بارمحبوسين سياسی که مورد شکنجه دايمی قرار 

داشتند نيز بی خبر نبود و توسط پسرش عين الدوله احوال آنها را ميگرفت و 
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ستاد واولين توصيه اش به امان هللا خان بعد به آنها پول و البسه زمستانی ميفر

 از قتل امير شهيد رهائيی زندانيان سياسی بود.

حال اگر چنين زنی پس از قرنها سرازخانواده سلطنتی افغانستان برآورده و 

از خود اهليت  وشهامت نشان داده باشد ودرچار چوب عرف حاکم بر اذهان 

ده باشد ، آيا سزوار تقدير مردان خدماتی از پول شخصی خود انجام دا

 وستايش است يا تقبيح وتخريب کورکورانه؟ 

به نظرمن  چنين زنانی بايد به ديده قدر نگريسته شوند،واز آنان به نيکی 

يادگردد و به نسل های جوان نشان داده شود که جامعه قدر کسانی را که در 

اند، بخوبی  راه عمران وابادی وطن وآسايس روحی وروانی مردم گام گذاشته

ميدانند واز آنها به نيکی ياد ميکنند.علياحضرت سرورسلطان ازجمله کسانی 

بود که باوجود حصردر چار چوب قوانين سختگيرانه  مردساالری وارگ 

شاهی، در پرتو استعداد ولياقت ذاتی و آموزه های دينی خود توانست فرزند 

يچگونه فدا کاری دريغ ميهندوستی تربيت کنند که در راه تعالی کشور از  ه

 نورزيد.

برخی ازهموطنان ما برای آنکه از اهميت کار ونقش خدمات علياحضرت 

کاسته باشند، ميگويند: علياحصرت  درکارهای دولتی مداخله بيجا ميکرد . 

درحالی که  سياست با  مداخله و انتقاد درکار 

دولت آغاز ميشود و انسان سياسی با مداخله 

خواهد حضورش را به درکارهای دولت مي

دستگاه حاکمه اعالم کند و بگويدکه نبايد او را 

ناديده گرفت.مداخله علياحضرت با صالحيت 

وامتيازی که دستگاه سلطنت به او به عنوان 

ملکه کشور داده بود، در واقع چشم اميد زنان 

بايد « سراج الخواتين»را بسوی او دوخته بود.

ورانجام کاری به نفع مردم وبخصوص زنان کش

ميداد تا نقش او را در دستگاه سلطنت برجسته نشان ميداد، ازهمين است که 

ارگ تاسيس کردتا به شکايات زنان را در « دارالعدالت حضور»او محکمله 

از نزديک رسيدگی کند. اينکار در شرايط آنزمان، نبايد اسان تلقی شود بلکه 

اش بخير هموطنان  يک کار بزرگ وکم نظير پنداشته ميشود که نتيجه 
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مظلومش تمام ميشد. و امروز ما اين کار علياحضرت سراج الخواتين را به 

چشم قدر وتحسين  می نگريم و آنرا درجمله افتخارات يک زن  ويک ملکه 

 افغان می شماريم.

عليا حضررت بعرد از سرقوط دولرت امرانی برا پسرران ويکری دو دختررش برا شراه 

ت وبعد نزد پسرر ديگرخرود شرهزاده عبيردهللا جران کره امان هللا ابتدا به ايتاليا رف

چشرم از جهران 1965درترکيه زندگی ميکرد رفت وسرانجام درترکيه درسال 

پوشرريد.و بقررول شررهزاده احسرران هللا دافغانسررتان، جسرردش درگورسررتان شررهدای 

روانشش دراسرتانبول بخراک سرپرده شرد. « ايدرنی کبی»ارشد نظامی موسوم به

  .شاد ویادش گرامی باد

 

 

 

 

 فرزندان شاه امان هللا وملکه ثریا :-15

خان از ملکه ثریا طرزى صاحب ده فرزند شد که بقول شاهدخت هندیه هللا امان 

اینگونه  2002اگست  5نامهاى خواهران وبرادرانش رابه مؤلف درتاریخ 

 برشمرد: 

 آمنه با مصطفى حسن ویچ ازمسلمانان یوگوسالویا ازدواج نمود،-1

خست باعلى ولى فرزندمحمدولى خان ازدواج کرد و بعد از فوت عابده، ن - 2 

 سراج ازدواج نمود.هللا على ولى با حمید

 ،در خوردى فوت نمود. هللاسیف  -3

ملیحه )داکترجراح( با طاهرسوکر ترک ازدواج نمود، و در ترکیه زندگى  -4

   میکند.

 در خوردى فوت نمود.هللا حمایت - 5

تالیا ابتدا تحصیالت نظامى نمود وبعد در که ولیعهد بود، در ایهللا رحمت  - 6

 عرصه علوم سیاسى ورشته هاى دیگر تحصیل نمود و فعالً درروم زندگى میکند.

 عادله با یک مرد ایتالوى ازدواج نمود و صاحب چار دختر شد. - 7 

انجنیر( بالیالطرزى دختر عبدالتواب طرزى ازدواج کرد، ودرژنیو هللا)احسان -8

  است .
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خست باکاظم ملک ایرانى ازدواج کرد واز وى دو دختر بنام هاى ثریا هندیه ن - 9

و همدم دارد و بعد باداکتر رؤوف حیدر ازدواج نمودکه صاحب فرزندى بنام 

 اسکندر شد. 

ناجیه باایلتردوگان ترک ازدواج کرد و دو فرزند بنام هاى عمر و حمیرا  -10

 دارد.

سالگى در روم  81شت که درداهللا ازخانم پریگل فرزندى بنام هدایت  -11

درگذشت. پوپلزائی و ریه تالی ستوارت نیز همین اسامی را درکتاب های خود نام 

  1می برند. 

 

 
 دختران ملکه ثریا 

 باالازچپ: شاهدخت ملیحه،شاهدخت هندیه، شاهدخت عابده

 پائین ازچپ: شاهدخت عادله،شاهدخت آمنه، شاهدخت ناجیه

 

هللا رشته طبابت تحصیل کردو داکترجراح شد. رحمت یک دخترشان در ایتالیا در 

ابتدا دررشته نظامى تحصیل کردو بعد در رشته علوم سیاسى و جند رشته دیگر 

انجنیرشد و در ملل متحد بکار « دافغانستانهللا »دپلوم دکترى گرفت، احسان 

 شروع کرد و در ژنیو زندگى میکرد.

 

                                                 
1
  191،277آتش درافغانستان،صص -102 - 
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 :ایشاهدخت هندیه از زندگی شاه درایتال  خاطرات-16

 

هندیه نهمین فرزند شاه امان هللا وملکه ثریاست و نه ماهه در شکم مادر بود 

که با پدر ومادر و وابستگانش مجبورشدند افغانستان را ترک بگویند. به 

مى    23غازى و ملکه ثریا با خانواده شان در هللا سخن دیگرشاه امان 

دند و توسط  برتانوى ش کشور را ترک گفتند واز راه چمن وارد هند1929

 .یک قطار راهى بمبئى گردیدند 

بگفته برادرش سردار احسان  هندیه در شهر بمبئى هندوستان بدنیا آمد. 929

هللا  هللا  دافغانستان هنگام تولد هندیه،عده یى از هندیها که به مالقات شاه امان 

  آمده بودند، ازپدرم  خواهش کردند تا براى آنکه هندهمیشه درخاطر شاه و

واده اش باقى بماند نام نوزاد را هندیه بگذارند، وشاه هم این خواهش را خان

پذیرفت و سپس هندیه با وابستگان خود به ایتالیا آواره شد و در شهرروم 

رشد یافت و تحصیالت مقدماتى خود را در روم و سپس در سویس به 

 سررساند.   

 اد استقالل کشور،مین سالگرد استرد 8۵بمناسبت تجلیل از  در سیمناریکه 

ي لاع)« ستورى خپلواکیخان دهللا امان غازی یحضرت لاع»زیرعنوان

ماه اواخردر درشهرکلن آلمان، ستاره آزادی( خانهللا امان غازی حضرت 

، من از تدویرشده بود 2004اگست 

سویدن وشاهدخت هندیه جان از روم 

وشاهزاده احسان هللا ولیلی طرزی 

ز از سویس و مهمانان دیگر ا خانمش

انگلستان ودیگرشهرهای اروپای 

غربی  اشتراک ورزیده بودند. سیمنار 

از جانب )دافغانستان دکلتوری ودی 

وربا حضور ځتولنه( برهبری زرین ان

نفر افغان در حومه شهر  800تخمین 

تا  3بر گزار شده بود واز ساعت  ُکلن

یک بعد از نصف شب با اجرای 

برنامه های جالب علمی وهنری ادامه 
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     در آلمان( 2004شاهدخت هندیه بانویسنده در)                       فت.     .یا

هندیه دافغانستان، دختر شاه امان هللا در بیانیۀ خود از خاطرات پدر خود به 

از پدر مرحومم خاطرات فراموش ناشدنی » حاضرین سخن زد و گفت:

ان طفولیت ما دارم. درعین زمان خاطرات جالب وپر محبت دارم. در دور

هر روز رخصتی ما را برای قدم زدن به پارکهای مقبول روم می بردند. در 

جریان سال هنگامی که روزها طوالنی میشد ما را به موتر خود به بیرون 

از شهر و به لب بحر می بردند. برای ما اطفال جشن بود، بخاطریکه با ما 

ه هوا صاف می بود، بازی میکردند وبا ما خوش ومهربان بودند. وقتی ک

پدرم   خوش داشت که غروب را تماشا کند. وقتی که آفتاب نزدیک به 

غروب و ورنگ سرخ ونارنجی  وگالبی میشد، ایشان غروب را به حالت 

اکرام تا آخر تماشا میکردند .ما دورپدر جمع میشدیم اگرچه اطفال شوخ 

یم به حالت بودیم ، ولی در این لحظات خاموش می بودیم، چون میخواست

 متفکر پدرم احترام بکنیم.

از وقت طفولیت ما را تعلیم اسالمی دادند، سعی میکردند ما به وطن عزیز 

خود و ملت افغانستان عشق وعالقه پیدا کنیم. ما را مقابل خود ایستاده 

میکردند ومثل  یک معلم خوب ما را درس تاریخ ودین اسالم میدادند. برای 

دید افغانستان میدادند.راجع به پروژه های خود و ما درس تاریخ قدیم وج

آرزوهای خود برای یک زندگی بهتر و آرامتر وخوشبختی زنان ومردان 

ً برای  افغانستان وبرای یک افغانستان نوین، تشریح میدادند و مخصوصا

زنان، برای ما میگفتند: تا وقتی که زنان کشور تعلیم نداشته باشند، هیچوقت 

ال سالم به محیط خانواده وجامعه تقدیم نمایند. قبله گاه ما نمی توانند اطف

ً به اثر     همیشه در غم تعلیم وتحصیل ما ودرغم صحت ما بودند. واقعا

تشویق ایشان همه خواهران و برادران من به تحصالت عالی رسیدند. مثل 

میکردند، مگر  انجنیراحسان هللا، همیشه از مصارف اضافی جلوگیری

یل هیچوقت دریغ نمیکرد، باوجودیکه شرایط اقتصادی خوب درقسمت تحص

  .نداشتیم

پدرم از طفولیت برای ما عشق  پایان ناپذیر به وطن را انتقال دادند. همیشه 

میگفتند که برای هرفرد افغانستان احترام داشته باشیم. غریب یا پولدار، مهم 
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ها را من هرگز  یا غیر مهم و به تمام اقوام احترام بگذارید. این توصیه

 فراموش نکرده ام و فراموش نخواهم کرد.

مادرم ملکه ثریا، مادر شیرین و درعین حال بسیار جدی بودند. برای ما 

همیشه آداب و برخورد اجتماعی را یاد میدادند. مثالً، چیزیکه من هیچوقت 

فراموش نمیکنم، میگفتند: حتی وقتی که میان خود حرف میزیند مواظب 

ً از کنار شما تیر میشود، حرف های شما برایش  باشید، آن نفریکه تصادفا

برنخورد. میگفتند باید کمبود طرف مقابل را درک کنید، ولی خود تان جدی 

وعادل باشید. این قوانین برای زنده گی خیلی مهم است. من کوشش میکنم 

  .اینها را مراعات کنم  

ن توصیه ها را که از ولی خیلی مشکل است و بعضی اوقات نمیتوانم همی

 والدین خود به ارث برده ام به اوالدهای خود انتقال دهم.

به مرور زمان ما همه اوالدهای غازی امان هللا خان با زندگی خود 

مصروف شدیم، ولی همیشه با پدر رابطه خطی داشتیم. تا اینکه متاسفانه 

 پدرم سخت مریض شدند و دریک شفاخانه به ساعت هفت 19۵9درسال 

چشم از دنیا بستند. هندیه افزود که بعد از هفتاد  1960اپریل  2۵صبح روز 

وپنج سال هنوزهم ملت افغانستان همیشه با احترام وبا افتخار از ایشان یاد 

میکند و در قلب هرافغان جای دارند. به حیث دختر امان هللا خان، پدر 

هندیه جان  )سخنان« بزرگوارم همیشه درقلبم و درخاطراتم زنده هست.

 خودش ضبط شده است.(ت مطابق ادبیا

 

 دو خاطرهً تلخ شاهدخت هندیه:  

همراه نگارنده در دعوتی  2004اگست  30شاهدخت هندیه دافغانستان، روز

اشتراک ورزید که از طرف دوست گرامی ودیرینم انجنیر ستار مینووال 

ب شده وخانم مهربانش دکتور رحیمه جان حمیدی در حومه شهر کلن ترتی

بود. قبل از عزیمت به محل دعوت من وهندیه جان فرصت یافتیم تا بر پل 

 .رودخانۀ راین در شهر کلن قدم بزنیم

از شاهدخت پرسیدم از اعلیحضرت مرحوم وملکه مرحومه برای من 

تعریف کن که درخانه چه میکردند؟ گفت : پدرجانم بسیاری وقتها برای ما 

ی شان این بود که ما را با روحیۀ وطن از افغانستان تعریف میکرد وسع
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دوستی تربیت کند. شاه تمام کارهای خانه را خودش انجام میداد: کار خرید 

مواد خوراکه و ترمیم خانه ورنگمالی و نجاری خانه را خودش میکرد واگر 

موترش خراب میشد، مثل یک میکانیک موتر زیر موترش دراز میکشید 

 وآنرا درست میکرد.

وجه تربیت ما بود و به ما یاد میداد که چگونه با مردم برخورد مادرم مت 

داشته باشیم و چگونه لباس بپوشیم وکدام لباس ها را در کدام موقع بپوشیم. 

چگونه در میان خود گپ بزنیم که بکسی برنخورد. می باید هیچوقت بر 

ه دیگران خورده گیری نکنیم و نخندیم. یادم است که همسایه ایتالوی ما ک

شنیده بود پدرم پادشاه افغانستان بوده  وحاال در همسایگی او زندگی میکند، 

خواست به دیدن پدرم بیاید. روزهای تابستان و هوا بسیارگرم شده بود. 

یکبار دیدیم  مردی که بسیار چاق بود ودریشی پشمی پوشیده بود به بخانۀ ما 

وعرق  از سرو  آمد. او تمام تکمه های دریشی خود را بسته کرده بود

ً خنده آور بود و من و خواهرم  رویش جاری بود. وضعیت آن مرد واقعا

ناجیه که از همه خوردتر بودیم، در دل خود به حال آن مرد میخندیدیم ولی 

نمیتوانستیم به صدای بلند خنده کنیم. همینکه او از خانه ما رفت. من و 

گفتیم اگر چند دقیقه خواهرم با صدای بلند شروع کردیم به خنده کردن و

دیگر او اینجا نشسته می بود شاید از گرمی میمرد. خالصه مادرجانم ما را 

نشاند و گفت که شما نباید باالی کسی که بخانه شما آمده  و شما را احترام 

کرده است، بخاطر اینکه چرا دریشی مناسب آب وهوای تابستان نپوشیده 

لباس دیگری نداشته است، پس نباید  خنده کنید. شاید آن مرد جزهمین لباس،

 بخاطر لباس انسانها را احترام کرد.

از خاطرات تلخ شاهدخت هندیه جان ، فقرشدید خانوادۀ اعلیحضرت شاه 

امان هللا در دوران جنگ دوم جهانی در ایتالیا بود. در راه رفتن به خانه 

جهانی  زندگی خود در دوران جنگ  آقای مینووال، هندیه جان برای ما از

دوم تعریف میکرد و گفت: تلخ ترین روزهای زندگی ما در دورهً جنگ این 

بود که ما هفته ها و ماه ها تنها شغلم میتوانستیم بخریم وبخوریم وگوشت 

درک نداشت و اگر پیدا میشد بسیار گران بود و ماتوان خرید آن را نداشتیم. 

ساله و خورترین  پدرجانم برای آنکه من وخواهرم ناجیه که هفت وهشت

خانواده بودیم،  دچار سوء تغذی نشویم و از رشد جسمی عقب نمانیم ، 
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هرسال ما رابرای مدت سه ماه به یک موسسۀ خیریه در سویس که از 

طرف کلیسا سرپرستی میشد میفرستاد تا در جمله سایر دختران واطفال بی 

ی بهتری سرپرست  ازماهم سرپرستی صورت بگیرد. درآنجا برای ما غذا

داده میشد که درآن  گوشت و پنیروشیر هم بود و بعد از سه ماه دوباره به 

روم برمیگشتیم. چون بازهم خوراک ما شغلم بود، بزودی ما دوباره الغر 

میشدیم. و این بسیارمشکل است که آدم عوض نان خشک وعوض گوشت 

 وعوض شیر و پنیرو مسکه و یا برنج وسبزی گوشت، شب ، چاشت وحتی

 صبح شلغم بخورد. 

هندیه شرح میداد که بار آخریکه پدرجانم ما را به سویس به همان موسسه 

خیریه فرستاد ، بجای سه ماه ، مدت دوسال درآن جا باقی ماندیم. اگرچه 

قانون آن موسسه از سه ماه بیشتربکسی اجازه نمیداد که بماند ، مگر به دلیل 

لیا وسویس ما تا دوسال ماندیم و شدت جنگ و بسته شدن سرحدات میان ایتا

خوشبختانه که رئیس آن موسسه پدرجانم را میشناخت و ما را از موسسه 

بیرون نکرد وما دوسال تمام در سویس ماندیم وخوشحال بودیم که اگر 

ازخانواده بدور استیم مگر خوراک وپوشاک بهتر نسبت به خانه برای ما 

، ما توانستیم دوباره به ایتالیا میسر میشد و زمانی که جنگ به آخر رسید

 نزدخانواده  بر گردیم در ترمینل قطار ریل پدرجانم برای بردن ما آمده بود.

هندیه جان میگفت: در تمام مدت دوران جنگ من فقط یک پیراهن داشتم و  

با اختیاط از آن فقط در دعوتها استفاده میکردم که پاره  نشود. باالپوش 

اال پوش برادرم را که ابتدا پدرم مدتها آن را پوشیده زمستانی نداشتم. من ب

وکهنه کرده بود و بعد به برادرم رحمت هللا رسیده بود و بعد از او به برادر 

دیگرم احسان هللا رسیده بود و او آنرا رویگردان کرده بود ومی پوشید، 

ن سرانجام برای من رسید و من آن را نزد خیاط بردم و گفتم که آنرا برای م

چپ وروی کند. خیاط گفت:دخترجان یک لباس فقط یکبار میتواند روی 

گردان شود و این دیگرآنقدر کهنه است که نه چپه میشو نه راسته. بناچار 

همان باالپوش را من پاره کردم  و از قسمت های  پشت  آن برای خود دامن 

 ساختم. بدین سان روزگار میگذشت.

زندگی را لمس کرده و به اصطالح از شاهدخت هندیه که خود سختی های 

دل گرسنه میآید ، میداند که کمک به یک انسان محتاج چقدر ارج ناک  
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که از آغاز وچقدر یک عمل انسانی وبشردوستانه است . به همین دلیل او 

تا کنون با تالش هاى خستـگى نـاپـذیر شخصى  1980بحران افـغانستان در 

ى سـرپـرست افغانستان کمک رسانـده ، ولى صدهــا هـزار دالر به اطفـال ب

یکـبار هم از خود نام نبرده است که این کمک ها توسط او ) فالن بنت 

 بهمان( ارسال شده است. 

تا همین اکنون )عهدحکومت اشرف غنی(هم برای کمک به کودکان وزنان 

بی سر پرست افغانستان خود را به این در وآن در میزند و لباس  ودوا و 

وحتی زیورات غیرمود روز را از زنان ایتالیایی جمع آوری میکند و  کفش

 برای زنان و دختران محروم وهردم شهید افغانستان می رساند.

سال بعد ازفوت  پدرش، در عهدحکومت کرزی از ایتالیا به کابل 40هندیه 

آمد وعرایضی برای اعاده ملکیت های پدر ومادرخودملکه ثریا به مراجع 

نستان تقدیم نمود ودر مصاحبه های خود با رسانه ها اعالم داشت عدلی افغا

که در صورت اعاده جایداد پدری اش، درنظردارد یک پوهنتون در کاریز 

میر بسازد وآنرا مجانی دراختیار دولت وتعلیم وتربیت فرزندان وطن 

بگذارد، اما متاسفانه که دستگاه فاسد دولت کرزی به این عرایض شاهدخت 

ترتیب اثر نداد و ظاهرشاه که به عنوان بابای ملت در ارگ سلطنتی هندیه 

های پدر  اقامت داشت، ملکیت های "کاریز میر" را که در اصل ملکیت

وپدرکالن امان هللا خان بود به فروش انداخت و قسیم فهیم مقام  پرقدرت 

دولت کرزی  آن زمینها را دربدل "ملیونها دالر" کمک های جامعه بین 

لی که به وزارت دفاع ودر اختیار قسیم فهیم قرارمیگرفت خریداری نمود المل

وظاهرشاه آن پولها را میان پسران خود تقسیم نمود وهریک سهم خود را 

 گرفته از کشور بدر بردند.

 

 بار سوء قصد علیه شاه امان هللا 26 -17

ان، بتاريخ گواهی ميدهد که، شاه امان هللا برعکس پدرش، شاهی روؤف، مهر

استقالل افغانستان بود وبه عاشق پرشور و  دموکرات،روشنفکر وآزاديخواه

همين خاطر همزمان با اعالم سلطنت خود، دم از استقالل کامل افغانستان زد 

واستعمار انگليس را که تا آنروز آفتاب در مستعمراتش غروب نميکرد، به 

وی نظامی کافی مصاف فراخواند وبا وجود فقدان تجهيزات مدرن جنگی ونير
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جنگ استقالل را آغاز کرد و پس ازيک ماه نبرد انگليس را ودار به معاهده 

 صلح راولپندی و برسميت شناختن استقالل سياسی  کشورنمود.

کنند  هایی که گمان می برخالف آن» ،نويسندۀ امريکائی مينويسد:لئون پوالدا

جاع و نترسی بود. او هللا خان آدم ش امیر آدم ترسو بود، باید گفت که امان

های  با سیاست  هایی که علیه او شورش کرده و حتی در جرگه و نشست آن

پرداخت، در  شد و به ایراد سخنرانی می باکانه حاضر می او مخالف بودند بی

 رفت که آنها امیر را هدف قرار بدهند. حالی که بیم آن می

بل روان بود مورد طرف کا باری زمانی که از پغمان تنها با موتر خود به

ها چند نفر هستند  کننده که او بداند حمله حمله مسلحانه قرار گرفت. بدون این

کننده را که تنها یک نفر بود دستگیر نموده و در  موتر را توقف داده حمله

فلسفه سیاست او، تا حد ممکن . کند مسیر راه به پوسته پولیس تسلیم می

روندان کشور خودش بود، سیاستی عدم به کارگیری خشونت در مقابل شه

 که به هیچ وجه با سیاست جدش، امیر عبدالرحمن خان همخوانی نداشت.

توان بدون شک آغازگر فصل نو و تجددخواهی در تاریخ  هللا خان را می امان

شد،  های را که او برداشت، در صورتی که عملی می  افغانستان دانست. گام

نستان را دگرگون ساخته، افغانستان را ساختارهای سیاسی و اجتماعی افغا

داد. های با افتخار و متمدن منطقه قرار می امروز در زمره ملت
 »1

 

خان هللا امان » خانم ريا تالی درجای ديگری از کتابش  اينطور مينويسد:   

یک حکمرانى بود که نه درشرق دیده شده بود و نه درغرب . هیچ پادشاهى 

اما  تشریفات خاص امنیتى( جایى نمى رفت. بدون بادى گارد و کش و فش )

خان هرجا میرفت و بامردم ملحق میگردید. افغانها هللا برعکس امان 

خان باشد. هللا فکرمیکردند شخصى که در پهلوى شان ایستاده شاید امان 

شاید وى را درجاده ببینند که با مردى در حال صحبت کردن و سخن زدن 

هللا د که )مواظب خودش باشد( امان است. فامیل وى بر او اعتراض میکردن

خان دیوانه وار به مردم هللا خان میگفت: ملت بادى گاردمن است. امان 

افغانستان عشق داشت، اما تصور هم نمى کردکه عین عشق و عالقه را 

                                                 
1

  1398الرحمن اتل، راه مدنیت، اسد  لیون بی پوالدا،فصل ناتمام،ترجمه: مجیب - 
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آنهایى که طرز پیش آمد وى را خوش نداشتند عده  مردم به وى نشان بدهند.

…را از صحنه بیرون کردند قلیلى بیش نبودند که اکثریت مردم آنها
1
  

درکتاب خود)آتش در افغانستان( چندين  محقق امريکائی، ريه تالی استوارت،

مرتبه عليه وى سوء قصدنمودند، در راه پغمان سوء قصد کننده را خودش 

 دستگيرنمود. يکى از سوء قصد کنندگان که يک چشم داشت )محمداختر(

خان ميخواست او را هللا امان خواست خودش رابکشد ولى موفق نشد، شاه 

عفوکند، از او پرسيد: تصورکن که خودت پادشاه بودى و در مقابل چنين 

توطئه ئى مانند خودت چه اقدام ميکردى ؟ وى جواب داد: من توطئه گر را 

خان دوباره پرسيدکه هرگاه تراعفوکنم ، باز کوشش هللا اعدام ميکردم. امان 

هللا گر يک چشمه گفت : بلى، بعد امان  ميکنى که مرا به قتل برسانى ؟ توطئه

خان با غم و غصه امر اعدام وى را داد.
2

معهذا دشمنان او در همسوئی با « 

 استعمار تالش ورزيدند تا او را ازصحنه زندگی حذف کنند.

 

 سوء قصد برشاه امان هللا در بند قرغه: 

 ن(درکتاب خود)سلطنت شاه امان هللا واستقالل مجدد افغانستا پوپلزائی

رمضان 30ش ]شام روز  1298در برج سرطان سال :»مينويسد که 

م[ درين وقتی که اعليحضرت غازی به يک عده 1919جون 30ق/1227

رجال دربار نشان وفا اعطاء و به دست خود به سينه های شان الصاق نمود... 

در حالی که بعموم محبوسين امر عفو و تخفيف معياد فرمود، سردار عنايت 

معين السلطنه را از حبس رها و برای نائب السلطنه اجازه داد تا با  هللا خان

عائله خود بدون قيد و تکليف و اما در داخل ارگ بگذراند  و هم دوستان و 

اخالص مندان خود را ميتواند بپذيرد و تا آنکه اين اندازٔه لطف و ترحم 

 موجب يک فتنٔه خيلی بزرگ گرديد.

که عيال نائب « احمد خان امين الوجوهاتبنت سردار نور » عالیه بیگم

السلطنه و هوا خواه اعادٔه سلطنت شوهر خود بود، جمعيتی از نوکران نائب 

السلطنه را بر عليه اعلی حضرت امان هللا شاه تحريک بقتل نمود، نفری سوء 
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قصد موقع حمله در داخل شهر نيافته، عزيمت اعليحضرت را در ايام شدت 

 انتظار می بردند.  تابستان بطرف پغمان

پوپلزائی در ادامه ميگويد:درماه سنبله که شاه به سواری اسپ به پغمان رفته 

بود، گروهی که محمداختر برای ترور شاه آماده کرده بود در بند قرغه کمين 

گرفتند، اما پالن ، ترورستان توسط استخبارات امانی کشف وازجانب عساکر 

وبدل فير تفنگ وزخمی شدن چند تن دولتی محاصره شدند و بعد از رد 

دستگيرشدند. افرادی که  حاضر وآماده به ترور شاه شده بودند همگی از 

کارمندان وهواداران اميرنصرهللا خان بشمول قاری عبدالرحيم علومی 

 وميرزانايب شاعرومنشی خوشنويس بودند. 

 دستگيرشدگان بعد از استنطاق درحضور شاه وقاضی القضات به جرم خود

اعتراف کردند وگفتند به تحريک ورهنمايی محمداختر دست به چنين کاری 

وقتی عساکر برای دستگيری محمداختر، خانه او را بمحاصره  زده اند.

کشيدند، محمداختراز ترس وعاقبت کار خود ترسيد و با تفنگچه خودکشی 

 نمود. 

وباره بعد از کشف این توطئه بود که شاه دپوپلزائی درادامه ميگويد:" 

سردار نصرهللا خان را از سراچه ارگ به برج جرثقیل فرستاد فرستاد وبراو 

سخت گرفت تا درگذشت
1
  

 

 ی ازتحقیقات داکتر زمانی دراین زمینه :اندک

بازنگری دورۀ امانی »داکتر عبدالرحمن زمانی درکتاب گران سنگ خود

حرمانۀ  از البالى راپور هاى م»دريکجا مينگارد: « وتوطئه های انگليس

تا مارچ  1919استخبارات انگليس معلوم ميشود که  طى شش ماه بين اکتوبر 

سه سؤ قصد ناکام برجان  امان هللا خان صورت گرفته است . سؤ  1920

صورت گرفت، بعد از آن  به  1919قصد اول به تاريخ هفتم  ماه اکتوبر 

انزدهم  مارچ و سومى آن هم به تاريخ  پ  1920تاريخ   پانزدهم   فبرورى 

1920. 
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 1920آگست  26شعبۀ استخبارات ايالت سرحدى شمال غربى در ختم هفتۀ   

از کابل  اطالع داد که سؤقصد ديگرى بر جان غازى امان هللا خان صورت 

گرفته است . اين پانزدهمين  بار است که موصوف مورد سؤقصد قرار 

امان هللا خان را پيش  ميگيرد.  اين راپور از بين بردن قريب الوقوع  غازى

بينى نموده مى افزايد که " انتظار عمومى اينست که ديرى نخواهد گذشت که 

خواهد گرفت".  جاى وى را عنايت هللا خان
1
به رويت  اين سند استخبارات  

سؤ قصد عليه  امان هللا شاه غازى  15ماه اول سلطنت  17بريتانيا، تنها در 

«ته است، يعنى بصورت اوسط تقريباً درهرماه  يک سؤ قصد.صورت گرف
2
 

بقول غبار،شاه امان هللا هنگام پيش روی لشکر قومی قندهار بسوی غزنی، 

مورد سوء قصد قرار گرفت.يک جاسوس انگليسی در 1308حمل  28در 

لباس مال به بهانه عرض حال مردم غلزائی خود را به خيمه شاه رساند 

شاه را نابود کند ولی دستگيرشد واز الی کتابی که بهمراه وميخواست با تبر 

داشت يک تصديق انگليسی کشف وجابجا اعدام شد. 
3
.  

هزاری افغانی برای ترور شاه  1۶0حبيب هللا مشهور به بچۀ سقو نيز جايزه 

 1308حمل  2۶در ذيل وقايع امان هللا خان تعيين کرد وفيض محمدکاتب 

موسی خان قندهاری رئيس » يسد که بچۀ سقو:،مينو1929اپريل  1۵مطابق 

شرکت تجارت افغان وآلمان را با هفت نفر ديگر از قندهاريان به قتل امان هللا 

خان برانگيخته و به مژده و نويد عطای زيادی ايشان را تطميع و مامور کرد 

«که او را هالک سازند.
 4

اما قبل از آنکه موسی خان به اين نيت خود موفق 

 اه از کشور خارج گرديد.گردد، ش

بقول سردار کبيرهللا سراج برادرزادۀ شاه امان هللا، نادرشاه باری ترتيبات 

ترور شاه امان هللا را درايتاليا گرفت واين وظيفه را به ياور خود سيدشريف 

خان ]کسی که غالم نبی خان چرخی را با سرنيزه های عسکرخود در پيش 

را ترور هللا ،سپرد تا به ايتاليا رفته شاه امان زينه های قصر دلکشا  کشته بود[

کند. سيد شريف ياور به ايتاليا رفت وتقاضای اجازه مالقات با شاه امان هللا را 
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کرد، اما قبل ازديدار باشاه امان هللا تفنگچه ای از نزدش کشف شد که بعد به 

به اين  پوليس ايتاليا اعتراف کرد که نادرشاه او را برای ترور شاه امان هللا

کشور فرستاده است واگر موفق به ديدار او ميشد، مجبوربود مطابق دستور 

پس از مرگ نادرشاه، صدراعظم هاشم خان نيز در صدد نادرخان عمل کند.

از ميان بردن شاه امان هللا درخارج کشوربرآمد. او ابتدا هللا نوازخان خان را 

هللا را ترورکند، ولی  به حيث سفير درآلمان فرستاد و ميخواست شاه امان

پوليس ايتاليا همراهان هللا نواز را تالشی و از نزد شان سالح بدست آمد و بعد 

از تحقيق معلوم گرديد که برای ترورشاه امان هللا توظيف شده بودند. به 

تعقيب هللا نوازخان، هاشم خان احمدعلی خان لودين را بحيث سکرتر سفارت 

نگرديد شاه را ترور نمايد. بارسوم هاشم محافظ  روم فرستاد  ولی او هم موفق

شخصی خودعبدالحکيم را به روم فرستاد، ولی او نيز درترورشاه ناکام 

بار سوء قصد عليه شاه امان هللا صورت گرفته بود.  2۴شد.تا اين وقت

نيز ترور شاه از سوی  193۴درسفرادای فريضۀ حج شاه امان هللا درسال 

ردار هاشم خان صدراعظم به مکه وهم ازسوی اجنت های اعزام شده  س

اجنتان انگليس منظورگرديده بود ولی موفق به تطبيق آن نشدند. تا باالخره 

 در ايتاليا توسط زهرمسموم ساختند که نزديک بود بميرد. 19۴8شاه را در

بعد از آنکه دشمنانش به او زهر دادند، ديگر تعادل فکرى و » بقول غبار 

«رد و نمى توانست کارى از پيش ببرد.جسمى او برهم خو
1
  

بدين سان شاه امان هللا بيش از همه رهبران سياسی شرق مورد پيگرد  

دشمنان خود قرار داشته است،واين دشمنان عبارت بودند از عاليه بيگم خانم 

سردارنصرهللا خان، محمداختر)امين االطالعات(،نادرشاه، وبرادر او 

ب هللا بچۀ سقو ودرپشت سرهمگی انگليس محمدهاشم خان صدراعظم ،حبي

 بود که داغ استقالل سياسی افغانستان او را تا اين حد هار ساخته بود.

،مينويسد 1929اپريل  15مطابق  1308حمل  26کاتب در ذيل وقايع         

موسی خان قندهاری رئیس شرکت تجارت افغان وآلمان را با » که بچۀ سقو:

ان به قتل امان هللا خان برانگیخته و به مژده و هفت نفر دیگر از قندهاری

«نوید عطای زیادی ایشانرا تطمیع و مامور کرد که او را هالک سازند.
 2
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ولی غازی امان هللا خان،قبل ازاينکه توسط تاجرقندهاری يا افراداو 

ترورشود، از جنگ با نيروهای سقوی که اکثراً مريدان حضرت شوربازار 

به کالت بازگشت ولی بجای رفتن به قندهار راه سپين  بودند، منصرف شد  و

می(از کشور خارج  23) 1308جوزا 4بولدک وچمن در پيش گرفت ودر

گرديد، و بدست عناصر اجير يا موظف شدۀ پسرسقو، ترور نشد، ورنه  

 احساس بدی از يک جنايت تاريخی به بازماندگان شان باقی ميماند.

 

 یا در ُغربت :و ملکه ثرهللا مرگ شاه امان  -18

خان زندگى شان را با گفتن قصه ها در هللا در کشورايتاليا،ملکه ثريا و امان 

خان هنگامى که سخت هللا مورد افغانستان به اطفال شان ميگذراندند. امان 

تحت فشار اغتشاشيون قرارداشت وملکه ثريا را به قندهار فرستاده بود، با 

و از زيبائى چشمگيرى سال داشت  19خان که هللا عاليه دختر سردارنصر

( و فقط دوهفته باوى زندکى 1928دسامبر  31برخورداربود ازدواج نمود)

مجبور به ترک کابل شد و ديگر روى عاليه را  1929جنورى 14کرد و در 

خان وقتى به روم رسيد، طالق نامه عاليه را برايش فرستاد هللا نديد. امان ا

نمايد، اما عاليه تا اخير عمر با وگفته بود که ميتواند با کسى ديگرى ازدواج 

 خان نداشت. هللا هيچکس ديگرى ادواج ننمود، درحالى که فرزندى از امان 

نويسنده کتاب ریه تالی ستوارت،ش( که  1347ميالدى) 1968در سال 

در جشن استقالل شرکت جسته بود، در دعوت پادشاه « آتش در افغانستان»

سال  40و از اولين عروسى اش  افغانستان عاليه را ديده بود که تنهاست

گذشته بود.
 1

  

خان در يک کلنيک در سويس بسترى شد تا هللا امان  1960در اوايل سال 

اپريل پس  26مريضى جگرش را مداوا نمايد، اما تداوى مفيد ثابت نشد ودر 

سال به صفت يک مهاجر  31سال به صفت شهزاده و پادشاه و  37از آنکه 

خان را يک هللا شم از جهان فروبست. جنازه امان بينوا زندگى کرده بود، چ

گارد احترام تا طياره بدرقه نمود و به افغانستان نقل داده شد. درجالل آباد 

ترتيباتى اتخاذ شده بودکه برادر اندرهاى وى تابوت را به قبر نقل دهند، اما 
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 مردمان قبايل که بعضى از آنها از قبيله سنگوخيل شينوار بودند، آنها را يک

طرف تيله کردند و تقاضا نمودند و اصرار ورزيدند که آنها تابوت را به قبر 

نقل ميدهند و اين کار را کردند،و وصيت وى را بجا نمودند و او را در 

پهلوى مرقد پدرش به خاک سپردند، به اين ترتيب به خاکى که وى به آن 

دنبال ملطلب ب« آتش در افغانستان»عشق ميورزيد، دفن گرديد.نويسنده کتاب 

فوق مينويسدکه :در جالل آباد از آرامگاه وى ديدار نموده ام ، در يک طرف 

هللا آرامگاه در سنگ مرمرنام پدرش ديده ميشد و به عين صورت نام امان 

خان بر روى سنگ مرمربچشم ميخورد و درهرديدار مشاهده کردم که گل 

را ناديده گرفته  هللاهاى تازه باالى قبرش گذاشته بودند، درحالى که عنايت 

بودند. يک بار در وقت نماز رفتم که شخصى دعا ميکرد، برايم گفتند که 

بوتها هايم را بکشم، آرى، اين کار را همان مردمى مى کردندکه روزى وى 

.را خلع نمودند
 1

  

نويسنده کتاب آتش در افغانستان، درمراسم تدفين ملکه ثريا در افغانستان نيز 

بعد از آنکه اسناد 1968ن مورد مينويسد: درسال شرکت داشته و در اي

برتانويها رامطالعه کردم به افغانستان رفتم، در آن وقت افغانستان يک 

کشوربکلى مدرن وعصرى بود، انکشاف پوهنتون کابل را طورى ديدم که 

خان در خطابه خود درپوهنتون آکسفورد تذکرداده بود. سفر در وقت هللا امان 

ا در برميگرفت، ولى حاال چند ساعت بيشتر نيست. خان روزها رهللا امان 

) دوره دموکراسى( نافذ شده، هوتل کانتى ننتل 1964قانون اساسى 

اعمارشده، زنان با لباس اروپائى با من صحبت ميکردند، زنان چادرى دار 

باچشمان مرا بررسى ميکردند و يک زن چادريدار، بيگ خط هوائى پان 

گفتند که ده سال پيش در عصر مترقى داود خان  امريکن را باخود داشت. بمن

زنان فاميل شاهى و صاحب منصبان اردو و مامورين عالى رتبه در جشن 

بدون چادرى اشتراک ورزيدند و فرداى آن پوليس درجاده ها درحال آماده 

سال قبل،  31باش بودندکه کسى به زنان روى لچ صدمه نزند، در حالى که 

 40خان هللا خود دورکرده بود. شورش عليه امان  ملکه ثريا چادرى را از

در  1968اپريل  21سال افغانستان را به عقب انداخت. ملکه ثريابه تاريخ 
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روم فوت کرد، ايتالويها با تشريفات شاهى جنازه ملکه ثريا را احترام کردند 

و توسط طياره جنازه او را به کابل انتقال دادند و توسط يک طياره نظامى به 

آبادانتقال داده شد. هنگامى که جنازه ثريا به جالل آبالد رسيد من در جالل 

ميدان هوائى بودم، چندين نفر قبايلى دستار برسر که زمانى از اعمال وى 

متنفر شده و وى را از کشور رانده بودند در پيشروى موتر جنازه نشسته 

رشدند. قبر بودند و قرآن ميخواندند و درحالى که دعا ميکردند از طياره دو

خان، حفر کردند، بعد از تدفين هللا ملکه ثريا را کمى دورتر از آرامگاه امان

مالها بى اختيار سخن زدند، اما وى را تعريف نکردند، هيچ زنى نيامده بود، 

به استثناى اعضاى فاميل وى. هنگامى که مردها از قبر دور شدند، يک تعداد 

بلندکردند و براى ملکه ثريادعا  زنان چادرى دار درآمدند، دستهاى شان را

نمودند، ايشان براى کسى دعا ميخواندندکه سالها قبل ميخواست آنها را از 

زندان چادرى نجات بدهد.
 1

  

 
 هلل خان وملکه ثریا در جالل آبادغازی امان ا مقبرۀ

بروايت آقاى پوپلزائى، ملکه ثريا به مرض سرطان در روم پايتخت ايتاليا به 

لگى در گذشت و جنازه اش به افغانستان نقل داده شد و در جوار سا 72عمر 

قبر همسرنامورش در جالل آباد در باغ سراج االماره دفن گرديد.
 2 

                                                 
1
  195 - 194آتش در افغانستان ، ص  - - 

2
  360 -359عزیزالدین وکیلى پوپلزائى، سفرهای شاه امان هللا،ص  - - 
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 شاهدخت هندیه دست بدعا برسرقبرپدرش

 

 محل دفن و ترحیم شاه امان هللا درکابل: -19

 در هشتم سردار کبيرهللا سراج برادر زادۀ اعليحضرت مرحوم شاه امان هللا

تلفنی در مورد تدفين جنازۀ مرحوم اعليحضرت به افغانستان 2007جون 

گفتند که برطبق وصيت مرحوم شاه امان هللا  جنازه وی بايد در پهلوی برايم 

قبرپدرکالنش،امير عبدالرحمن خان دربوستانسرای کابل دفن ميشد، مگروقتی 

خان  به شاه وليخان اين موضوع توسط سردار ولی، خواهر زاده امان هللا 

وظاهرشاه گفته شد، شاه واراکين دولت از قبول تدفين جنازه شاه امان هللا 

درجوار پدرکالنش ممانعت کردند و تا سه روز هيچگونه پاسخی به ملکه ثريا 

داده نشد. بگفتۀ ملکه ثريا، دراين ميان سه کشور حاضر شدند جنازۀ شاه 

فن کنند. اول کشورترکيه بود که به مرحوم را درخاک خود با احترام خاص د

پاس دوستی شاه امان هللا با مصطفی کمال اتاترک رهبر فقيد آن کشورحاضر 

بود جنازه مرحومی را با مراسم شانداری به ترکيه انتقال داده در پهلوی 

 مقبرۀ کمال اتاترک بخاک بسپارند.

ه برای دومين کشور، عربستان سعودی بود وسوم مردم پشتونستان بودند ک

آوردن جنازۀ مرحوم غازی امان هللا آماده گی نشان دادند. دراين هنگام سردار 
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محمدداود صدراعظم افغانستان به مسکو سفر کرده بود ووقتی آمادگی سه 

کشور مسلمان وبحصوص مردم پشتونستان را باوی درميان گذاشتند، او 

پهلوی قبر پدرش امير  هدايت داد تا جنازۀ غازی امان هللا را در جالل اباد در

شهيد دفن کنند. برادران شاه امان هللا  وخواهران وی درخواست کردند که 

جنازه شاه مرحوم يک بار در ميدان هوائی کابل پائين شود تا اقارب وی 

ومردم کابل مراسم احترام خود را نسبت به آن شاه فقيد بجا آورند، مگراين 

ه جنازه بعد از يک توقف کوتاه در خواست قبول نگرديد ودستور داده شد ک

ً به جالل آباد منتقل وبالفاصله  دفن شود.سران  ميدان هوائی قندهار مستقيما

قبايل پشتون جنازه مرحومی را با حرمت فراوان از ميدان هوائی ننگرهار 

برداستند واز ميان شهرجالل اباد گذشتاندند وبه باغ سراج االماره  نزديک 

 شهيد برزمين گذاشتند. هنگامی که جنازه بخاک سپرده مقبرۀ  امير حبيب هللا

شد ، خان عبدالغفار خان ميخواست سخنرانی کند و همينکه گفت: شاه امان 

داده است، ومن ميخواهم در مورد کارنامه های اين  لقب فخر افغان هللا به من

 شاه محبوب  قدری صحبت کنم،اما به وی اجازه سخنرانی  داده نشد وشاه ولی

خان با قهر از سرمقبره دورشد وخطاب به پسرش سردارولی گفت: با اين 

 مردم هرقدر کمک وانسانيت شود، قدر آنرا نميدانند.

سردار کبير هللا سراج عالوه نمود که مراسم فاتحۀ شاه امان هللا درکابل در مسجد پل 

 جان بر خشتی برگزار شد وبرادران و پسر بزرگ شاه امان هللا ، سردار رحمت هللا

گليم فاتحه نشسته بودند. در روز سوم جمعی کثيری از مردم کابل درصحن مسجد 

پل خشتی جمع آمده بودند تا در ختم فاتحه پسر مرحوم شاه امان هللا را از نزديک 

ببينند ومراتب اخالص و حرمت گزاری خود را نبست به آن شاه فقيد ابرازبدارند، 

داده نشد تا ازجلو مردم کابل عبورکند و ازايشان  مگر به شهزاده رحمت هللا اجازه

اظهار تشکر نمايد. شهزاده رحمت هللا جان را از دروازه عقبی مسجد بيرون بردند 

وسردارکبيرهللا سراج به ميان صف مردم فرستاده شد تا از مردم تشکر کند وبگويد 

وه نمود که که او از دروازه عقبی مسجد خارج شده است.سردار کبيرهللا سراج عال

در همان روز سوم فاتحه به پسر مرحوم شاه  امان هللا گفته شدهر چه زودتر کشور 

را ترک بگويد، ولی او خواهش نمود که فقط  يک روز ديگر به وی اجازه داده 

شود تا يک بارقصر داراالمان وباغ پغمان را از نزديک ببيند، مگر دستگاه خود 

انسانی وی امتناع ورزيد وشهزاده با خواهر زاده کامۀ سلطنت از قبول اين خواست 

خود) نواسۀ محمدوليخان( با دل پر حسرت و چشمان اشک الود مجبور شد کابل 
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وحسرت ديدار پغمان وقصر دارالمان را با خود به  شهر آبائی خود را ترک بگويد.

 گورببرد. زهی استبداد رژيم شاهی!

 
 شاه امان هللاگل گذاری زنان ودختران ننگرهار برقبر 

 

 ملکې ثریا ته! -20

 عبدالهادی هادی(شاعر:)

 

 واه ملکې! څومره هوسا ،څۀ پۀ آرام پرته یې

 پۀ څومره برم د عظمت د غرۀ پر بام پرته یې

 واه زورورې! ال دې هم خلک سالم ته راځي

 شه مبارک، چې پر لیمو د یوۀ قام پرته یې

                    *** 

 نه خلک پۀ کاڼو وليدلته نازو او زرغو

 د ماللۍ د خولې ټپه خلک پۀ کاڼو ولي

 هره اونۍ د ښار لوبغالي کې راټول وي اولس

 یوه ښایستو کې پرښته خلک پۀ کاڼو ولي

                         *** 

 داسې ماحول کې د تا خپل نوم او نښان پاتې دی

 ال دې پر قبر د نامۀ توری روښان پاتې دی

 ې د ښځې وجود شرم ګڼيپۀ دې مالت کې چ
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 وایه چې څنګه دې ال قبر پۀ امان پاتې دی؟

                            *** 

 هغۀ شیطان چې تۀ تکفیر کړې تۀ یې وشړلې

 ال د تذویر تسبې پۀ غاړه پۀ ممبر کې ناست دی

 هغه شیاد چې ستا لۀ نوم سره ګناه تړلې

 ال د اولس پۀ وینو څري پۀ بر سر کې ناست دی

                          *** 

 سر دې راجګ کړه ثریا ستا به باور نۀ راځي

 ښار کې د جهل او تورتم د لښکر راج وګوره

 هغې بال چې د رڼا پر لمن داغ وو ایښی

 اوس یې پر سر ستا د غازي ملګري تاج وګوره

                         *** 

 یو وخت رڼا د دریڅې کیلي د تا پۀ الس وه

 پۀ مخکې او تر شا د نور لښکر دې راوستته وې 

 تا د آدم کیڼې پوښتۍ ته خپل هویت وباښه

 سر دې پۀ تله کې وو ایښی دلې لمر دې راوست

                           *** 

 تا د رڼا د نور د کرښو تالوت وکاوۀ

 تا لۀ رواج نه یو ښایستوکی بغاوت وکاوه

 ي بيزه دې لۀ سوي نا امید زړۀ نه لوګی شم ب

 تا د سحر د راوستلو ریاضت وکاوه

                       *** 

 ثریا مرګ دی دلې، مرګ دی دلې، مرګ دی هر خوا

 ستا د وطن لوڼې بندیانې دي، بندیانې دلې

 تورو پردو، تورو ښیښو، بندو کړکیو شاته

 د مرګ مزل باندې روانې دي روانې دلې

                         *** 

 ویندو ته د جنس پۀ نوم سزا ورکويدلته دې خ

 څو پرښتې د یو ابلیس کور ته رڼا ورکوي

 هر ځناور چې د دې کلي څاروي ډیر وڅیري

 ورته ډالۍ زموږ امام لوڼه د تا ورکوي
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                            *** 

 ملکې دلته خلک ستا قبیله کمه تلي

 څوک یې له وینځو، څوک نانځکو سره سمه تلي

 ه انکاري دي د حوا بچوړيدلته حوا ن

 دلته عادت دي خلک نجونې لۀ درهمه تلي

                       *** 

 ستا پۀ وطن کې ښځې اوسي خو انداز یې نۀ شته

 پیغلې هغه، نجونې هغه د ټپې ساز یې نۀ شته

 دلې د پیغلو د وادۀ جامې پۀ اوښکو لمدې

 لکه د وینځو پر سر لښتې خوري آواز یې نشته

                         *** 

 ځمکه دې وسوځي چې ستا نازک وجود یې وخوړ

 زموږ د ورانې کال لمر، د هسک سپوږمۍ خو تۀ وې

 ستا د غازي جانان پر سپین سپڅلي روح مې قسم

 زموږ پۀ تور تیارۀ مالت کې ډیوه ګۍ خو تۀ وې

                              *** 

 اري؟ملکې وګوره ستا قام قبیله څنګه ښک

 دلته وهلې ابوجهل سیکه څنګه ښکاري؟

 ستا د حیا هره خبر یې چې ګناه ګڼله

 اوس یې جومات کې اوښتلې قبله ښکاري؟

                         *** 

 ستا قبیلې ته ستا وطن کې چا رانجۀ ورکړي

 زړګی یې وچاودۀ، فریاد کوي خو زوږ یې نشته

 راشه آواز یې شه پۀ ستوني کې فریاد وکوه

 چې وطن ډک دی لۀ ښځمنو نه خو غږ یې نشته

                         *** 

 پاڅه یو ځل د خپلو خویندو امامت وکوه

 بېرته ښځمنو ته د ژوند د امید کور وښیه

 دغو بې روحه او الر ورکو جسدونو ته مو
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 تورو تیارو کې د راڼۀ سباون لور وښیه
1
       

 

 کالم آخر: -21

ه کاروان دو عکس جالب و تاريخى از اعليحضرت فقيد ماهنام 41در شماره 

غازى و خانم منورش ملکه ثريا بچاپ رسيده که محترم دگروال هللامان ا

و ملکه هللا پورن قاسمى آنها را از آلمان به مناسبت سالگرد وفات شاه امان 

ثريا فرستاده بودند. در زير اين دوعکس جالب و مرغوب، آقاى پورن قاسمى 

، اعليحضرت امان 1960اپريل  25ش مطابق  1339ثور 5 »نوشته است: 

غازى داعى اجل را لبيک گفت و طبق وصيت خودش جنازه اش از هللا 

زوريخ به افغانستان انتقال داده شد و در جوار مقبره پدرش در جالل آباد در 

باغ سراج االماره به احترام بخاک سپرده شد. بنده بخاطر اوصاف نيکوى 

را بخود نمى دهم ، بخاطرى که کارنامه هايش ثبت تاريخ شان اجازه تبصره 

اپريل  21ش )مطابق  1347حمل  31کشوراست . روحش شاد باد! همچنان 

م( مصادف است باسالروز وفات مرحومه ملکه ثريا بنت مرحوم 1968

خان پادشاه و محصل استقالل هللا عالمه محمود طرزى، خانم غازى امان 

به دار باقى شتافت . تحت قيادت شوهر  افغانستان که در ديار غربت

تاجدارخود در تحوالت نسوان وقت نقش بزرگى داشت و اکنون مدت سى 

سال از فقدان موصوفه سپرى مى شودکه تاريخ آينده زمان امنيت و خدمات 

«مرحومه را بخط زرين به ياد گارخواهد داشت.روانش شاد باد! 
2
  

 

 

 

 
                                                 

1
 برگرفته ازبرگه فیسبوک استاد سیالنی - 

2
  41ماهنامه کاروان در شماره  - 
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 مشتهفصل 

  

 مشهور به بچۀ سقاوبیب هللا ححکومت 
 

    کی بود؟حبیب هللا  

ميرغالم محمدغبار وفيض محمدکاتب هزاره، هردو ازمورخان آگاه ومبارز 

کشور در قرن بيستم استند که بهتر از هرکسی ديگر اوضاع سياسی 

سال قبل از امروز درک و ارزيابی کرده  90يا  80واجتماعی کشور را در 

هم ميدانيم که انهاهيچ پيوند  ميتوانستند واين را

خونی وتباری با شاه امان هللا وخاندان محمدزائی 

نداشتند ونيز هيچ دشمنی شخصی با حبيب هللا 

مشهور به  بچه سقاو نداشتند. اما از آنجائی که 

آنها صاحب  درک و احساس ملی بودند، به عنوان 

عناصر آگاه ودانای کشور، وظيفه ملی خود 

رخداد های سياسی کشور را ضبط ميدانستند تا  

نسل  وخود کنند و به آگاهی و اطالع هموطنان

                    های اينده برسانند.

 به یکعکس نگاه کنید، آیا این به                                                      

 ه دزدان (نمی ماند؟داکو)سرکرد                                                      

 شاه امان هللا ونيزحبيب هللا بچه سقاو را از نزديک ديده  اند و حاضر آنها

وناظر اوضاع سياسی کشورو شاهد دسايس انگليس برای سقوط رژيم امانی 

بوده اند، رويداد فاجعه بارسقوط رژيم  امانی رادر کتب خود ضبط و ثبت 

ظ قابل اعتبار و اطمينان اند وبا هيچ کرده اند واين کتابها تا هنوز از هرلحا
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استداللی نميتوان از اعتبار آنها کاست. ما دراينجا ما به استناد چشم ديدهای 

نگاشته شده توسط اين دومورخ نامور نکاتی را بازتاب ميدهيم وبرآنها تبصره 

 خواهيم نمود.   

دى بحرانى شدن وضع در سمت مشرقی ، زمينه را براى نا امنى و رواج دز

و قطاع الطريقى در شمال پاى تخت يعنى در منطقه پروان و کاپيسا به 

رهبرى بچه سقاو مساعد ساخت. با مطرح شدن حبس حضرات شوربازار از 

سوی روحانيون کاپيسا و پروان ، همراه با فعاليتها و تحريکات جواسيس 

 استعمارى، ذهنيت سقوط دولت امانى بيش از پيش تقويت شد. 

لسله افشاء فعالیت های استعماری از زبان حبیب هللا کله کانی، غبار، در س

مطالب بسیار جالب و شنیدنی نقل میکند که بوضوح نشان میدهد او چون 

بازیچه یی در دست انگلیس و عوامل استعمار بوده و بدون آنکه خود بداند 

حبیب هللا بچه سقاو » برضد منافع ملی عمل میکرده است. غبار مینویسد: 

عد از آنکه پادشاه شد، سرگذشت سفر مختصرخود را در ماورای سرحد ب

 افغانستان در یک دربار شبانه چنین شرح داد: 

من از ترس تعقیب امان هللا با پسران مامای خود سکندر و سمندر در »

رفته « توکی»پشاور رفتم و چندی مشغول چای فروشی بودم. و آنگه در

ندم تا موقع مراجعت به افغانستان رسید. در دکان سماوارکشودم و همانجا بما

رسیدم روز جمعه بود، به مسجد رفتم « پدیکوت»راه بازگشت به قریه 

مالئی در منبر وعظ جهاد باکفر مینمود و چون تمام شد من پیش رفتم و از 

او دعای خیر خواستم. مال بمن دعا داد و گفت در خارج شدن از مسجد در 

دید، پای آن رابشگافید و هرچه بیابید بردارید. من سراه خود درختی خواهید 

بچاالکی چنان کردم و چهار تفنگ و کارتوس با یک هزار روپیه نقد یافتم و 

برداشتم و روان شدم. وقتی که از لغمان بجانب کوهدامن میرفتم باز در راه 

درایام جشن  ود.بمالئی برخوردم که مرا بجهاد در برابر امان هللا امرنم

ن روزی که امان هللا داخل تیاتر پغمان بود، باز با مالی دیگری مقابل پغما

شدم که مرا بحکم دین اسالم بکشتن امان هللا امر نمود، اما من بجهتی که 

جشن مسلمانان خراب نشود اینکار را نکردم. وقتی که به کوهدامن برگشتم 

به تگاو مالی دیگری مرا دید و فرمایش مالی پغمان را تکرار کرد، من 

رفتم و غالم محمد خان فرقه مشرتگاو )مامای معین السلطنه( و هم آخندزاده 
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صاحب تگاو )مالحمیدهللا( مرا خواستند و بکشتن امان هللا خان راه بلدی 

کردند و هم بعضی خانهای پروان رابکمک من نشان دادند، منهم عزم 

  1 «برانداختن اوکرده بکابل حمله کردم.

خان را در هللا سقاو میگویدکه اوبارى قصدکرد تا امان  غباراز قول بچه

:» پغمان ترور کند، مگرنکرد. او دلیل انصراف خود را چنین میگفت 

امیردر حالیکه آفتابه آب در دست داشت از اطاقش بیرون آمد و بگرفتن 

وضو پرداخت.من که تا آن هنگام فکر میکردم او کافر و از خدا روى 

مى بینم که مناسک شریعت و اسالمیت را بجا مى  برتافته است، مگر اینک

آورد از تصمیم خود منصرف شدم و با خود گفتم که چرا یک چنین جوان 

خوش سیما و مسلمان را به قتل برسانم و لهذا از کشتن او منصرف 

  2 «شدم.

از شرح این ماجرا ها بخوبی معلوم میشود که: دست استعمار در تبانی با 

خلی در سرنگونی رژیم امانی و انتقام گیری از ملت عناصر ارتجاعی دا

دلیر افغان تا چه اندازه و تا کدام حد درکاربوده است. به نظر میرسد که تمام 

این مالها که یک پیغام رادرگوش پسرسقاو زمزمه میکردند، همه از جمله 

 گماشته گان انگلیس بوده اند و دستوراستعمار را اجرا میکرده اند.

اجتماعات علمای » شاه امان هللا از  :جددی می نویسد کهفضل غنی م

اسالمی و زعمای قبایل خصوصاً سلیمانخیل و جاجی در دیره اسماعیل خان 

با حضرت نورالمشایخ اصالً اطالع نداشت. پادشاه از حلقه سری و مهم در 

عقب حبیب هللا بچه سقاو، مانند صاحب زاده عبدالغفور جان و صاحب زاده 

جان که هردو از خانواده مجددی و بعداً ارکان عالی دولت را در  عبدهللا

   3 «حکومت حبیب هللا ساختند، بی اطالع بود. 

نادرچگونه به قدرت رسید" به »سیدال یوسفزی)سیدقاسم رشتیا( درکتاب

ارتباط دست داشتن انگلیسها درسقوط سلطنت امان هللا چنین مینویسد: 

امنیت کامل بقرار بود و محمدولی خان بحیث  درافغانستان ظاهراً آرامی و»

وکیل امور سلطنت را بدست داشت، اما اطالعات استخباریه از جریانات 
                                                 

1
   821 غبار، ص - 

2
 816، ص 1غبار،ج - 

3
  2۶7فضل غنی ، ص   - 
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خفیه در سرحدات شرقی و جنوبی حکایت میکرد. یکی ازاین اطالعات 

دربارۀ موجودیت عده ای از دزدان مشهوری بود در عالقه سرحد که 

وایر پولیس و امنیت دارا بودند و هرکدام سوابق رهزنی و غارت را در د

بین پشاور و پاره چنار رفت و آمد میکردند و به اعمال دزدی و داره ماری 

در داخل افغانستان می پرداختند و برعالوه یک سلسله تبلیغات مسموم کننده 

بگوش میرسید و حتی عکس هایی که شاه و ملکه را در محافل تشریفاتی 

اروپائی نشان میداد ، به تعداد کثیر درهرگوشهٔ پایتخت های اروپا به لباس 

مملکت توسط دست های مخفی توزیع میگردید ... که اکثراین عکس ها از 

 News London"روی جلد شماره فوق العاده مجله مصور لندن بنام 

Illustrate "  کاپی شده و توسط آنهائیکه تحت تأثیر روحانی موصوف حین

دراین ارتباط  ». نستان وارد و توزیع میگردیدبازگشت شان از هند به افغا

" بی جی گولد" شارژ دافیرسفارت 1928جنوری  21محمدولی خان بتاریخ

برتانیه درکابل را به وزارت خارجه احضار نمود و با او صحبت کرد و 

یک تعداد اشخاص بدسابقه و جنایت کار که در افغانستان مرتکب »گفت: 

ده و به خاک های تحت ادارۀ شما فرار دزدی، رهزنی و قتل و غارت ش

کرده اند، اگر بما تسلیم داده شوند، البته بهتر است و اال اگر در آنجا میباشند، 

همچنان او لستی را به شارژدافیر مذکور  .... باید تحت الحفظ قرار گیرند

تسلیم نمود که در آن نام حبیب هللا مشهور به بچه سقاو، سیدحسین 

عالوتا در  .»....ظم میدانی و یک عده دیگر درج بودچهاریکاری و اع

روحانی »پولیتکل ایجنت بلوچستان ذکرشده است :  -راپور میجرسکات 

] از 1928جون  28]مقصد حضرت نورالمشایخ است[ به تاریخ  مذکور

دیره اسمعیل خان[ به الهور انتقال داده میشود و بعد دراثر مراجعه ثانی 

در مورد دزدان مذکور «. وب هند منتقل میگرددحکومت افغانستان به جن

راپور رسمی مشعر است که حبیب هللا و محمد اعظم از ماه جنوری باین 

طرف در پشاور محبوس میباشند که مدت حبس شان سه سال تعیین شده بود. 

حبیب هللا کلکانی در پغمان دیده  1307اما سه ماه بعد از این در ماه اسد 

دش حینیکه در پغمان گردش میکرد ، چندبار امان هللا شده و به اعتراف خو

خان را دیده که با چند نفر مشغول توپ بازی بود، دلش به جوانی او سوخته 

  .و گرنه در همان وقت به یک فیر تفنگ او را می کشت
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باین قرار می بینیم که نه تنها حبیب هللا کلکانی که بقرار اطالعیهٔ رسمی 

این وقت به سپری نمودن ایام حبس قانونی خود در  دولت برتانیه باید در

که مصادف به بازگشت امان  1307محبس پشاور بسر می برد، در تابستان 

هللا  خان از سفر اروپا بود، آزاد در افغانستان مشغول گشت و گذار بوده، 

بلکه درجوار پایتخت به پیشه دیرینهٔ خود که عبارت از دهشت افگنی و آدم 

اشتغال داشته است و ازین وقت به بعد تا موقع حمله به کابل او کشی باشد، 

را بطور دایم در کوهدامن و کوهستان در راس یک دسته دزدان مشغول 

 1 ». رهزنی و چور و چپاول قافله ها و قریه های می بینیم.

 

 حمله بچۀ سقاوبه سرای خواجه:

"سرای  قوس بچه سقاو در مرکزحکومت محلی21روز » غبار میگوید : 

خواجه" حمله کرده، حکومت راتاراج و محافظین را خلع سالح نمود وخود 

به قصد حمله پای تخت روان شد.درحالی که سید حسین را برای اشغال 

"چهاریکار" و" جبل السراج" اعزام نموده بود. در جبل السراج یک 

نفرى عسکر دولت منتظرامر و هدایت احمدعلى خان رئیس تنظیمه  900غند

ودند. سید حسین اول شهر چاریکار را که بى دفاع گذاشته شده بود، اشغال ب

ً جبل السراج رابدون جنگ به تصرف خود درآورد  نمود و متعاقبا

( و عساکر تسلیم شدند و وزارت دفاع یک روز بعد از 1928دسامبر10)

برکابل حمله کرد، هللا قوس( حبیب  22دسامبر) 12این حادثه مطلع شد. در

انب شاگردان تعلیمگاه سوارى در نزدیک شهرآرا جلوش گرفته شد اما از ج

و سپس محمدولى خان با چند تن عسکر و بدنبال او وزیر دفاع عبدالعزیز 

خان با اراکین آن وزارت رسید و تاشام حمله آوران به عقب رانده شدند.با 

نفر تجاوز نمیکرد. در روزهاى  80آنکه مجموع تعداد مدافعین دولت از 

بچه سقاو از کوه کافر و نه برجه و باغ باال تا کوتل خیرخانه  24و  23

موضع گرفته و تقویت شده میرفت ، درحالى که دولت در شهرآراء و قلعه 

 بلند کلوله پشته و تپه شیرپور شکل دفاعى اختیار کرده بود. 

                                                 
1
داکتر سیدعبدهللا کاظم،نگاهی مختصربه سقوطوعروج خاندان سرداریحیی خان، بخش چهلم، افغان  - 

 جرمن آنالین



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   571   

خان پول هللا در این فرصت غوث الدین خان احمدزائى بکابل آمده و از امان 

حه خواست تا به مقابل بچۀ سقاو بجنگد، شاه پول و اسلحه در اختیارش و اسل

گذاشت، اما بجاى مقابله با پسر سقاو، به جنوبى فرارکرد و به تخریب دولت 

 امانى پرداخت. 

با مشاهده اوضاع افسران به شاه پیشنهاد استعمال توپ هاى دورزن و طیاره 

ه براى دشمنان افغانستان است نه نمودند، اما شاه نپذیرفت و گفت : این اسلح

براى سرکوبى ملت افغانستان. مامورین بزرگ اصرار کردند تا اجازه داده 

شد و متعاقباً توپهاى بزرگ بصدا درآمد و طیاره ها پروازکردند، بچه سقاو 

در زیرآتش توپهاى دولت درآن طرف تپه شیرپور به ضربت چره شرنپل در 

نامعلومى برده و مداواشد،اما جنگ هاى  پشت خود زخم برداشت و به جاى

  1.«دوام داشت متشتت و پراگنده و غیر قاطع

دسمبرحبيب هللا با لشکرخود از  14ريه تالی استوارت،ميگويد که درتاريخ 

باغ باال بسوی شهر حرکت کرد وقصد داشت گدام اسلحه وکارتوس را که 

گردان مکتب درنزديک مخزن آب واقع بود متصرف شود. هجده  تن ازشا

حربی کابل دربرج  شهرآرا باشعار جنگ علم با جهالت،به مقابله برخاستند  

و نيروهای حبيب هللا با دادن تلفات سنگين مجبوربه عقب نشينی شدند. 

عساکردولتی نيز با فيرتوپ از ارگ شاهی دفاع ميکردند وافراد حبيب هللا  

هللا از نه برجه بسوی کلوله پشته فرارکردند.زمانيکه  لشکر حبيب 

جسد افرادکوهستانی هرطرف افتاده بود  80شهراراعقب نشينی نمودند، 

وعساکر دولتی سرهای سه چهارنفر را از تن جدا کرده واجساد بی سر توسط 

موتر سايکل ها در شهر گشتانده شدند.يکی از افراد حبيب هللا که جسد بی سر 

هی را بتن کرد وداخل ارگ برادرش درشهر گشتانده شده بود، دريشی گاردشا

 گرديد تا امان هللا را ترورنمايد،اما دستگير واعدام شد.
 2

 

 

قوس( شاه بر اثر فشار مادرش که او را تشویق به  26=)دسامبر 16روز 

مقابله با دشمن مى نمود از ارگ بیرون شد و باپاى پیاده با چند بادیگارد به 

                                                 
1
   822ص ،1جغبار، - 

2
 90-89آتش درافغانستان، ص - 
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تا بشنوند که شاه چه چیزى پل باغ عمومى رفت. جمعیت زیادى جمع شدند 

نویسنده کتاب آتش در افغانستان مینویسد که، شاه دریشى  .به آنها میگوید

خان هللا خاکى رنگ عسکرى پوشده بود و هوا هم چندان گوارا نبود، امان 

به اطراف خود نگاه کرد، یک میز دید که باالى آن گلدانى گذاشته شده 

ده شد و سخن رانى کرد و گفت :آیا بود،گلدان را برداشت وباالى میز ایستا

در نظر دارید و میخواهید که شما را اسیرنمایند، خانه هایتان را چور کنند و 

به زنان و ناموس تان تجاوز نمایند؟ این موضوع ورستگارى دردست 

خودشماست.آنگاه هدایت داد که اسلحه و کارتوس بین مردم توزیع 

اشتند دانستند که صداى شاه مرتعش آنهایى که در نزدیکى شاه قرار د.کنند

است و هیچکس صداى شاه رامانند آن روز نشنیده بود، از بین جمعیت یک 

شخص پیر بلند شده و خطاب به شاه گفت:براى شما گفتم اگر سرعت 

اصالحات را بطى نسازید، چه رخ خواهد داد و شخص دیگرى عین 

خان گردید و از هللا  موضوع رابیان داشت، این سخنان باعث نا راحتى امان

باالى میز پائین شد و به قصر سلطنتى رفت و این آخرین ظاهرشدن شاه 

  1.دربین مردم کابل بود

با اين سخنرانی شاه واعالم گرفتن سالح ، تعداد زيادی از مردم برای گرفتن 

علياحضرت مادر امير »سالح بسوی ارگ روان شدندوبقول فيض محمدکاتب:

وی باز[ در بين مردمی که از اسلحه خانه ارگ تفنگ امان هللا خان ،]با ر

ميگرفتند ، در آمده ايشان را فرزند خويش گفته به دفاع ترغيب کردن گرفت 

واگرچه پنجاه هزار تفنگ به اهالی شهر ومردم چهاردهی وايلجاری قومی با 

ً به واسطۀ  فشنگ خارج از حد حصر داده شد، بدبختانه از نفرتی که عموما

«راء ومامورين غدار وخائن دردل داشتند، نتيجه نداد.کردار وز
 2

  

دسامبر،شاه  زنان و فاميل خود را توسط  21ريه تالی اشاره ميکند که، بروز 

طياره به قندهار فرستاد که در بين شان ملکه ثريا و نورالسراج خواهرشاه و 

همينکه علياحضرت به قندهار  .علياحضرت و غالم صديق خان نيزبودند

                                                 
1
 92-91آتش درافغانستان، ص - 

2
 60 -56صفیض محمدکاتب، تذکراالنقالب،  - 
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يد، دستورداد تا اعالميه  ای را به ديوارها نصب کنند.دراين اعالميه رس

)بارکزائی ها( کمک خواسته بود. « ماماخيل شاه»علياحضرت از
 1

  

وقتی اقوام پدری ومادری علياحضرت از اين اعالميه درقندهاربدون ترديد 

مطلع شدند، سيل آمد آمد سران و بزرگان بارکزائی و پوپلزائی ونورزائی 

والکوزائی واچکزائی وهمه آنهايی که خود رابا خاندان سلطنت وابسته 

 ووفادارمی دانستند به حضور عليا حضرت شتافتند وآمادگی خود را با سرو

جان ومال در راه استقرار ثبات حکومت امانی ابراز داشتند. وعلياحضرت 

هم وضعيت را به آنها تشريح ميکرد وميگفت: نگذاريد که طعنه و 

ربزرگ تاريخی به نام قندهاريان ثبت شود و مبادا روزی به فرزندان تان پيغو

کسی اين طعنه را بدهد که، فرزندان احمدشاه بابا وميرويس نيکه که دم از 

فتح اصفهان وهندوستان می زدند ،باالخره  از دست  يک مشت دزد ورهزن 

احضرت کوهدامن کابل شکست خورده تسليم آنها شدند؟ با چنين منطقی علي

حميت وغرورملی سران قومی قندها را مهميز ميزد وآنها را در حمايت از 

 سلطنت امانی فراميخواند. 

اين ديد وبازديدهای علياحضرت، شوروهلهله زيادی در مردم قندهار 

وبخصوص درميان اقوام درانی بوجود آورد واميدوار بودند که بزودی 

 دانند.  جواسيس انگليسی اين شورسلطنت رادوباره به شاه امان هللا بازميگر

وهيجان مردم را از مالقات با علياحضرت، باسخنان پرازغلو چنين گزارش 

دادند: "درقندهارعلياحضرت مادرامان هللا خان مانند آب جو پول مصرف 

ميکند وخطابه های آتشين ايراد مينمايد."
 2

  

ان امکان تجمع دربارۀ خطابه های آتشين علياحضرت هم بايد گفت که در آنزم

مردان وزنان دريک محل برای سخنرانی يک زن معمول نبود، پس 

صرف پول مثل »ايرادخطابه های آتشين توسط علياحضرت هم مانند گفتن 

 ، دروغی بيش نيست.«آب جو

دسامبر سفارت برتانیه ضربه کارى  17ولى یکروز بعد از نطق شاه، در 

که بدون اجازه دولت افغانستان خود را بر روحیه شاه وارد ساخت و آن این
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طیاره بریتانیا بر فراز کابل ظاهرشد و اوراق تبلیغى را پخش کرد و درآن 

مردم را اخطار داد که اگر به جان و مال سفارت بریتانیا صدمه اى برسد، 

و به تعقیب این اعالمیه  .به شدیدترین وضع انتقام آن ازملت گرفته خواهد شد

یتانیا بکابل فرودآمد و زنان سفارت خانه ها را دسامبر طیاره بر 23در 

  1 .این دومین ضربه بود که بردولت امانى وارد آمد .بیرون برد

 

 عنایت هللا خان:  امارتخان وشاه امان هللا استعفای 

پالن سقوط رژيم امانی با همکاری برخی از عناصر ارتجاع داخلی، 

ل  و جواسيس ديگرآن ودسايس خارجی بخصوص همفريز سفيرانگليس درکاب

استراليائی، « مسترويد»روف به کشور مثل: الرنس وعبدالواحد شينواری مع

ی طرح ريزی شده بود که ابتدا شورش درسمت مشرقی ازطرف مردم طور

شينوار بسرکردگی دو نفرخان بنامهای  محمدعلم ومحمدافضل  آغاز گردد، تا 

کابل از قوتهای نظامی نيروهای نظامی کابل به آنسو سوق شوند. و وقتی 

خالی گرديد، آنگاه حبيب هللا  پسرسقو از سمت شمال کابل دست به اغتشاش 

وقتی که 1928دسمبر 13بزند و با نيروهای خود برکابل حمله نمايد. در روز

بچۀ سقو برکابل حمله کرد، محمدولی خان وکيل مقام سلطنت وعبدالعزيز 

ای اسلحه را جمع کردند تا به مقابل نفر از محاظان ديپوه 80وزيردفاع ، فقط 

تن آنها  مسلح بودند و  بقيه چوب  200نفر لشکر ايلجاری سقاوی که  2000

نفر سرباز دولتی  80و تبر بدست داشتند به مقاومت بپردازند! طبيعی بود که 

کاری از پيش برده نمتوانستد و نتيجه همانا چيزی بود که قبالً طرح شده بود 

دزد بيسواد بجای رژيم مترقی امانی وانتقام ازاستقالل  يعنی که نصب يک

 طلبان  وآزادی  خواهان افغانستان. 

وحضرت شوربازار  از دعوت وزراء خاین.... »بقول کاتب حبيب هللا 

و بزرگان کابل  و محمدولی خان وکیل امیر امان هللا خان وغیره که به ایشان 

وارد سرای سردار عبدالقدوس  ، اطمینان و وقت حمله را نشان داده بودند

 بود،گرديده، وپسرخان صدراعظم مرحوم که مکتب حربيه ]درشهرارا[ 
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وف به ميربچه، با]عده ای[ تا حوض ذخيره آب محمداکبرخان معر

پمقان]پغمان[واقع گردنه ده افغانان، پای جالدت پيش نهاده، دستۀ ضابطان 

وم واقع قرب مکتب سواری که در عمارت واقع باغ امير شيرعليخان مرح

حبيبيه در تحت تعليم شوکت بيک ترک بودند، به دفاع برخاسته ايشان را از 

دخول شهر باز داشتند. وغلغله در شهر افتاد.... علياحضرت مادر امير امان 

هللا خان ، بی حجابانه]روی برهنه[ در بين مردمی که از اسلحه خانه ارگ 

زند خويش گفته به دفاع ترغيب کردن تفنگ می گرفتند، در آمده ايشان را فر

گرفت واگرچه پنجاه هزار تفنگ به اهالی شهر ومردم چهاردهی وايلجاری 

قومی با فشنگ خارج از حد حصر داده شد، بدبختانه از نفرتی که عموماً به 

واسطۀ کردار وزراء ومامورين غدار وخائن در دل داشتند، نتيجه به جز 

« اد. خسارت تلف شدن تفنگ وفشنگ ند
1
  

نسبت به  ی وضع را مغشوش ومردم کابل راامان هللا خان  وقت

جدی  24تشخيص داد، بروز دوشنبه بی تفاوت سرنوشت خودشان

خلع نمود و بعد همراه از سلطنت خود را  1929جنوری  14ش/1307

محمودطرزی وغالم صديق خان وزيرخارجه و محمديعقوب وزيردربار 

وکيل وزيرداخله وشش تن محافظ  از   مايار[ ]عبداالحدخان وعبداالحمدخان

رسالۀ شاهی )گاردشاهی( وقريب صد لک )ده ميلون(روپيه پوند انگليسی 

عازم قندهار شد. و سردارعنايت هللا برادر بزرگش، در بعد از ظهر همان 

روز تعدادی از اهالی کابل وبرخی از سران نظامی را در قصر دلکشا جهت 

ابتدا  وصيت نامۀ امير امان هللا خان را قرائت  گرفتن بيعت دعوت کرد و

الحق نظربه خدمت برجسته اونسبت به دولت وملت   »نمود که به قول کاتب:

.«ومملکت افغانستان به غایت مؤثر وحزن]انگیز[  وگریه آوربود
 2

  

در  وسردارمحمدعثمان خانمجددی محمدصادق  بازارحضرت شور

خان شرکت کردند. حضرت شوربازار مجلس بيعت  به امارت عنايت هللا 

لنگی امارت را برسرعنايت هللا خان بست وتبريک گفت.وسپس بحيث نمايندۀ 
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تا او را به بيعت به امير  ندعنايت هللا خان، نزد حبيب هللا کلکانی فرستاده شد

،وقتی نزد حبيب هللا کلکانی   شوربازاراما حضرت  د.نجديد دعوت نماي

 خان را به حبيب هللا تبريک گفت و سپس درمورد رسيد، اول سقوط امان هللا

اظهارکرد که چون تاريخ امارت شما در اول رجب  امارت عنايت هللا خان،

است واز عنايت هللا خان دوم شعبان ، پس شما مستحق امارت هستيد. 

ً باغی شمرده ميشود و قابل  واگرعنايت هللا خان به شما بيعت نکند، شرعا

 .مجازات خواهد بود

حضرت شوربازار را » : عنایت هللا خان د کهسويمينه دراين بارکاتب 

که... آتش افروز کينه وعناد بود، با سردار محمدعثمان خان، ودو سه تن 

مالنمايان متحرک لوای بغی وطغيان، نزد پسر سقاء و سيد حسين، دزدان 

خان  اینک امان هللا »مشهور به سواری موتر گسيل داشت و پيام داد که : 

ازمیان رفته،عموم اهالی کابل از وضیع وشریف وقوی وضعیف وکشوری 

ولشکری حاضر فراهم آمده با من که مسلمانم وشما هم مرا مسلمان 

ً اگر جنگ وجدال  میدانید،دست بیعت داده به امارتم برداشته اند. پس واقعا

 ون ریختن وقتال شما برای دین بوده]باشد[، باید تیغ خالف در غالفوخ

 «کرده ترک سفک و دماء نموده، پذیرای امر امارت اسالمیت شوید.

وايشان)هيئت حضرت(... به مجرد وصول ]نزد پسرسقا[ پيام امير امان هللا 

خان را گذارده، درخاتمه گفتند که:تاريخ نصب امارت حبيب هللا در روز غرۀ 

رو شما  رجب)اول ماه رجب( واز عنايت هللا خان در دوم شعبان است. از اين

مستحق وعنايت هللا خان برخالف حق می باشد
1

،اگرچنانچه از راه اطاعت 

«پيش نيامده بيعت نکند به حکم شرعی باغی ومهدور الدم خواهد بود.
 2

 

از اين گفتار فرستادگان عنايت هللا خان وفتوای  وحبيب هللا وسيد حسين 

امر  خود را مال نمايان همرکاب خود،خويش]را[ مقضی المرام ديده، تبعۀ

.... از کثرت فير تفنگ خودی وبيگانه حرکت جانب شهر کابل نمودند.

جنوری، بزرگان  15دروازه های آمد وشد به رويش بسته گشت.... روز بعد 
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کابل و چهاردهی ،بجای آنکه برای تبريکی عنايت هللا خان به ارگ بروند،  

ه باغ باال می ر فتند و دسته دسته برای تبريکی وبيعت به حبيب هللا پسرسقاو ب

برمی گشتند  وشهرکابل جايگاه فيرهای توپ وتفنگ هوائی و زورنمائی 

سقاويان شده بود. عصر همان روز حضرت شوربازار وسردار محمدعثمان 

خان از نزذ پسرسقا به حضور عنايت هللا خان برگشتند و خبرآوردند که حبيب 

يخواهد. با اين خبر عنايت هللا هللا خود را امير می شمارد و بيعت شما را م

خان را از امارت مايوس و دچار خوف وهراس گرديد.
 1

 

 

 : عنایت هللا خان از امارت و تخلیه ارگاستعفای 

کاتب در مورد چگونگی خلع عنايت هللا خان از امارت و تخليه ارگ 

نظر به عدم » سلطنتی  برای حبيب هللا کلکانی، مينويسد: 

وجود غدر وخيانت حضرت  وفای اهالی کابل و

ل،که در استعفای ربازار[... وغيره جهلۀ شيطان توس]شو

عنايت هللا خان از امارت وتخليۀ ارگ توُعل داشتند، او 

را تخويف وتحذير نموده از جمله حضرت راه ميانجی 

تا که قرآن کریم گری دربين عنايت هللا خان و پسر سقاء وسيد حسين پيموده 

که از ذخيرۀ نقدينه وآالت وادوات وتخلیۀ ارگ سلطنت  را شفیع خلع امارت

ناريه و دفاعيه مملو و به قدر کفايت مدت طويلی آماده و مهيا و فتح و 

تصرف ارگ بعيد از قوۀ اشرار نکوهيده کار بود، راضی نمود. چنانچه 

مستدعياتش که سه صد هزار روپيه با خود برداشتن و با عائلۀ خويش از راه 

جاب روی ناکامی و بد نامی به سوی قندهار يا ديگر ديار پشاور و پن

نهادن،نزد حبيب هللا سقاء زاده قبول افتاده، جانبين به قرآن مجيد مقررات 

وتعهدات خود را رقم کرده، پسر سقاء در روز چهارشنبه فرمان امان جان 

ومال او و آنانی که در ارگ همراهش بودند، به ذريعۀ حضرت فرستاده 

هللا خان اهالی حرم پدر مرحوم و برادران وخواهران خود را در وعنايت 

ارگ بودند با چشم اشکبار وداع وديدار اخير نموده، وبه هريک از برادران 

چندی روز ذلت به سر برده از عدم   هکپوند  25وخواهران ومادران ايشان 
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رگ قوت هالک نشوند، داده وهم به سپاهيانی که از رسالۀ شاهی وغيره در ا

ومشغول مدافعه ومحاربه بودند، وجوه نقدينه بذل وعطا فرموده، در شب 

( ميالدی 1929قمری مطابق هفدهم جنوری )1347پنجشنبه پنجم شعبان 

مقررات معاهده وخلع خود را از امارت نوشته، با خامۀ خود امضا ونام 

 خويشتن را نوشت:

راده وشوق برادرم حبيب هللا خان! به عموم معلوم است که من ا» 

پادشاهی ندارم، چنانچه در موقع شهادت پدر مرحومم من ازاين مسئله صرف 

نظرکردم با وجود ميسر بودن وسايل، دراين وقت که امان هللا خان خود را از 

پادشاهی خلع نمود، بازمن هيچ اراده و ذوق پادشاهی نداشتم. مگر ارباب حل 

تکليف نمودند. وسعادت ملت وعقد مرکز برداشتن اين بار را به من اصرار 

واعتالی اسالم را در آن نشان دادند. من هم از نقطه نظر اصرار آنان قبول 

کردم،اما اکنون که می بينم مسئله به قتل مسلمين می انجامد از آن صرف 

نظر نموده خود را از امارت افغانستان خلع نمودم. وتبع ديگر جماعۀ مسلمين 

ن هم بيعت کردم. و مامورينی که امروز با من که به شما بيعت کرده اند، م

در ارگ و به قيد بيعت من و بزرگان آنان اشخاص ذيل می باشند: محمدولی 

خان،غالم حيدرخان، احمدعلی خان، غالم  خان، عبدالعزيزخان،محمد سرور

دستگيرخان، عبدالغياث خان، عطاء الحق خان، محمدامان خان،محمدامين 

دقاسم خان، عبدالوهاب خان، عبدالتواب خان، شاه سي خان، محمداسحق خان،

محمودخان، سيد عبدهللا خان، سلطان محمدخان،سيد احمدخان، ميرعلی 

احمدخان، محمداکرم خان به مثل من و پيروی من از قيد بيعت با من برآمده با 

 شما بيعت کردند بر شرايط ذيل:

مذکور مورين يرمتعلقين واهل بيت خود وماخود من با عائله وسااول: 

وسائرين آنانکه در ارگ می باشند وکليه صاحب منصبان عسکری وافراد 

نظامی وعمله خدمۀ مقيم ارگ از طرف خود و متعلقين خود ومال وهستی 

 خود مأمون بوده از هيچ رهگذر وبه هيچ وسيله وحيله اذيتی به آنها نرسد.

می روم وبايد  خود من با عائله و متعلقين خود به قندهار يا خارج دوم:

 توسط طياره به قندهار رسانده شوم.

محمدولی خان وعبدالعزيز خان واحمد علی خان را اجازه داده  سوم:

 شود که با من بروند.
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از مامورين بزرگ فوق کسانی که خواهش رفتن به خارج چهارم:

 داشته باشند، ال اقل بعد از يک ماه ازاين تاريخ، به اوشان اجازۀ رفتن با عائله

 داده شود.

تازمانی که طياره برای مسافرت من حاضر شود، من در ارگ  پنجم:

بوده، پس از سوار شدن به طياره وحرکت طبيعی آن ، ارگ برای شما تخليه 

«، عنايت هللا1347ليل پنجشنبه پنجم شعبان المظم سنۀ  -ميشود. 
 1

." 

 

عه دراين امرشوم به جزغالم دستگيرخان قل کاتب عالوه ميکند که:

بيگی پسر عبدالرشيدخان محمدزائی وعبدالعزيز خان وزير حربيه فرزند 

بارکزائی که رضا وشريک دزد و رفيق قافله   ] معاذهللا خان[محمدهللا خان

نبودند، ديگران همه راه انقراض سلطنت خاندان امير عبدالرحمن خان به 

 ام فايق آمدند.خصوص امان هللا خان وعنايت هللا خان همی پيمودند تا که برمر

 1307جدی  28ميالدی،) 1929ماه جنوری 18فردای آنروز جمعه 

قبل ازظهر دو بال طيارۀ انگليس وارد کابل شد، ابتدا    11شمسی( به ساعت 

عنايت هللا خان با عائله و منسوبان خود و بعد عبدالعزيزخان واحمدعلی خان 

عبدالوهاب به ساعت يک بعد از ظهر به صوب پشاور پرواز کردند. 

وعبدالتواب پسران محمود طرزی با بعضی از پسران ودختران عنايت هللا 

خان در بالون )طياره( جا نشده، روزبعد آنها هم از کشورخارج شدند.
 2

  

خان با وساطت محمدصادق مجددى بوسيله طياره هللا سردار عنايت 

د شاه انگليس کابل را بقصد پشاور ترک گفت و سپس از پشاور به قندهار نز

رفت . پس از آنکه شاه در مبارزه با قواى ارتجاع دچار مايوسي هللا امان 

از  1929مى  23وشکست شد، هردو برادر با خانواده هاى شان در تاريخ 

جون 24خان بتاريخ هللا طريق چمن وارد هند برتانوى شدند. سردار عنايت 

 جوالى همان سال مهمان 27ازطريق هند و بصره به ايران رفت و در 

رضاشاه پهلوى شد. او پس از سفرى که به اروپا کرد به تهران بازگشت و در 

در آنجا درگذشت. خانواده او که به  1946تهران اقامت گزيد و درسال 

که از ميان به افغانستان بازگشتند  1947عنايت سراج معروف اند در سال 

                                                 
1
 67 -66فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص  - 

2
 67فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص  - 
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ف عنايت سراج در سلطنت ظاهرشاه به وزارت معارهللا فرزندان او حميد

رسيد.او مدتى نيز والى هرات بود و در هنگام کودتاى ثور او عهده دار 

سفارت افغانستان در دهلى نو بود و با حدوث کودتاى ثور او دهلى را ترک 

عنايت سراج هللا گفت و سرانجام به ايتاليا رفت و اقامت اختيار نمود. حميد

خان هللا ت ند ديگر عنايشخص بسيار مؤدب، خليق، و ادب دوست بود. دوفرز

بودند. قابل تذکر است که يکى از قديمترين چاپخانه ها هللا و عصمت هللا خليل 

يادميشد.« مطبعه عنايت»درکابل بنام
 1

  

 

 :یک فاجعه تاریخی،بچۀ سقاوحکومت 

و نه تنها آغاز فصل تاريک اقرارگرفتن سلطنت افغانستان بدست بچۀ سق  

غانستان نيز بشمار ميرود. تاريخ افغانستان است بلکه توهين بزرگى به ملت اف

زيرا که ملت مغرور افغان به پادشاهى مردى تن در داد که نه سواد و نه 

از دين چيزى ميدانست هللا سوابق نيک داشت ونه به اندازه يکصدم شاه امان 

و نه در راه حصول استقالل گام برداشته بود. با رويکار آمدن پسر سقاو تمام 

کران و تحول طلبان افغانستان تا آن وقت، دست آورد هاى استقالل و روشنف

نقش بر آب شد. دروازه هاى مکاتب و آموزشگاه هاى دولتى مسدود گرديد. 

بى امنيتى، زورگوئى، تجاوز به مال و دارائى و ناموس مردم آغاز شد. 

هواداران نهضت امانى يکى پى ديگرى به زندان و شکنجه و ترور و اعدام 

 سپرده شدند. 

فبروری  22مطابق 1307حوت  4افغان در قندهار، درشماره  جريده طلوع

امان هللا خان به اين مضمون بنشر رسانيد:  ،اعالميه ای از طرف1929

حبیب هللا بجز از ویرانی افغانستان وتباهی مسلمانان هدف دیگری ندارد, »

به دستورات آنها عمل میکند.  زیرا اوتوسط انگلیسها تحریک شده و مطابق

مسلمین و کفار تصفیه گردد."  وعی است که سر انجام بائیست بیناین موض

این اعالمیه برای بار اول علنا انگلیسها را با اغتشاش سقوی مرتبط 

«میساخت.
2
  

                                                 
1
 چاپ فکرت52ن کابل،ص مهدی فرخ، کرسی نشینا - 

2
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برای ملتی  که گوهر استقالل را با قربانی دادن فرزندان خود از چنگ 

ه پاسداری اسعمار  بدست آورده باشد، اگرنداند که از اين گوهر گرانبهاچگون

کند و از آن در راه اعتالی وطن وسعادت  مردمش استفاده نمايد ، عاقبتش 

چنان خواهد بود که دوباره  به دهل استعمار برقصد و در برابر کسی  قدعلم 

کند که کمترين خدمتش به مردم تحصيل استقالل کشور بود و جز سرفرازی 

زدی راضی شوند مردم وتعالی کشورآرزوی ديگری نداشت و به رهبری د

که نه دانش داشت و نه درفکر رفاه  مردم وترقی کشور بود. اين  را واقعاً 

شاه  استعفای بايد يک فاجعه تاريحی ويک شرمساری ملی  شمرد. منظور

امان هللا از سلطنت کابل و بقدرت رساندن حبيب هللا کله کانی مشهور به بچۀ 

 سقاواست.

 

 و استقرار حکومت اغتشاشى بچه هللا ن غبارگويد انقراض سلطنت شاه اما 

تلقى گرديد." «فاجعه تاریخى»سقاو  بجاى آن درافغانستان به حيث يک 
 1

    

با رويکار آمدن بچه سقاو، تمام دست آورد های معنای سخن غباراينست که 

استقالل و روشنفکران و تحول طلبان افغانستان تا آن وقت، نقش بر آب شد. 

موزشگاه های دولتی مسدود گرديد. بی امنيتی، دروازه های مکاتب و آ

زورگوئی، تجاوز به مال و دارائی و ناموس مردم آغاز شد. هواداران 

نهضت امانی يکی پی ديگری به زندان و شکنجه و ترور و اعدام سپرده 

شدند.برای مدت نه ماه همان ملتی که بگفته همفريز سفير انگليس درعهد 

هر افغان نفس آزادی و استقالل فوران ميکرد، امانی، از سوراخ های بينی 

چنان در بند کشيده شدند که در کابل هرکه دختر زيبائی داشت بزور به نکاح 

دزدان همکار پسر سقاو در آورده ميشد، چنانکه سيد حسين وزيرحربيه در 

ماه چهل بار عروسی کرد و حرم وسيعی از زنان نکاح کرده و بي  9مدت 

بودکه بعلت وسعت حرم بعد ازمرگش بسياری از آنان نکاح بوجود آورده 

باکره مانده بودند. 
2
   

                                                 
1
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2
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قرون  گران شاه امان هللا غازی قصد داشت جامعه افغانستان را از خواب

وسطائی بيدار و از فقر استخوانسوز نجات بدهد و از طريق اصالحات 

قبول  اجتماعی آن را در شاهراه تمدن و ترقی سوق نمايد. مگر جامعه برای

تحوالت اجتماعی از خود جان سختی نشان داد و دست به عکس العمل در 

برابر اقدامات مدنی و ترقی خواهانه زد و شاه امان هللا را که مردی ترقی 

پسند، مردم دوست و وطنپرست و استقالل طلب و دشمن استعمار و مداخله 

ازچنگ  بيگانگان در امور داخلی کشور بود، او را که برای نجات ملت

استبداد سلطنت مطلقه پدرش را قربانی داده بود، طرد کردند و بجای او به 

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 هللا خبرداشت، ولی او امان هللا را 

 بی دينی او تعبير ميکرد.التی وکافر ميگفت،و کارهای نيک او رادليل 

 

کاتب هرجا که از غدر وخيانت وزراء درحق امان هللا فيض محمد          

بصراحت از محمدولی خان وکیل مقام سلطنت وهمسوئی خان ياد ميکند، 

در  وحمایت احمدعلی خان رئیس بلدیه کابل از پسرسقو متذکر میشود و

، از حضرت شور بازار  جملۀ مخالفان مشروطه خواهان و امان هللا خان

 )محمدصادق مجددی(  و سردار محمدعثمان خان هم  اسم می برد.

محمدصادق مجددى، کسی بود که با هدايت ومشورت برادر بزرگ خود، قبل 

نفر مال را برای خلع شاه  امان  400،  امضای 1928از تدوير لويه جرکه 

ود. و بعد با قاضی جمع آوری کرده ب 1928از سلطنت، درماه سپتامبر  هللا 

عبدالرحمن وچند تن  مالی ديگر به ميان مردم پکتيا رفت تا آنها را برای 

بغاوت تحريک نمايد، اما مردم او وهمراهانش را به حکومت تسليم دادند. 

، شوربازار امان هللا خان يا از ترس يا از احترام زياد به خاندان حضرات

معصوم مجددى را نکشت محمد صادق مجددى و برادرزاده اش محمد 

وزندانى نمود، مگر قاضى عبدالرحمن و مال عبدالقادر وچند تن ديگر را 

محکوم به اعدام نمود. 
1
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 فرمان شاهی )بچۀ سقاو(برای الغای اصالحات امانی:

چون بمرحمت حضرت الهی و تائيدات دين رسالت پناهی به خلع امان هللا «

بود، موفق شدم از بدوجلوس خود  َمِخرب دين که يگانه آرزوی ما وشما

اجرأت نامشروع او را ممنوع نموده ام. برای آگاهی شما غيرت داران دين 

 :حضرت سيد االنام ذيال مينگارم

ـ سالم که طريقه مسنون است و با اشاره کاله رواج داده بود، مطابق سنت  1

 سنيه امردادم.

نماز با آن کامل ـ دستار که از طريقه و سنت آنحضرت است وادای  2 .

 ميگردد، موقوف کرده بود، حکم دادم که بالکل دستار رواج باشد.

 .ـ البسه اسالمی که ترک شده بود، برحال دانسته مشابه کفار را منع کردم3 .

 ترک ستر را که حکم کرده بود، مسترد کردم -  4

 برآمدن زنان و دختران بالغه را بدون اجازه ولی شان و مکتب  -.5

  .ات را موقوف کردممستور

 قطع ريش و گذاشتن بروت را موقوف کردم-6

  .مکاتب انگريزی و فرانسوی و جرمنی را موقوف کردم-7 

فرستادن دخترها را که در خارجه نموده بود، چون بدناموسی ملت بود،  -8

 .جائز ندانستم و آنها را خواسته ديگر فرستادن را قطعاً ممنوع نمودم

ترقيات دنيای دو روزه بدون مالحظات دينی داشت و  آنچه کوشش برای- 9

  .از آنها ضرر دينی بظهور ميرسيد، ممنوع نمودم

استخفاف ]سبک شمردن[علم و علما را می نمود و برخالف آن احترام -10

 شان شرعاً واجب است.

نفاق اندازی که بواسطه ترک مذهب و خرابی عقيده خود دراسالم  -11

 .مودم، زيرا تمام رويه را برطبق مذهب حنفی نمودمانداخته بود، برطرف ن

  . حساب، هندسه، انگريزی را که رواج داده بود، موقوف کردم - 12

  .سنه قمری را که به شمسی تحويل داده بود، موقوف کردم-13

 روز جمعه را که به پنجشنبه تبديل کرده بود، متروک ساختم.-14
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سانی خود صرف کرده و مصارف حقوق بيت المال را که بخواهشات نف-15

  .مال و مؤذن و مساجد راقطع کرده بود، جاری ساختم

 امر معروف و نهی منکر را که مانع شده بود، رواج دادم.- 16

ـ حضرات مجددی را که پيشوای مسلمانان است، محبوس ساخته بود، رها 17

 ساختم که تلقين دينی نمايند.

 .الکل موقوف کردمشراب خوری راکه رواج داده بود، ب-18

مالعبدهللا خان مرحوم سمت جنوبی ]مشهوربه مالی لنگ[ را که در راه - 19

  .سربازی دين مقتول ساخته بود، امر دادم که مرقدش درست و آباد کرده شود

 "مهر اميرحبيب هللا خادم دين رسول هللا "
1
 

 

 

 اعالمیه شاه امان هللا از قندهار:

توا مطلع شد متن ذيل را برای ترديد آن اعالميه  امان هللا خان وقتی ازاين ف

 بدست نشر سپرد:

"شهادت میدهم بر اینکه خداوند)ج( یکی ومحمد مصطفی )ص( بنده و 

پیامبربر حق اوست . ای برادران مسلمان ,بدانید که یگانه هدف من این بود 

 که مردم افغانستان را به سالح دانش مجهز سازم تا باشد که مردم اینکشور

حقیقت را چنانکه از طرف خداوند و پیامبرش تعلیم داده شده دریابند و با 

اجتناب از خرافات، دزدی و خونریزی جایگاه مناسب خویش را در بین 

ملتهای جهان بدست آورند. ولی اکنون شما به اغوای دوستان نا آگاه خود 

یادی از علم طغیان را بر علیه من بلند کرده اید که در نتیجه آن تعداد ز

فرزندان شجاع اسالم جان خود را از دست داده اند. لحظه ای به عواقب 

شوم آن نیاندیشیدید و فکر نکردید که بعد از شورش چه چیز متوجه 

افغانستان خواهد شد. و اّما من قضاوت آنهائی را که مرا کافراعالن کرده اند 

صمیم قلب یک  به خداوند بزرگ می سپارم. هیچکس نمی تواند مرا، که از

" از دایرهء اسالم بیرون سازد...  امان هللا ،مسلمان صادق میباشم
2
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  چشمدیدهای فیض محمدکاتب ازحکومت  بچۀ سقاو:

 کاتب به حيث يک مؤرخ ويک شخصيت آگاه و دور انديش که عمری 

را در دربار امير عبدالرحمن خان و پسرش امير حبيب هللا خان، به حيث 

برده بود، ازخيانت و دو روئی وتالش های تخريب کارانۀ  مؤرخ رسمی بسر

برخی از رجال بلند پايۀ  دولتی  ونيز بعضی روحانيون متنفذ کابل در حمايت 

از پسر سقاو وتشويق وترغيب او برای سقوط دادن رژيم امانی  دراين اثر 

 بشکل شفاف و تندی نام برده است.

او، پس از تشکيل  دايرۀ کاتب از قدرت مند شدن روز افزون بچۀ سق

دزدان در شمالی و پرداختن به قتل و سرقت وباج گيری از صاحبان مال 

ومنال، وتاجران قالين و قره قل ومسافرين بين کابل و بلخ و ايجاد رعب 

وترس در دل مسافرين و ساکنين شمالی ، و نيز تطميع کردن حکام وعالقه 

( از طريق دادن سهمی از داران مناطق شمال کابل )کوهدامن وکوهستان

اموال سرقت شده به آنها، وحصول اطمينان ازعدم دستگيری اش از سوی 

حکومت محلی، شهرت او را بتدريج تا آنجا بلند برد که مردم به ضعف 

 حکومت در برابر او باورمند شدند. 

کاتب همچنان از رابطه وحمايت برخی از مقامات بلند رتبۀ دولتی  از 

مينان عدم دستگيری وی ياد ميکند وميگويد:  ترس وبيم از حبيب هللا واط

حبيب هللا هنگامی   بيش از پيش در دل مردم جا گرفت و رسوخ يافت که او 

حاکم چاريکار ويک عالقه دار را به قتل رساند و دولت با وجود اعزام 

 نيروی نظامی نتوانست او را دستگير نمايد. 

بلديه کابل احمدعلی خان لودی به کاتب اشاره ميکند که اعزام رئيس 

حيث نماينده فوق العادۀ دولت برای مذاکره ومفاهمه بامردم پروان)کوهدامن 

وکوهستان(، وديدار با حبيب هللا کلکانی وسيد حسين معاون بچۀ سقاو
1

و   

                                                 
1
پدر »خطاب میشود. « سقاو»یا « سقو»دارند، بصورت درکابل به کسانی که شغل آبکشی با سقائی - 

حبیب هللا بنام امین هللا  یا عبدالرحمن؟، از اهل قریۀ کلکان کوهدامن بود وبه شغل سقائی یا ابرسانی به 

( به همین خاطر مردم 265آتش در افغانستان، ترجمه کهسارکابلی، ص« ) خانه های مردم اشتغال داشت.

اب میکردند. وکار برد آن بخاطرشهرتی است که یک نفر با آن در محل زودتر به پسر او بچۀ سقاو خط

 شناخته میشود.
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دادن امتيازت فوق العاده به آنها، بيش از پيش برجرئت و قدرت  پسرسقاو 

ازاتی را که از دولت کسب کرده بود، به مشورت و افزود، و او قدرت وامتي

رهنمائی ماموران خائن دولتی، برضد دولت بکار برد و با همکاری 

ودلگرمی برخی از رجال معتبر دولتی رژيم امانی را با سرنگونی مواجه 

  «یکی  داستانست پر ازآب  چشم» ساخت، که شرح جزئيات آن دراين کتاب:
 

 وخيانت احمدعلی خان )نواسۀ سردارمحمد رفيق  کاتب، از نقش مخرب وغدر

خان لودی، صدراعظم امير شيرعليخان
1

( که درتشجيع ومقاومت پسر سقاو 

در برابر دولت امانی  ومجهز کردنش برای حمله برکابل وسقوط دادن رژيم 

امانی، رول مهم بازی کرد، ياد ميکند وگويد او بود که بعد از رفتن به قندهار 

 خان و ايجاد نفاق درميان اقوام درانی قندهار که درغزنی با با عنايت هللا

همه مواضع مستعده ومستحکمه را »طرفداران سقاوی آمادۀ نبرد بودند،

فروهشته راه انتشار ]فرار[ در نوشتند.
2
» 

همچنان از حمايت محمدولی خان وکيل شاه امان هللا از پسر کاتب،  

تشويق و ترغيب مريدان خود بر  سقاو، از توطئه های حضرات شوربازار و

ضد امان هللا خان،  از همدلی غالم صديق خان وزير خارجه با شورشيان 

نوار وتشويق کردن آنان برای حمله برشهرجالل آباد وغارت وتاراج يش

دارائی دولتی و سوختن وبه آتش کشاندن عمارات پرشکوه در شهر جالل 

 آباد، حکايت ميکند. 

 

                                                 
1
برای شناخت سردار محمدرفیق خان وزیراعظم امیر شیرعلی خان ونقش او در نفاق وجنگ میان  - 

صفحات « پادشاهان متاخر افغانستان» برادران امیروکشته شدن پسر وبرادر امیرشیرعلیخان  ، کتاب 

 دیده شود. 132- 130و111-112
2
احمدعلی خان در خفا کس نزد پردل خان »، کاتب، جای دیگری میگوید که:  53تذکراالنقالب،ص  - 

سپهساالرحبیب هللا خان فرستاده پیام داد که من کار از راه خدمت گزاری تابدین جا رسانیدم واینک حوالۀ 

را به قندهار رسانیده ، شهر را تصرف کن، چنانچه انجام آن به شماست که به سرعت هرچه تمامتر خود 

او قالت را گرفته واز آنجا بی مانعی درحالی که قبایل درانی در شهر انجمن و در تعیین پادشاه باهم گرم 

صحبت بودند،به قرب شهر فرود گشت وشهریان خود را در ورطۀ هالکت ودمار دیده وابواب شهر را بسته 

وز مهلت بیعت واطاعت کردن وامان خواسته،پردلخان پیشنهاد شان را پذیرفته وقرآن شفیع ساخته، هفت ر

«) در منزل باغ فروکش کرد و به حبیب هللا خان خبرداد و از غدر احمدعلی خان خاطرش را شاد ساخت.

 ( 230همین منبع، ص 
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 بچۀ سقوبعد از تصرف ارگ:  عهدشکنی          

و بعد شکستن آن ، کار به قرآن کريم درميان مسلمانان، سوگند خوردن 

بسيار زشت است. وحتی مردم از ديدن و روبه رو شدن باکسی که  سوگند 

می شناسند. « قرآن خور»خود را شکسته باشد،اِبا ميورزند و او را بنام 

رد معامله و داد ستد شد، زيرا که به معنای اين کار اينست که نبايستی با او وا

 قول و قرار او اعتباری نيست. 

،در صد سال  ،يیپوپلزاعزيزالدين  محمدکاتب و ضيف و به شهادت غبار

است که سوگند به قران  يیحکمروا نيسقواول ۀبچحبيب هللا مشهور به  ر،ياخ

 سيئ)رنيخان لود یسقو با احمدعل ۀکه بچ ديگويرا نقض کرده است. غبار م

برضد  گريدشاه امان هللا،در جبل السراج به قرآن عهد بست که  ندهي( نماهيبلد

. شاه امان هللا به پاس سوگند برقرآن از گناهان زندينم یدولت دست بکارخالف

معاون  نيدحسيسقو وس ۀخان به بچ یاحمدعل شنهاديگذشته او درگذشت و به پ

سقو هم اعالم  ۀنمود. بچ نييعت هيومعاش ساالنه سه هزار روپ یاو رتبه نظام

 یوعده عل ني. با اکاراستيپ نوارآمادهيشورش ش یسرکوب یداشت که برا

سقو وافراد او  ۀدولت به بچ یپويبُر( از د303تفنگ ) ليم82 نياحمدخان لود

وتگاو رفته  یمردم شمال انيبم یريسرباز گ یداد و به او اجازه داد تا برا

 یاز مردم شمال یعده ا یب راجلب کند. وقتافراد داوطل نواريجنگ ش یبرا

 یاز دولت، برکابل حمله نمود وبا همدست تياحم یبدوراو جمع شدند، او بجا

.ديگرد یامان ميموفق به سقوط رژ یدولت نيعناصر خا
 1

 

جنوری( سيد حسين را  18)روزوپسر سقاء» کاتب می گويد که :

، خود در  هنگام عصر از راه]غرض[ تصرف ارگ در شهر فرستاده

عمارت باغ آقا]باغ مهمانخان
2

[ که محکمۀ ايالت)واليت کابل( وقضات 

ومستوفيت مرکزی است، وارد شد. وتبعۀ جهلۀ دَد صفت هردو که در بازار 

ها و پارک نظام و قوماندانی )کوتوالی( مشغول و سرگرم تطاول وغارت 

ان رکاب اعداد قشون قومی اقوام هزاره و وردک و وزيری و منگل و سوار

شاهی و بعضی خانه ها بودند، شليک توپ وتفنگ شادمانه نموده، اهالی 

                                                 
1
 (۶0-۵۶، ص تذکراالنقالب ،2،ج۵23سلطنت امان هللا شاه،  ص  ،یی، پوپلزا822غبار،ص  - 

 
2
 825، ص1غبار،ج- 
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شهری که از کثرت فير و شدت آواز توپ و تفنگ که برخالف عادت  

وحشيانه اقدام کردند، در هراس و وسواس افتاده هرکدام درهر مقامی که 

در زير بودند، جانب خانه والنه خويش راه دويدن پيش گرفتند . و سيد حسين 

گنبد نقاره خانۀ ارگ، تبعۀ جهلۀ خود را منع تفنگ زدن کرد، چون دست 

بازنکشيدند، با تفنگی که در دست داشت، سينۀ يکی را هدف گلوله نموده، 

قالبش را از روح تهی ساخت. و ديگران از مشاهدۀ چنين حرکت پرجهالت 

ن کرده دست از سرا پا ضاللت او بال تأمل اقدام در قتل صدها نفر واين يک ت

کشاد دادن تفنگ کشيدند. وداخل ارگ شده مالزمان نظام و رسالۀ شاهی و 

به خالف عهدی که درمیان نهاده به قرآن  قلعه بيگی وغيره محصورين را

به بدترين حالتی زده و کوفته وعريان کرده و بعضی را نگار داده بودند، 

هی را به سرچوک که از کشته و از ارگ بيرون کشيدند. چهارتن از رسالۀ شا

بازار با دل افگار و بدن خسته و زار عبور می کردند به ضرب گلولۀ تفنگ 

از پا در آورده، همچنين از نفری قومی وردک و وزيری و منگلی وهزاره را 

در هر موضع و محلی از درون و بيرون  شهرخلع سالح و برهنه کرده، به 

جسته بودند، برآورده انواع  بد ناموسی قتل رسانيدند. حتی از خانه ها که پناه 

وغارت و سرقت از قوه به فعل آورده، با وجود اظهار دين داری آنقدر بد 

نامی  رفتاری کردند که آئين اسالمی را مطعون بيگانگان ساخته به بد

کشيدند.
1
 

کاتب از اعدام سه تن از بزرگان محمدزائی وابسته به خاندان سلطنتی 

 هد ومينويسد: توسط پسر سقوخبرميد

[ سه تن از 1929جوالی 13درشب اين روز فجيعت آموز] دوم سرطان/» 

قبيلۀ جليلۀ محمدزائی چون: شهزاده حيات هللا خان وشهزاده عبدالمجيد پسران 

امير حبيب هللا قتيل وسردار محمدعثمان خان پسر سردار محمدعمرخان 

بيب هللا معين مرحوم بن سردار سلطان احمدخان ملقب به سرکار، با حب

وزارت حربيۀ اعليحضرت امان هللا خان به امر ساالر اشقياء ومقتدای فسقاء 

حبيب هللا پسرسقا،طناب درگلو کشيده،هالک و در خندق به زيرخاک نهفته، 

ازاين راز به کسی نگفته، مدتی غذای نهار و شام شان را محافظ درب محبس 

                                                 
1
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ه جانکاه دل خراش آگاه صرف همی کرد که بازماندگان شان از اين قضي

نشوند. و از افشای آن نظر به عدم جنحه و جنايت وخطا و خيانت مقتولين 

مظلومين تأثير هم وغم در قلوب ُمحبّين شان راه نيافته، باعث حدوث فتنه 

«نشود.
1
.  

از هرگونه اذيت وآزار  اين اشخاص نيز از جمله کسانی بودند که حيات شان

ند وامضای که در قرآن مجيد گذاشته بود، بايد در سقو بنابرسوگبچۀ از سوی 

امان می بود، اما پسرسقو با اعدام آنها يک بارديگر،سوگند خود را شکست و 

 او کاسته شود. « خادم دين رسول هللا»می بايد از نمرۀ 

ازی دزدان و اوباشان کلکان خالی گرديد ومردم خرتبدينسان ميدان برای 

ر وچپاول و زدن وکندن وکشتن و به چنگگ ديدند از غارت وتجاوز وچو

آويزکردن وگوش وبينی بريدنها وبه توپ پراندنها وچانماری کردنها و 

 وحشت و بربريت که  نمی بايست می ديدند! 

 

 کاتب از عدم پابندی پسر سقو به عهد وسوگند وامضاء برقرآن  تذکر

خاندان سلطنتی تن از رجال وابسته به  20داده ، ازمصادرۀ اموال و دارائی 

که عنايت هللا خان از حبيب هللا، امان جان ومال شان را خواسته بود و او آن 

 را قبول ودر قرآن مهر وامضاء کرده بود، ياد می کند و مينويسد :

از این روز به بعد راه نکث عهد پیش گرفته،سرا و جای ومال » 

ان در عهد نامه نام ومتاع وذخیره و اندوخته آن بیست تن را که عنایت هللا خ

برده، امان جان ومتاع وضیاع وناموس داده شده بودند، پی هم ضبط و خود 

ایشان را به جز دوسه نفر با دیگر وزراء و مامورین بزرگ حبس و در ارگ 

توقیف فرموده از هرکدام مبالغی برعالوۀ آنچه در قید ضبط آورد، بیم قتل 

يت المال را با قورخانه چند روز و و خزينۀ عين المال واغلب ب داده بگرفت.

شب در کوهدامن به ذريعۀ موتر حمل و نقل داده تا که از جانب جالل آباد و 

قندهار و ديگر بالد آسوده خاطر و مطمئن گشت که افاغنه ]افغانها[ 

عموماً..... جرأت حمله و جنگ ندارند، دست از فرستادن ذخاير دولتی 

کوهدامن کشيده، به زن خواستن و زنان وضبطی و مصادرتی در کوهستان و 

                                                 
1
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و دختران و پسران بازرگانان و سرداران و نام داران را از سپاهی تا افسر، 

شب به اجبار و اکراه در اطاق های خود بردن زياد پرداختند. وتا اوايل ماه 

( خانه از متمولين و وزراء ومامورين 191رمضان يکصد ونود و يک)

ند، و از جملۀ گرفتاران محمدولی خان وکيل وغيره را ضبط وغارت کرد

اميرامان هللا خان را که از پيش با پسر سقاو وسيد حسين عهد درميان داشت، 

و به هر دو تن وهمراهان و انبازان شان حمايت ها ومعاونت ها کرده از 

دستگير نمودن  و به ُغل و زنجير در آوردن شان مامورين دولت را باز 

هش واستدعای خودش تا بيست وهفتم شعبان با ديگران داشته بود، به خوا

توقيف فرموده از ديگران جدا در حجرۀ شيراحمدخان وزير دربار جديد 

ُمعّززانه در تحت حفاظت آورد. وخانه ومايملکش را نيز ضبط وغارت نکرد 

».
 1

.  
 

 

 مال و ناموس کابلیان: رتجاوز سقاویان ب

 ماهۀ بچۀ9ر که دوران حکومت فيض محمدکاتب هزاره، مورخ نامور کشو

سقاو را با چشم وگوش وجسم خود را حس کرده است وتمام حوادث ناهنجار 

کاتب،  از دست درازی .دوران سقوی را بطور روزمره ضبط کرده است

سپاهيان پسرسقو، به مال و ناموس زنان و دختران و پسران مردم از همان 

 خبرداده مينويسد. ( به شهرکابل1929جنوری16روز اول ورود شان)

جنوری(که جنگ وتک وتک گشاد  16روز چهارشنبه )چهارم شعبان/  » 

دادن توپ وتفنگ دربين محصورين وکوهستانيان ، جاری و بيعت مردم به 

امير حبيب هللا ساری بود، در اين روز سيد حسين به خانۀ نورالدين 

، دروازۀ پسرقاضی قطب الدين جوانشير قوم قزلباش آمده، صرف چای کرد

قلعۀ چنداول نيز به به اجبار واکراه بازگشت. ومنادی از همان غروب روز 

اول ابتدا به ندای باز بودن دکاکين وهدف گلوله تفنگ شدن کسی که دست به 

مال ومتاع دکانی بيازد، نموده، پيش وپيش ندا در داده، از عقب دزدان 

دن وغارت کردن از کوهستان هرچه از دست اندازی وسرخود به خانه در آم

دست ايشان آمد،دريغ نکردند، بلکه تا اواخر رمضان اين فعل خود را ادامه  

                                                 
1
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نهاده برعالوه از بردن زنان و دختران و پسران مراهق )نوباوه،نوجوان( 

«درشب وخفتن با ايشان وبه اجبار رقصانيدن، هيچ کمی و کوتاهی نکردند.
1
.  

تبعۀ پسر سقاء  :»دوری(، مينويسجن 18کاتب به ارتباط روز اشغال ارگ) 

وحمیدهللا برادر وسید حسین وزیرجنگ وپردل سپهساالر او وغیره دزدان 

که هرکدام نام منصب بزرگی را برخود نهاده بودند، به مفاسقت وغارت 

اقدام کرده، به بهانۀ اینکه آواز تفنگ ازاین خانه شنیده شده یا تفنگ 

ق شده از دست بد ناموسی به درآن]موجود[ است، دست دسته وجوق جو

زنان ودوشیزگان و پسران و تاراج مال و منال یازیدن، وپسران و زنان 

ودختران را در اطاق های خلوت برای مخالطت کشیدن وهر ده و بیست نفر 

یکی دونفر زن و پسر و دختر را در منزل و اطاق بیتوتۀ خویش بردن دریغ 

مارچ، سنۀ 11م رمضان مطابق نکرده، تا امروز که یک شنبه بیست وهشت

 «هست، این فعل وعمل جاری]است[. 1929وسنۀ میالدی  1347هجری 
2
  

هواداران » ، مينويسد:1929می  4ثور/ 14در جای ديگری به ارتباط وقايع 

امان هللا خان ومحمدنادرخان اين روز را به  کمال يأس به سر برده، اهالی 

ستوه آمده اند، زياده تر به هراس شهر کابل که از جور وستم شماليان به 

غارت و تاراج واسارت افتادند. وبعضی خانه ها را آزار واذيت کردند. 

خالصه عموم مردم شهر به کمال بد روزی وخوف روز انحصار به شب 

انذار رسانيده، راه نجات به هيچ جانبی برای برون رفتن واز تهلکه خالص 

ه پيش آرد واين فکر وانديش هالک شدن ندارند تا خداوند تبارک وتعالی چ

«ودمار را به چه خاتمه دهد؟
3
 . 

کاتب عالوه ميکند که : ،سقاوی ها ليست دخترانی را که درعهد امانی به 

مکتب ميرفتند پيدا کردند و به آنها گفته شد که مجبوراند هر کدام با يکی 

«ازدزدان کوهستانی ويا کوهدامنی ازدواج نمايند.
 4

. 

و  « ز همکاران بچۀ سقو برمال وناموس مردم کابل مينويسد:کاتب ازتجاو

زنان و دختران و پسران بازرگانان و سرداران نامداران را از سپاهی تا 
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افسر شب به اجبار و اکراه در اطاق های خود بردن زیاد پرداختند. و تا اویل 

خانه از متمولین و وزراء و مامورین و غیره را ضبط و 191ماه رمضان 

«رت کردند.غا
 1

  

کاتب جای ديگری به نفرت شديد مردم کابل از سقاويان اشاره کرده 

از سوء کردار و رفتار اعيان وافراد قشون او)پسرسقاء( نسبت به »ميگويد:

عامۀ خلق از زن ومرد و دختر و پسر وغارت مال و ارتکاب به فسق و 

ه، از دل وجان فحشاء تمامت مردم از او رويگردان ومايل امان هللا خان شد

«خواهشمند وصول او يند.
 2

. 

ستم حبيب هللا خان وقشون او بر اهالی کابل از » جای ديگری  گفته ميشود: 

قبيل : آدم را زنده قطعه قطعه کردن وزنان و دختران و پسران را در اتاق 

های مفاسقه زنا و لواط  کشيدن و مردم را به دار آويختن  وخون های زياد 

نگ افغانی از رشک قوم هزاره که با وجود نديدن نيکوئی از ريختن، به ن

حکومت، راه معاونتش برگرفته اند، برخاسته در تگاب سمر و مشتهر گرديد. 

وهم قوم کروخيل وهودخيل مواضع مستعده و مشرفۀ بتخاک را به قصد حمله 

«برقشون حبيب هللا که در آنجا اند، متصرف و آمادۀ يورش شدند.
 3

. 

 

برای بيان » محمدکاتب ، دربارهً فرمانروايان سقوی ميگويد:  مال فيض

وحشت وبربريت آنها کلماتی وجود ندارد. آنهارا صرف ميتوان تباه کنندگان 

مسلمانان و دولت ناميد. امير حبيب هللا هرقدر فرمانی که صادرکرده و درآنها 

ردم خود را خادم دين رسول هللا معرفی نموده باشد، صرف برای فريب م

است. سقويان تمام دارايی های که برای دفاع وطن ذخيره شده بودند غارت 

کردند،افزون براين مردم را بزور وبدون دريافت حقوق به خدمت عسکری 

برای رژيم سوق ميکردند. درواقع اينها سپاه شيطان اند که آباديها را تباه 

وزيران فاسد،  ميکنند و خانه ها راغارت و چپاول می نمايند. باوجود اين

حضرات و مالنمايان وساير افراد بی دين، اين وضعيت غم آلود را که از 
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دست همين ها برسر مردم آمده است، می بينند و ميگويند: خير و خيريت 

«است.
 1

. 

فيض محمد کاتب ازشيوه کار وادارۀ سقوی ياد کرده ميگويد : هر دو 

بی دانشان  وحشی ، به  روز تن)حبيب هللا وسيدحسين( با عده ای از دزدان و

دوم حرکت عنايت هللا خان،نخست اعالنی به برحالی تمام مامورين سابق به 

کار شان به نشر رساند، و روز بعد حکم ترديد اعالن قبلی را صادر نموده و 

وزارت تجارت را لغو کرد. و همچنان مامورين  بعضی دواير وزارت خانه 

دوسه روز اول،هريک از سرداران ها را از کار سبکدوش نمود. ودر 

واعيان که خود را به حضور شان ميرسانيدند، به اعطای يک بريک ونيم چند 

وآنها نيز از روی حماقت وجهالت باور » معاش سابقش نويد ومژده مييافتند.

کرده، خرسند ميشدند. تا همه را حبس وضبط ومعاش ومايوس ومحروم 

وارباب ثروت گرفتن پرداخته، دل های فرمود و به پول های هنگفت از تجار 

عموم را رنجيده ورميده ساخت. وبه زن خواستن اقدام کرده، دختر سردار 

نصرهللا  خان  نايب السلطنه مرحوم وشهزاده امين هللا خان پسر عبدالرحمن 

«خان را به اجبار واکراه به مزاوجت تکليف کرد.
 2

. 
 

از سوی افراد سقاوی مورد  ملک محسن خان زنی را که» والی سقوی کابل 

حامله بود   تجاوز جنسی قرار گرفته بود؛ دستورداد غرغره شود،چون آن زن

تا زمان تولد کودکش زن زندانی گرديد و وقتی کودک تولد يافت والی 

امرنمود تا مادر وکودک هردو اعدام شوند، قاضی بر والی اعتراض نمود که 

اب داد: اگرخالف شريعت اين کار خالف شرعيت است. ملک محسن جو

«است يا نيست من حکم کرده ام بايد عملی شود.
 3

...ملک محسن والی .»  

]کابل[ چهل هزار روپيه در وقت ضبط کردن خانۀ ايشک آقاسی محمد 

سرورخان مرحوم وهم اشيای مستظرفه نفيس وثمينه زيادی را از خانه های 

ربار، وعبدالعزيز غالم صديق خان وزيرخارجۀ ومحمديعقوب خان وزير د

خان وزير حربيه و محمودخان ياور وحيات هللا خان عضد الدوله وغيره که 
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قريب دو صد خانه به بشمار می روند، گرفته و در خانه خود برده است، 

مورد عتايت حميدهللا معين السلطنه شده، گويند او را چوب زياد زده و امر 

«ه از او حصول نمايد.کرده است که از جمله چهل هزار روپيه مسطور
 1

. 

 

 اقدام جسورانۀ دو جوان کابلی علیه بچۀ سقو: 

 21کاتب ميگويد که بعد از دستگيری سران واعيان و ثروتمندان کابل،در 

، « دو نفراز جوانان با احساس وبا وجدان کابل»اپريل،  10حمل برابر 

ن، يک بم تصميم گرفتند تا شر پسرسقا را از سر مردم کم کنند. اين دو جوا

دستی راساختند وميخواستند آن را در روز جمعه در مسجد ]عيدگاه[ جابجا 

نمايند و وقتی که حبيب هللا به نماز ايستاده شود، منفجر کنند، اما اين راز شان 

قبل از عملی شدن، توسط قاری دوست محمد لغمانی به سقاو راپور داده شد. 

سرحاجی عبداالغفار نجاربود هردو جوان که يکی حبيب هللا نام داشت وپ

وديگری عبدالرسول،فرزند خانجی،خانه سامان هندی معروف عهد امير 

عبدالرحمن خان بود،دستگير ومورد استنطاق قرار گرفتنند. آنها ميدانستند که 

از اين رازشان تنها  قاری دوست محمد مطلع بود و کسی ديگری چيزی 

،  قاری را به حيث مشوق و نميدانست ، بنابرين آنها درجواب های خود

رهنمای اين کار خود معرفی کردند و گفتند که کسی ديگری دراين کار 

مداخله نداشته است. پسرسقاو هدايت داد تا قاری دوست محمد را حاضر 

کنند، حاضر باشان،قاری را که فکر ميکرد او را برای گرفتن انعام نزد 

اضر کردند. پسرسقو قاری اميرحبيب هللا  می برند،به حضور ساالر خودح

صاحب را در موتر پهلوی خودجای داد و بسوی چمن خواجه رواش، در 

عقب ارگ  برد و در آنجا هرسه تن را پهلوی يکديگرايستاده کرد وسپس با 

 تفنگ  خود هريک را نشانه گرفت و از پا در آورد. کاتب مينويسد که :

دوست محمد به در وقت برچوب بستن و ايستاده کردن شان، قاری »

اميرحبيب هللا خان ندا کرد که امير صاحب مرا هالک مکن که برايت خيلی 

خدمت کرده و می کنم. وليکن چون حکم تقدير به قتل يک تن شيطان شرير 

«مال نما رفته بود، نجات نيافته به جای جاويد خود شتافت.
 2
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ازسوی دونفر مينويسد که بچه سقو، به دنبال کشف توطئه قتل خود نيز غبار

از طالب مکتب بنام های حبيب هللا وعبدالرسول هردو نفر را بشمول 

مخبراين توطئه )قاری دوست محمد(،با عجله احضار وبقتل رسانيد،گروه 

ديگری را که شامل:عبدالحميدخان توخی،سردار عبدالمجيدخان وسردار 

قاضی حيات هللا خان برادران شاه امان هللا وسردار محمدعثمان خان ،و

محمداکبرخان وحبيب هللا خان]ابوی[ معاون وزارت حربيه با همين نام 

دستگيرو اعدام کردند. از اين ببعد بچه سقو وملک محسن وعبدالغنی خان 

اینها قاضی عبدالرحمن قلعه بيگی، عصبی شدند و به مظالم آغاز نمودند. 

خان قندهاری را که مثل مولوی عبدالواسع خان از قضات متجدد 

ود،درچوک کابل بند از بند بریدند وکلۀ کشته شدگان را دربازار پل خشتی ب

. بامیخ کوفتند وبه اینصورت وحشتی درشهر ایجاد نمودند
1
  

يعنی در تاريخ اول  اين درحالی بود که ده روز قبل ازاين حادثه،

حمل، مردم کابل از دست غارت وتجاوز سقويان، برای يک قيام 11اپريل/

 چۀ سقو، بنای ديد و بازديد ومشورت را آغازکرده بودند.عمومی برضد ب

« شان به ستوه آمدن مردم کابل وعزم دفع حبيب هللا کردن»کاتب زيرعنوان

از سوء رفتار وفشار وانزجار افراد واحاد قشون وکردار ناهنجار »مينويسد:

واختيار فحشاء واضرار نمودن بزرگان شمالی که دست در اجرای امور 

ی وکشوری دارند،عموم اهالی کابل واناث وصغار وکبار به ستوه دوائرلشکر

آمدند،زندگانی برايشان سخت ودشوارگشت، الجرم دل به مرگ داده، وزراء 

عهدامان هللا خان واوليای امور او وبعضی از اعيان وصاحبان ثروتان اهالی 

شهر درخفا با هم کنگاش در نجات حاصل نمودن از مضائق]جمع مضيقه 

ومزالق]جمع مزلقه،لغزاننده[ روزگار وحصول تأمين مال اهل وعيال  ،تنگ[

وتحفظ مال ومنال کرده، قرار دادند که هريک عده ای به مشاهره ومعاش 

مکفی نوکر گرفته،قوۀ در خور برداشتن ونيست ونابودکردن حبيب هللا خان 

بردارند. تهيه وآماده نمايند، بعد بی خبرشبخون آسا حمله نموده او را از ميان 

شنبه  2واو از اين امر به ذريعۀ متجسسين ومخبرين خفيه آگاه شده در شب 
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شهريور[مطابق 20شوال برابر اول اپريل  درست است نه  20شهريور] 20

 «اول اپريل همه را امر حبس کرد.
1
. 

 

 انزجارونفرت ازبچۀ سقو:

» کاتب، از سقاويان وپسرسقاء، چنان نفرت داشت، که دريکجا او را

«پسرسگ قو
2
« سقو»می نامد . در لهجۀ عوام مردم افغانستان، سقاء را  

تلفظ ميکنند، اما کاتب، بخاطر اعمال زشت وغير انسانی ايکه از او و 

در واقع « سگ قو»زيردستانش در حق مردم کابل ديده است، با گفتن کلمۀ 

شنام ميخواهد  او را تحقيرکند و مثل حيوانی که کاری جز قو، قو ندارد، د

بدهد.
3
 

کاتب در مدت نه ماه حکومت سقاوی، هيچ روز وهيچ لحظه ای از اظهار 

نفرت وانزجار شديد از حبيب هللا وهمکاران دزد وجاهل وجنايتکار او غفلت 

 نورزيد ودعای بدش هميشه بدرقۀ راه سقاويان بوده است. اودريکجا ميگويد:

ادعای دین داری واظهار حتی نگارندۀ این فجایع که از اهل اسالمی است بر»

مسلمانی ایشان هزار لعن ونفرین گفته،از خداوند جای همه ]سقاویان[ را در 

اسفل السافلین خواسته ومیخواهد وهرلحظه که از مشاهدات کردار این گروه 

«ضاللت سمات،بیاد آرد جز لعن دیگر کلمۀ بر زبان نخواهد راند.
 4

  

» ناميده عالوه ميکند که « جیعت بارانقالب ف» کاتب ، اغتشاش بچه سقاو را 

بین ملت مخالفت الینحلی را حادث ساخته، تولید نفاق و شقاق نمود و اساس 

تخریب بالد و تقاتل عباد نهاده، بغض و فحشاء را پدیدار کرد و جمهور 

«سکنه در ورطه مشقت و قتل وغارت و اسارت افتاد.
 5
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ن تکفيرنادرخان و برادرانش بعد از اعال اپريل، 16حمل/27وبه ارتباط روز

از سوی بچۀ سقاو، بار ديگر زوجات نادرخان وبرادرانش، از خانۀ حضرات 

امورفوالعاده را برايشان جاری کرده ، »شوربازار به ارگ آورده شدند 

«درپايان کار...با هتک پردۀ عصمت وخرق حجاب عفت،رخصت يافتند.
 1

  

اين احوال دختر سردار محمدعلی وهم در خالل »کاتب در ادامه  می افزايد:

خان پسر سردار پيرمحمد خان بن سردار سلطان محمدخان برادر اميردوست 

محمدخان را که نوادۀ فاطمه سلطان، دختراميردوست محمدخان است، وحبيب 

هللا  او را خواستار مزاوجت شده واو به عزم انتحار زهر آشاميده وبه معالجه 

اجبار خواستار او شده، واو اباء نموده، به درب  صحت يافته ]بود[، دوباره به

سرای مادرش سپاهيانی که از رحم به فرسنگها دورند، گماشته حکم کرده که 

به زور دختر را به بستر مخالطت می کشم. ودختر ومادر تن به مرگ داده تا 

اين روز، پذيرا نشدند وآخراالمرچنانچه بيايد او را به اجبار واکراه برده، 

«شد. تصرف
 2

 . 

تذکرات فوق، همگی نشانگر، بی ناموسی وهتک حرمت آشکار پسر سقا و 

سيد حسين در حق فاميل نادرخان وفاميل های ديگرشهريان کابل است که 

زنان  جوان و دختران و پسران خوب صورت شان مورد هتک عصمت 

، برمی آيد فيض محمدکاتبچشم ديد های زارش ها وگاز قرارميگرفته اند. 

پسرسقو، و وزير دفاع او سيد حسين حرمت وپروای  ناموس هيچکسی از  که

وضيع]فرومايه[ تا شريف و از مظلوم تا ظالم و از مسلمان تا کافر را نداشته 

اند. در سراسر کتاب، هيچگونه روايت وحکايتی که نشانگر حرمت گزاری 

دان به ناموس ديگران باشد و يا بوی جوانمردی يعنی دستگيری از مستمن

ومظلومان وشفقت برستم ديدگان از آن به مشام برسد، از پسر سقاو و 

سيدحسين در مدت حکومتشان سر نزده است تا بتوان آنرا با اعمال 

جوانمردان وعياران در تاريخ کشورمقايسه ومقارنه کرد، بلکه برعکس، 

دراين کتاب، براين ادعای هواداران پسرسقاو، خط بطالن کشيده شده که 

يند: حبيب هللا خادم دين رسول هللا، در دورانی که نادرخان وبرادرانش ميگو

                                                 
1
  144فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص - 

2
  144فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص  - 
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با نيروهای قومی جنوبی با او در جنگ بودند، از ناموس شان نگهداری نمود 

 و نگذاشت تا کسی دست تجاوز وبی حرمتی بسوی آنها دراز نمايد؟؟؟

می  بنابرين کسانی که پسر سقاو را مردی با ناموس و عيارمنش و جوانمرد

شمارند، معلوم ميشود که آنها معنای عياری وجوانمردی وعصمت ناموس را 

نميدانند.  حرمت ناموس ديگران وحمايت از مظلومان، ومستمندان، شرط اول 

 عياری است،در کجای اعمال حبيب هللا، نشانه ای از جوانمردی ديده ميشود؟

ر انگليس درعهد خالصه براى مدت نه ماه همان ملتى که بگفته همفريز سفي 

امانى، از سوراخ هاى بينى هر افغان نفس آزادى و استقالل فوران ميکرد، 

چنان در بند کشيده شدند که در کابل هرکه دختر زيبائى داشت بزور به نکاح 

دزدان همکار پسر سقاو در آورده ميشد، چنانکه سيد حسين وزيرحربيه در 

اده اش ازدواج کرد و حرم ماه چهل بار بدون موافقت دختر وخانو 9مدت 

وسيعى از زنان نکاح کرده و بى نکاح بوجود آورده بود که بعلت وسعت حرم 

بعد از مرگش بسيارى از آنان باکره مانده بودند. 
1
  

نامورکشور نقل  خمؤر چشمديد فيض محمدکاتببا مطالعه نکات فوق که از 

که بچه سقاو،يک  جای شک وشبهه ئی باقی نميماندخواننده قول گرديد، برای 

آدم دزد،راهزن، جاهل، ضد مظاهرتمدن وفرهنگ ، ضد دانش ومکتب 

وکسب تحصيل ونوکر ارتجاع وآله دست انگليس بوده است وبدنام ترين چهره 

سياسی  تاريخ افغانستان است که نام او برای همشهريانش جز سرافگندکی 

 چيز ديگری در بر ندارد. 

 

 :تذکراالنقالباستنتاج کلی از 
 

 یو ب یاست،از قتل وکشتار و زورگوئ يیتمام نما ۀنيآئ تذکراالنقالب،

و چور و چپاول و تجاوز به زنان و دختران وپسران کابل، از  یبازخواست

 تيوهرحکا تيهر روا ،کهیگروه دزدان و آدمکشان و چپاولگران سقو یسو

را نسبت  و نفرت انسان دهديبا عاطفه و با شرف را تکان م یآن، قلب انسانها

 .زانديانگ یبرم یگروه نيچن کيبه 

                                                 
1
 1۶2، 10۶پشاور، ص  1377دکتور خلیل وداد بارش، امیر حبیب هللا مردی در حریق تاریخ، طبع   - 
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مورخ دانشمند بنام  کي یسال قبل ازامروز ،از سو93االنقالب  تذکر

محمدکاتب هزاره نوشته شده است که خود شاهد وناظر حوادث  ضيمالف

 سخت کابل بوده است . یدلخراش روزها

ه سال بعد از مرگ مؤلف، در شهرکلن کشورآلمان ب 8۶ «تذکراالنقالب»

 (.2013)ديصفحه به چاپ رس 388در یريام یهمت عل

سخن  نيبه مردم افغانستان، ا زمؤلفياندوه آم اميپ دنياثر و رس نيا چاپ

 یاگر گفتن» گفته بود:  شيآورد که هفتصد سال پ یام اديرا به  یزيشمس تبر

 نیبعد از هزار سال ا م،یکه مگر نگو زدیمن در آو شیباشد و همه عالم از ر

 نيناصرالد ترخط سوم، چاپ داک«].دان کس رسد که من خواسته باشمسخن ب

 [ ۵،ص 13۵1، یصاحب الزمان

که  ديرس یسال بعد از مرگش بگوش آن مردم8۶باالخره  زيکاتب ن سخن

اثر  نيا یبرسد. من وقت خواستيراه و رسم  پسرسقو نم روانياز پ یکي چيه

زه ومطالب ناگفته و را خواندم،از بس در آن نکات تا یخيبا ارزش تار

 رو در هفت بخش د  آن پرداختم یبال درنگ به معرف دم،يد اريناشنفته  بس

ماده خالصه  20آن مقاله در  ۀجيبه نشر سپردم.نت نيپورتال افغان جرمن آنال

سازم وقضاوت را  کيبا دوستان خود شر نجايآن را ا خواهميشده است  که م

 به خواننده گران ارج بگذارم:

آدم جاهل،دزد،راهزن، ضد مظاهرتمدن وفرهنگ ، ضد  کيسقاو، بچه -1

بوده و بد  سيونوکر ارتجاع و آله دست انگل ليدانش و مکتب و کسب تحص

 کي چيه یبرا شيافغانستان است که کارکردها خيتار  یاسيچهره س نينام تر

 در بر ندارد. ی،افتخار یجز شرمسار انشياز هموطنان و همشهر

  تيواسالم یدار نيبود، واز د یوجاهل سواديشخص ب ،یکانهللا کل بيحب -2

اسالم  نيد یآموزه ها نيوملموس تر نياز مهمتر نينداشت، وبنابر یاطالع

به سوگند   یوپابند ثاقيبه عهد وم ،وفای: انصاف وعدالت و پاک دامن لياز قب

ر مردان  در يزنان و پ وهيوکودکان و ب رانيقرآن، ترحم بر ضعفا و اس

رسول هللا  نيخادم د توانستياو نم نينداشت. بنابرا یها، فهم و شناختجنگ

اسالم وارشادات رسول هللا  نيباشد، بلکه اعمال و کردارش ، تماماً برخالف د

 هيقاف یمحض بخاطر برابر« رسول هللا نيهللا،خادم د بيحب» دنيبود. نام

شهادت  نيچن . کاتب بر اویارد نيامر د تيشعر بوده است، نه بخاطر واقع
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 نیلقب خادم د سهیکه به دس نانید یب یشوایساالر دزدان و پ :»دهديم

 محمدکاتب، ضي]ف«  ونفس االمر هادم آن بود. قتیرسول هللا نهاده ودر حق

 [2 9۶تذکراالنقالب ، ص 

 ديرسي)پاک دامن( هم نبود،اگر دستش میشخص حفاظ ،یهللا کلکان بيحب -3

خان را  یدخترسردار محمدعل او کرد. ینم غياز تجاوز برناموس مردم در

نمرد، چون نجاتش  یول ديکه دوبار از ترس ازدواج با پسرسقاو، زهر نوش

 .ستدادند، اما پسرسقاو باالخره  با زور او را تصرف نمود و بعد عقد ب

و  « ازتجاوز همکاران بچۀ سقو برمال وناموس مردم کابل مينويسد:کاتب 

بازرگانان و سرداران نامداران را از سپاهی تا افسر زنان و دختران و پسران 

شب به اجبار و اکراه در اطاق های خود بردن زياد پرداختند. و تا اويل ماه 

خانه از متمولين و وزراء و مامورين و غيره را ضبط و غارت 191رمضان 

«کردند.
 1

  

  کرديم را مثله رانيچنان ظالم و خونخوار بود که اس ،یهللا کلکان بيحب -4

انداخت و بعد از سوختن جسم شان، سر آنها را جدا  یزنده زنده در آتش م ايو

بترسند.  یگشتاند تا مردم از و یو درشهر م کرديکرده برسر چوب نصب م

کردن مال  ارتبه کشتن وبستن و غ ،یهللا کلکان بيتمام دوران اقتدار حب

بود، که  گرانيد به زن ودختر وپسر یومنال مردم و تجاوز و دست انداز

 اسالم است. عتيشر ريو مغا نياعمال همه برخالف د نگونهيا

سفاک وخون آشام بودند که  ،چنانیهللا کلکان بيبدستورحب یافراد سقاو -5

 کجايتا با مادر خود  زدنديرا در بغل مادر شان با تفنگ م رخوارهياطفال ش

وهالکو سراغ  زيگمثال آنرا فقط در فتوحات چن خيکه تار یهالک شوند.کار

 وبس! دهديم

مثل قوم هزاره و مردم وردک و لوگر وتگاب،واقوام  یا فهيقوم وطا چيه -6

نکردند  تيدرافغانستان از امان هللا خان حما یکنر رزمانخانيو م  یدران

خانواده  انيقرارنگرفتند. ودر م انيو قتل سقو یومثل آنها مورد خشم وسرکوب

نادرخان و  نوادهمانند خا یخانواده ا چيان، هوابسته به امان هللا خ یها

                                                 
1
 70-71ص فیض محمد کاتب، تذکراالنقالب   - 
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 یباک یوب  یوهتاک ذاءيپسر سقو مورد استهزاء واست یوابستگانش از سو

 قرارنگرفته اند.

وسوگند به قرآن باز و بند نبود، چنانکه  مانيبه عهد وپ ،یهللا کلکان بيحب -7

شد. برقرآن  را شکست و سرانجام قرآن خصم جانش  یدوبار اوعهد و امضا

 یمبن یمانيجبل السراج پ ،دریدولت امان ۀندينما خانيبار اول با  احمدعل

 یاز سو نکهيهم یبرترک مخاصمت با دولت بست و بر قرآن امضا کرد، ول

برضد   یدولت اراتيدولت رتبه ومعاش وتفنگ وکارتوس گرفت ، از اخت

 ست.نکث عهد ونقض سوگند او با قرآن ا نياول نيدولت استفاده کرد و ا

هللا خان عهد وسوگند و بر قرآن امضا  تيبا عنا ،یهللا کلکان بيباردوم حب -8

 یدولت نيومامور یکرده وتعهد سپرده بود که به منسوبان خاندان سلطنت

نرساند،  اما او  یو آزار تينکند، واذ یارگ بد رفتار ینظام ۀمشخص وخدم

اموال  ۀادرومص که به ارگ وارد شد، دستور کشتن و بستن یدر همان روز

داخل ارگ را داد.   نيو اشخاص وابسته به سلطنت ومحافظ یدولت نيمامور

 بار سوگند  به قرآن را شکسته  است. نيدوم یحساب پسرسقاو برا نيبه ا

از نادرخان و برادرانش، بارها، به مال  یانتقام کش یبرا یهللا کلکان بيحب -9

 یادرخان وبرادرانش، دست درازخاندان امان هللا خان ون نيوناموس منسوب

از  یکه ذره ا یکس چيوهتک عصمت نموده است که آن عمل در شأن ه

 .ستين ستهيداشته باشد، شا یو جوانمرد تيوجدان وانسان

بار بار فرمان قتل عام مردم قزلباش وهزاره را  ،یهللا کلکان بيحب -10

رفت،  یم بشمار یبزرگ مل تيجنا کيعملش  نيکه ا یصادر نمود، درحال

 زيهزاره ها و قزلباش ها ن راي. ززديم یکار نيدست به چن ستيبا یونم

اند  نهکشوراند و در راه استقالل وحفاظت از آن جان باخت نياز اتباع ا یجزئ

دو  نيا انيکنند. ازم یآبرومندانه زندگ نيريکشور مثل سا نيوحق دارند در ا

 تيشخص ني، بهتر رانيانجن ني، بهتر بانيطب نيدانشمندان، بهتر نيقوم بهتر

وشاعران ونظاقان به  سندگاهيمؤرخان و نو نيمشروطه خواه، بهتر یها

 اند. دهيظهور رس

حکومت حود، تجاوز وفحشا ونفاق  ی، بمنظور بقا یهللا کلکان بيحب -11

 ،یرسم نيمردم دامن زد و با صدور فرام انيرا درم یوزبان یوشقاق قوم

 ً بين » نمود، چنانکه  بقول کاتب   کيتحر گريم دقو هيقوم را عل کيرسما
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 اسرا حادث ساخته، توليد نفاق و شقاق نمود و اس یملت مخالفت الينحل

تخريب بالد و تقاتل عباد نهاده، بغض و فحشاء را پديدار کرد وجمهور سکنه 

]کاتب، نژاد نامه افغان ، طبع « در ورطه مشقت و قتل وغارت واسارت افتاد.

 [.۴1ص  ايران،1372

ً درکشور،   نينخست یرا برا سميترور ،یهللا کلکان بيحب -12 بار،رسما

ترور اشخاص وافراد مخالف خود، بدون درنظرگرفتن  یداد. و برا جيترو

ً اگر ترورکرديم نييتع زهيآن ، جا ميعواقب وخ  یمتعلق به قوم ستي. طبعا

 مرا به چشوقوم او  ستيبود، در واقع تمام قوم مقتول، ترور یم یگريد

آمدند تا انتقام خود را از طرف  یوآنها هم در صدد برم دند،يد یدشمن م

 .رنديمقابل بگ

نقش  حضرات شوربازار، درانقراض سلطنت امان هللا خان  ديبدون ترد -13

 یهللا کلکان بيهللا خان  از امارت و به قدرت رساندن حب تيو انصراف  عنا

ان برادر نادرخان قبل از رفتن از کابل، که شاه محمودخ یبرجسته بود. درحال

بود، و  ردهخود وبرادرانش را بطورامانت به حضرت محمدصادق سپ ليفام

که  داديو اجازه نم نموديوحفاظت م انتياز آنها ص ديبا یم یبنابر رسم افغان

 یکار چيحضرات ه نيکند، اما ا نيپسرسقاء آنها را به ارگ احضار و توه

ناموس مردم  زيو ن یسلطنت ۀاز هتک حرمت به خانواددر ممانعت پسر سقاو 

با استفاده از نفوذ  توانستنديم خيشهرکابل نکردند. او وبرادر بزرگش نورالمشا

در مذمت تجاوز   یخطابه در مسجد پل خشت کيخود، اقالً  یروحان

برناموس مسلمانان وقباحت لواطت و رقصاندن پسران نوجوان درمحافل 

 کند که نکردند. راديمردان ا یخصوص

و  مرشدان  رانيپ یاز سو سواديمرد ب نياست که هم نيتعجب آور ا-14-17

رسول هللا لقب گرفت و او هم که  سواد نداشت  نيشوربازار بنام خادم د

 یرا برو ميمکاتب ومدارس وتعل یودشمن علم ومعرفت بود دروازه ها

ومدرسه را به مال  مکتب ريفرزندان وطن بست واعالم کرد که منبعد پول تعم

 سر دولت مرا بکنند. یکه نماز بخوانند و دعا دهميم عسکرو

گرى  من اوضاع بى دينى والتى»نمود:  یدرفشان نياولين نطقش چن اودر

حکومت سابق را ديدم براى خدمت دين کمر بستم تا شما برادرها را از 

تعمير و مدرسه المال را به  گرى نجات دهم. آينده من پول بيت  بيدينى و التى
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و  زضايع نکرده به عسکر و مال خواهم داد که خوب زندگى کنند و نما

گذارده بود از قبيل گمرک و ماليات  هللاعبادت نمايند و ماليات هاى که امان 

بلدى و غيره را ملغى نموده و بعد از اين گرفته نخواهد شد و من پادشاه شما 

 ونجات( س،بحرانيان«)ستم و برويد بخوشى بگذرانيد.ه

 ،یهللا کلکان بينقل شده از تذکراالنقالب ، حب قيبا در نظرداشت حقا -15

 ینبوده است، وجا یوخصلت جوانمرد یاريکرکتر واخالق ع  یهرگز دارا

 نيکابل زم اي« از خراسان یاريع»او را  یافسوس خواهد بود اگر کس

 عامه وجاموقابوسن اريکتاب سمک ع ،بنابریاريع نيکه در آئ رايبشمارد. ز

وفا به  گران،يوچشم نداشتن به مال وناموس د ی، پاکدامن یعوف اتيالحکا

نکردن،و  یبه اسیران دست دراز »وتحمل و یونمک شناس مانيعهد وپ

همچنان که راست گوید، راست شنود و انصاف از خود بدهد و بر آن سفره 

 [.201،ص  یهرانالدين ت ]قابوسنامه، چاپ جالل« که نان خورده باشد، بد نکند.

مردمان  یواخالق یخيکه در متون تار یاريوع یاز اصول جوانمرد کيچيه

 دهيفاسق ومتجاوز او د ارانيو یهللا کلکان بيما ذکر شده، در وجود حب ۀمنطق

بزرگ  یني، توه«ازخراسان یاريع»ثيهللا بح بي،حب دنيشود، پس نام ینم

 کيو ،یدزد داره ئ کي دياکشوراست. او را ب خيوجوانمردان تار ارانيبه ع

آدم خونخوار ومتجاوز به مال وناموس مردم دانست،  کيرهزن سرگردنه و 

 یدور یوخصلت و ی،از کرکتر وخو ندهيآ یتا فرزندان محل ونسل ها

ومال و ناموس  بيوچشم به ج یو راه و روش او را که همانا دزد نديبجو

 .ندينما یمردم داشتن بود،مذموم بشمارند و جداً از آن دور

وتجاوز به مال و  ،یو آدم کش یمتمدن و آگاه ، دزد تيدر فرهنگ بشر -16

 یکارها شمرده شده ، و برا نيو زشت تر نيو ناموس مردم، بدتر یدارائ

از  زيمختلف  ن انيها و اد خيبه همراه ندارد.  درتار یافتخار چگونهيانسان ه

 دانشاگر یميعلدرنصاب ت ديبا نيشود. بنابر یآن نکوهش شده و م

وغارت وتجاوز به مال ومنال مردم ، به لحاظ  یوآدمکش یمکاتب،نفس دزد

کارها  نيا ندهيدرآ یومحکوم شود تا کس حيخود تقب یواجتماع یاخالق تيماه

بود که  یاتيموضوع مهم ح نيرا تکرار نکند. متاسفانه براثرعدم توجه به ا

مسعود  -یربان ۀلنظار در حکومت چهار سا یافراد منسوب به شورا

ً يتقر ،یحامدکرز ۀوهمچنان در دور عمل  ۀرا بمنص یهمان کارها نيع با
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خاطر،  نيدادند، به هم یانجام م  انيسقو یهللا کلکان بيگذاشتند که درعهد حب

 ساخته اند. یسوم مسم یدوم و سقاو یمردم آن دوره ها را، سقاو

اصالحات امانی  ضديت خاندان روحانی پرنفوذ حضرت شوربازار با  -17

در اتفاق با قبايل عليه دولت امانی نقش عمده و اساسی داشت و همين اتفاق 

 ناميمون در وجودشورشها و اغتشاشات گليم دولت امانی و مشروطه خواهان

جمع کرد و ثابت ساخت  را که آرزويی جز سربلندی واعتالی کشورنداشتند،

ستان از قدرت شاه سازی که روحانيون و بحصوص خانواده مجددی در افغان

ولی بيسوادمطلق بر خوردار است و کسی راکه اين خانواده بخواهد 

مرد  ميتواند برسرير قدرت افغانستان قرار دهد،چنانکهوخرمجسم باشد، 

حبيب هللا کلکانی را بجای شاه امان هللا قرار   بيسواد و دزد معروفی چون

ستين کسی بود که دست دادند و محمدصادق مجددی برادر نورالمشايخ نخ

تائيد و حمايت خود را به نفع بچه سقاو بلند نمود و او را برتخت سلطنت کابل 

 تهنيت گفت، ولی چندی بعد ]جون« حبيب هللا خادم دين رسول هللا»به عنوان 

بر او هم تاپه کفر زدند [1929
1
همان کاری که در حق شاه امان هللا کرده  ، 

 بودند.

 یبرا یمحفل کيتاج یکرده ها ليدن از طرف تحصقبل در لن یچند -18

 بيکه حب  داننديهمه م  کهيشده بود، درحال ريتدو یهللا کلکان بياز حب ليتجل

 یهللا کلکان بياز حب ليتجل یکه برا يیبود. آنها یدانش یو ب سواديهللا آدم ب

از اند که  شدهياند ودبا خ یگاه ايآ کنند،يم یو در آن سخنران  ريتدو یمحافل

فرزندان  یبرا یدرس ها یآورند و چ یبدست م یجينتا یمحافل چ نيا

از  ليهللا ،در واقع تجل بياز حب ليبدون شک، تجل کنند؟يم ميوجوانان خود تقد

وغارت وچپاول وتجاوز  یريو راهگ یاز دزد ليوتجل  یجهالت ونادان

 مکاتت ومعارف و یهااز مسدود کردن دروازه  ليتجل گران،يبرناموس د

از  ليتجل  یهموطنانم ، بجا نيوارم ا ديوآموزش است. ام سيو تدر ميتعل

و  یو قلدر مآب یو ادمکش تيوظلمت و وحشت و بربر یجهالت ونادان

 یانجامد، نهال دوست یکابل م انيکه سرانجام به غارت وچپاول شهر یراهزن

                                                 
1
  180، ریه تالی استوارت ، آتش در افغانستان ، ص  20، ص2بار ،ج غ - 
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ش را بنشانند و بذر دان یو رفاه عموم یوعدالتخواه یو برابر یو برادر

 .اموزنديشرافتمندانه  را ب یاخالف خود درس زندگ یبکارند و برا

 چيکه ه سواديآدمکش ب کيدزد و کياز  ليتجل یبهتراست تا بجا  -19

پروان چون: جوهرشاه  کنامين یها تيبهمراه ندارد، از شخص یافتخار

و سرشار  ،یشجاع الدوله خان غوربند ،یمحمدعثمان خان پروان ،یغوربند

 نيپوهاند دکتورحس ن،يآئ یاستاد غالم عل ،یصراحت روشن یليل ،یشمال

 یها تيشخص  رهياستاد عبدالحق واله،وغ ،یدوست محمدپروان اکتر،د نيمي

اول  یدر جنگ ها گانگانيکه در دفاع از استقالل وطرد ب یخيمبارز تار

خان  یرمسجديمانند: م دنديو حماسه آفر دنديرزم سهايودوم وسوم با انگ

 یخان کوهدامن ربچهيو م یخان قشقار شيردرويوم یکوهستان

پروان  کناميمردان مبارز ون گري( ودیپروان -یانيپوعبدالقادرخان )او

آنها   یداده شود وکارنامه ها بيترت یوفرهنگ یوکوهدامن محافل علم

 شود؟ یاز آنها   قدردان یئ ستهيبرحسته گردد و بطورشا

ها، وکودکستان ها و جاده ها  سهيو ل تا نام مکاتب ستيتر ن ستهيشا ايآ-20

مناطق کوهدامن وکوهستان و استالف و  یشهرها یابانهايوچارسوق ها و خ

به  نام  ،یهللا کلکان بيبه عوض حب رهيوپروان وغ کاريبچه کوت  وچار ريم

 یشقگردد، تا سرم یفوق الذکر مسم یاسيوس یفرهنگ یها تيشخص یها

 ندان آن مرز و بوم باشد؟   فرز یبرا زيبرازنده وافتخار انگ

 

 میراث بچۀ سقاو:

با تاسف بايدگفت که يک دزد چپاولگر وآدمکش ،چی ميراثی بجز 

اعمال ورفتارخود بجا گذاشته ميتواند؟  ميراث داران بچۀ سقاو همان های اند 

 یهمان  گروه که در عهدحکومت ربانی برشهريان کابل حکمروائی کردند.

روس قرارداشت وهم درخدمت پاکستان ر خدمت داجير هم که بحيث لشکر 

پيروان سقاو هرباری که کابل دچار بحران . وسپس درخدمت امريکا درآمدند

مردم مسلمان  وناموس خون ومالسياسی ميگردد  برکابل حمله می کنند و

« فساد»و « شر»را برای خود از شيرمادر هم حالل تر دانسته در تعميم کابل 

به حقوق ديگران و برهم زدن نظم وامنيت عمومی،  وغارت وچپاول وتجاوز
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ودکانداران تاجران افرادنامور واز طريق اختطاف زنان ودختران وکودکان و

و باجگيری از آنها واضافه خواهی های بيرون از اهليت ولياقت خود،دولت 

هم دولت اسالمی صبغت هللا مجددی از ند.ميکنافغانستان را بيچاره وفلج 

وفساد فلج بود وهم دردولت اسالمی ربانی زندگی مردم با دست گروه  شر

 روزگارحکمروائی بچۀ سقاوفرقی نداشت.

 90رفتار واعمالی که ازپيروان بچۀ سقاو ]شورای نظار[ در در دهه 

 بسرکردگی بمالحظه رسيده عبارتند از: 21قرن بيستم ودو دهه اول قرن 

ور بمنازل مسکونی جنگ وگريز وانفجار پل وپلچک وپرتاب راکت های ک

، دزدی، تاراج مال تروراشخاص معين  وايجاد ترس ووحشت در دل مردم،

برای باج گيری، غارت پسران مردم، تجاوز به ناموس ديگران، اختطاف 

ثروتهای ملی، غصب ملکيت های شخصی ودولتی، رقصاندن نوجوانان )بچه 

قلدری ولنده باجگيری ومبايل ربائی وبازی(، توطئه چينی، رشوت خواری، 

اعمال قبيح وغير بوده است. متاسفانه اين ازاين گونه اعمال زشت، وغری 

 «عياری از خراسان»استاد خليلی درکتاب اسالمی از سوی  غيراخالقی و

  .شده استی شمرده گنوجزئی ازخصايل مردا بمعنی عياری

غير اخالقی وغير انسانی ومخالف نظم وامنيت درس های چنين 

ان ولنده ز همه دامنگير فرزندان واطرافيان خود آن زورگويعمومی قبل ا

سهم دارند، زيرا انسان اعمال زشت ميگردد که در ترويج اين غرانی 

محصول شرايط اجتماعی وفرهنگی محيط زيست خود است وبالطبع از رفتار 

وکردار بزرگان خود تاثير ميپذيرد. و به تقليد ازکارهای نادرست بزرگان 

ند که جز ايجاد انارشی وهرج  ومرج در جامعه  پيامدی خود دست ميز

نخواهد داشت و دير يا زود، بايد قانون وعدالت جانشين چنين بی بند وباريها 

 واخالق واطواری شود که سبب برهم زدن نظم جامعه ميگردد.

ماه ميزان دردرعهد داکتراشرف غنی  ولسی جرگهعضوداود کلکانی 

ً از جهالت ودزدی  بيرق جهالت بلندباری  2016 کرد وحمايت خود را علنا

 درتوصيف حبيب هللاو  !دنمووتاراج وتجاوز به ناموس ديگران اعالن 

که بجز دزدی، آدمکشی، بی ناموسی، ويرانگری وتباهی ومسدود  کلکانی 

کردن دروازه های علم ومعرفت بروی اوالد اين وطن، ديگر دست آوردی 
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د که در دورۀ جهاد ويرانی وطن از ررميکنشخوا نداشت ، همان حرفهای را

 .ميشد شنيدهساير رهبران تنظيمی زبان 

و پادشاهی  «خادم دین رسول هللا» و« مجاهد کبیر» حبيب هللا  رااو

ازقوم تاجيک ميگويد تا ذهنيت عوام الناس را به مليت وی متوجه سازد نه 

، ميناميد می کلکانی ، رژيم امانی يک رژيم غير اسال های او.داود کارکرد

 حبيب هللا کلکانیآيا   پخش ميشد.ها درست همان سخنانی که از سوی انگليس

با بستن دروازه های از دين داری چيزی ميدانست تا به دين خدمت کند ؟ آيا 

مکاتب  بروی فرزندان کشور به دين اسالم خدمت کرده يا ظلم؟ معلومدار 

را بروی مردم بست وبرضد اين ظلم کرده است، زيرا که او دروازه های علم 

 عمل کرده است.« بی علم  نتوان خدا را شناخت »مقوله معروف که: 

 

 یک شایعه جعلی بچۀ سقو:

پخش پروپاگند و افواها ِت بنا به :»باور داشت که هيتلر رهبرالمان نازی 

تفنگ  لهياز م شتريکشاکش جنگها، ب در مردم یبرداشتها و باورها ت،يظرف

«واهد بود. خ رگذاريتاث
1
  

ازاين وسيله و واما انگليسهاخيلی پيشتراز هيتلر به اين راز پی برده بودند

 یوزبان یقوم یبهم انداز ی تضعيف روحيه ملی وبرادرميان جوامع شرقی 

بارها تجربه کرده  اوس آنرملم جيونتااستفاده ميکردند  رهيوغ یوسمت ینيود

ی بود به نفع بچۀ سقو يکی از دسايس انگليسی پخش شايعه ا بودند.

وبضررشاه امان درزمانی که بچۀ سقو برکابل حمله نمود وحمالت او از 

 سوی مدافعين کابل دفع شده بود.

د که چگونه دسايس استعمارى در تبانى با عناصر گويغبار در مسير تاريخ مي

مثالً در کابل » بکار افتاده بود:  هللارتجاعى براى از پا در آوردن شاه امان 

نفر منجم انقراض حتمى سلطنت را پيشگوئى کردو بسرعت اين پيشگوئى يک

آخند خوابى  يکنفردر بين حلقه هاى در بارى منتشرگرديد. درحوزه هلمند

«...جعل کرد و افواه شدکه تاج از سرشاه افتاده است.
 2

  

                                                 
1
 (افغان جرمن آنالین4،افغانستان فقیر...)نجیب داوری- 

2
 814، ص 1غبار،ج- 
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 ديسوينمدر رابطه به يک شايعه از زبان بچۀ سقو روايت ميکند و یپوپلزائ

 زدنديسقو حرف م ۀبچ یقوس(از عهدشکن22کابل روزجمعه ) یلعموم اها:»

مسلمان است که عهدخود  با حکومت عهدکرد وچطور ميکه او به قرآن کر

«راشکستانده اقدام به جنگ نمود؟
1
  

مخصوص  ۀکه کدام آل یرازمثل نيا:»ديفزا یم يیسخن پوپلزا نيادامه ا در

مضمون  نيبه ا یخبر س(قو 23آن روزشنبه ) یمخابره موجود باشد، فردا

 باعث: »ديگويسقو م ۀکابل انتشار گرفت که بچ یبجواب حدس اهال

 امان هللا یخواجه برا یکه من از سرا شد نيمن با امان هللا خان ا یعهدشکن

هستم وازجبل السراج  هيميتنظ سيرئ یگفتم:من احمدعل فونيتل ۀعيخان بذر

 یم حضرتيتظر امر اعلکرده ام ومن ريهللا را دستگ بيزنم،حبيحرف م

 ني. پس از استماع ادياوريبسته بکابل ب باشم.امان هللا گفت فوراً او را مشت

«وترک عهد کردم. ستين یسخن دانستم که امان هللا خان مرا زنده گذاشتن
 2

  

 حضرتياعل راينداشت، ز قتيمخابره قطعاً حق نيا» کندکهيعالوه م یپوپلزائ

که رمز مخصوص   یتا وقت یاسيس فونيوتل یاسيس بيامان هللا خان درمکات

و راز دولت را هرگز  گشتينم ليقا یتيبرموضوع اهم شديافاده نم نيطرف

عموم بنام  دنز دياوکه با ۀتبرئ یسقو برا ۀو اما طرفداران بچ کرديافشاء نم

رادرهمان شب از خود ساخته  یجعل تيحکا نيعهد شکن معروف نشود، ا

«کردند. عيمردم شا انيدرم
 3

 

 سيانگل سيها کار جواس عهيشا نيکه چن رسديبه نظرم ،یسخن پوپلزائ ديتائ با

  .بوده استوتوجيه عهدشکنی بچۀ سقو  اعتبارکردن شاه امان هللا  یب یبرا

کرده  اديسقو ۀبچ یحکومت از عهدشکن(1307یجد7) هيدراعالم  يیپوپلزا

سقو  ۀشود،بچياعالن م کاريکوهدامن وچهار ۀعالق یايبررعا:» سدينويم

وقطاع  یومسلمان کش یبه دزد یادياو که از مدت ز قيرف نيحس ديوس

 هيميتنظ سيخان رئ یقبل نزد احمدعل یواقدام داشت وچند اميق یقيالطر

کرده  مانيکه مؤمن به ما وشماست عهد وپ ديبه قرآن مج حاضرشده یشمال

نقاد باشند، با وم عيفتنه وفساد نگشته به حکومت مط رامونيپ ندهيبودند که آ

                                                 
1
 ۵13،ص2سلطنت شاه امان هللا، جلد ،یپوپلزائ - 

2
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کرده  یگذشته بغ یاسلحه از حکومت گرفته وازعهد کالم اله لهيح نيا

«.است....
 1

  
 

 حمایت مردم هزاره  از شاه امان هللا:

به امان هللا خان واز شجاعت و وهزاره کاتب، از وفاداری مردم وردک 

استقامت ونبردهای شان برهبری کريم خان وردکی با قشون های سقاوی  که 

کاتب همچنان از  .ر همه جا سقويان را از پيش برميداشتند،به نيکی ياد ميکندد

وفاداری وپايداری مردم هزاره  نسبت به امان هللا خان و حمايت شان از 

سردار امين خان برادر امان هللا خان وخواجه هدايت هللا خان رئيس هيئت 

هزاره مبنی اعزامی شاه به هزاره جات، ونيز از جواب محکمی که مردم 

بروفاداری وحمايت خويش از شاه امان هللا به هيئت اعزامی پسر سقاو داده 

 بودند ياد کرده است. کاتب ميگويد که :

سيد زين العاب الدين پسر سيد شاهنشاه تکانه وغالم حبيب » هيئتی مشتمل بر

فرزند غالم حسن خان قزلباش قلعه وملکدار اونی وپدرحاکم ميدان با چهارنفر 

ز مردم هزارۀ سرچشمه ، که عريضۀ بيعت مردم بهسود را به سقاء آورده ا

بودند ويک يک طاقه لنگی خلعت گرفته بودند،...از راه تعهد بيعت نامه 

آوردن هزارۀ ]هزاره جات[ به وعدۀ ده الی پانزده روز با فرامين استمالت 

ند دين وايمانيم. آگين حبيب هللا خان رفته بودند، پاسخ شنيدند که  مسلمان و پاب

ً کمر بسته واستوار  چون بيعت به امان هللا خان کرده، به معاونت اوشرعا

ايستاده ايم، نميتوانيم که نقص عهد کرده ، خود را مسئول خدا ورسول قرار 

دهيم. پس نظر به بيعت خويش طريق قتال پيش گرفته،از طفل رضيع تا شيخ 

م جنگيده، خون خود را دراين راه فانی آمادۀ قتل وغارتيم وتا که جان داري

نثار خدمت دين ودولت وحراست ملت وحفاظت مملکت از دست برد  وقتل 

واسارت َسَرقَۀ جهل وضاله می نمائيم. وبه يک زين سورين دو تن را هرگز 

جا نمی دهيم تا مخذول دنيا وآخرت نشويم. واين را گفته دوازده هزار تن مرد 

«قتال شدند. جنگی حاضر کوتل اونی وآمادۀ
 2
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غبار نيز از رسيدن دوهزار جنگجوی هزاره به اردوی شاه در مقر خبرميدهد 

خان هللاحمل سردار محمد امين خان و خواجه هدايت  29در  »ومينوسد:

)رئيس و معاون تنظيميه هزاره جات( با دو هزار نفرمرد مسلح هزاره به 

ى وانمود که اردوى شاه پيوست. اما محمديعقدب خان وزير دربارطور

رهبران هزاره نتوانستند مستقيماً شاه را مالقات نمايند در حالى که آنها بسيار 

«آرزو مند عرض ارادت بودند.
 1

   

اشارٔه غازی » :کهمينويسد بعد از نقل پيام شاه امان هللا از بمبئی، داکتر زمانی

ز تره کی امان هللا خان به آغاز مخالفت بعضی از اقوام مثل انډر، بخش های ا

ها، هوتکی ها و توخی ها، اشاره به توطئه ديگريست که در آن دشمنان 

غازی امان هللا خان ميخواستند عالوه بر اختالفات بين درانی ها و غلجی ها، 

اختالفات ديرينٔه مردم هزاره و غلجی های غزنی را دامن زده، آنها را در 

دو روز بعد از پيوستن دو  بين هم بجنگانند. به رويت اسناد آرشيف انگلستان

ستون از لشکريان به قوای غازی امان هللا خان، رسيدن لشکر های هزاره 

آغاز شد، دو هزار نفر از بهسود تحت قيادت گل محمد خان پسر ارباب بخت 

يار بود. يکهزار نفر تحت قيادت احمد علی خان پسر محمد هللا خان از بخش 

های چهار باغ ،هشت صد نفر از های محمد خواجه و چهار دشت هزاره 

قسمت های سوخته و علودانی تحت قيادت ملک شاه پسند و ملک خان شيرين 

خان، حدود دو هزار نفر تحت قيادت نياز محمد خان، مهتر يوسف و باز 

محمد خان خوش ابدال که از قريه های ناور، سراب، ترکان وککرک بودند. 

قيادت محمد ناصر خان، محمد  سياه سنگ تحت ۀپنجصد نفر بيات قياق در

سردار خان و احمد علی خان بيات آمدند. تمام هزاره ها با اسلحه خود شان 

آمده بودند. روز بعد دو هزار نفر هزارٔه جاغوری و مالستان تحت رهبری 

حاجی محمد حسن خان و برات علی و عبدهللا خان پسران شيرعليخان 

زاره نفس تازه به قوای قندهاری رسيدن اين لشکر بزرگ هجاغوری رسيدند. 

رسانده و پيروزی غازی امان هللا خان را سريعتر ساخته بود، که دشمن از 

حيله و توطئه ديگری کار گرفت و آن استفاده از دشمنی ديرينٔه بود که بين 

هزاره ها و پښتون های غزنی وجود داشت. بمجرد رسيدن نيرو های هزاره، 
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ن هللا خان بودند،مثل اخند زاده سر بلند )مالی خوانينی که مخالف غازی اما

دوخيل( و امين هللا خان و عبدالحکيم خان تره کی، با گرفتن اوراقی که ک

توسط محمد کريم حاکم حبيب هللا کلکانی در غزنی آماده شده بود بر اسپ 

های خود سوار و نزد اقوام انډر، تره کی و سليمانخيل رفتند. آنها به مردم 

اگر امان هللا خان کافر نميبود، او هزاره ها، دشمنان سنتی شانرا »که ميگفتند 

نميخواست موجوديت اين دشمنان تنها يک معنی دارد و آنهم خورد کردن 

«پښتون ها توسط اقوام غير پښتون است.
 1

 
 
 

 قوتهای هزاره به سرکردگی فتح محمدخان، رئيس قشون قومی هزاره تا شش 

را بسوی باميان مسدود کردند. وهمچنان از  ماه راه عبور عساکرسقوی

نبردهای هزاره های شيخ علی وباميان وسرخ وپارسا وترکمان وبلخاب ويک 

اولنگ وغيره  ، که از راه  غوربند برکوهستان يورش بردند و سقاويان 

وهواداران شان را در غوربند بشدت کوفتند و مال ودارائی شان را تاراج 

مردم تگاب و نبرد های شان با نيروهای سقاوی، به کردند، ونيز از طغيان 

نيکی ياد کرده و آنان را می ستايد. واما تا ميتواند از اشخاص و اقوامی که از 

 پسر سقاو حمايت کرده بودند، نکوهش ميکند. 

 

 انتقاد کاتب از شاه امان هللا :

کاتب  صرف يک جمله در توصيف امان هللا خان دارد وآن اينست که   

خدمت بزرگی نسبت به مملکت وملت افغانستان از قبیل حصول »گويد :مي

استقالل ومعاهدات با دول معظمه و تاسیس مکاتب علوم وفنون متنوعه 

وحاضر آوردن اقسام ماشین ها و فابریکه های صنایع نفیسه واشیای 

«مستظرفه وغیره وغیره نمود.
 2

 

اقدامات امير امان هللا سوء : »وسپس در بارۀ علل سقوط دولت او مینویسد 

خان و وزرای خّوان ]دغل وناراست[ او در اجراآت امور سياسيه واقتصاديه 

وتنظيميه و انضباطيه وقضائيه واخالقيه و حقوقيه وجزائيه باعث تنفر طبائع 

بعت به سوی سياه چاه غوايت اعامه گرديده، همه را از شاهراه اطاعت ومت

ی[ کشانيد.... وزراء ومامورين کشوری ]گمراهی[ وبغيوت]عصيان ونافرمان
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ولشکری را که هيچ يک زانوی تحصيل نزد معلمی خم نکرده وبه جز 

خصائل رذيلۀ جهالت، ديگرچيزی نياموخته بودند، امر به اجرای امور مقننه 

قانونيه کرد. وايشان چه  از اغراض شخصی وچه از خواهشات نفسی راهی 

ذ رشوت و نسبت به دولت غدر وخيانت بيرون از شرع و قانون که سراپا اخ

می نمود، پيمودن گرفتند. و در انضباطيه]امنيت[ از عدم درايت اوليای امور 

و وجود حماقت در فطرت وشعور شان که همگان شريک دزد و رفيق قافله 

بودند، مسالک صورت مهالک ومعابر هيئت مقابر به خود گرفته، قتل 

امور اخالقيه از تاسيس مکاتب اناثيه وغارت وسرقت رونق يافت.....و در 

وغيره اسباب رفع حجاب و بدناموسی وهتک پردۀ عصمت وعفاف ومفاسقت 

، که هرکدام را مؤرخ اين عهد وعصر، نام به نام ثبت و مخالطت به حرام

تاريخ ارقام خواهد کرد به روی روز افتاده، باعث انقالب واستخراب سلطنت 

«امير امان هللا خان، گشت. 
1
  

 

 :برانتقاد کاتب تبصره من

اگر تمام انتقادات کاتب را برامان هللا خان تائيد کنم، اما يک چيز را 

تاسيس مکاتب برای طبقۀ نسوان، و رفع حجاب زنان نميتوانم تائيد کنم وآن 

است که از حقوق اساسی وقابل توجه زنان دريک جامعه مدرن ميباشد. اين 

شنفکران آن زمان واين زمان از کار های اقدامات رژيم  امانی به نظر رو

قابل ستايش دورۀ امانی بشمارميرود، اما فيض محمدکاتب، بنابرخصلت 

وخصوصيت مالئی خود،متاسفانه اين دوکار راعيب بزرگ حکومت امانی و 

معادل رواج بی عفتی وبی عصمتی ومخالطت زنان با مردان تلقی نموده 

ب،فارغ از تعصب ، درک درستی از است که نشان ميدهد مال فيض محمدکات

برنامۀ اصالحات اجتماعی وفرهنگی حکومت مترقی وتجدد خواه امانی 

نداشته است، زيرا برسميت شناختن حقوق زنان، بدون دسترسی زنان به تعليم 

و تربيت وآموزش در مکاتب عصری وسهم گرفتن در فعاليت های سياسی 

کن است. تأمين اين حقوق از وفرهنگی جامعه بدون رفع حجاب زنان، نامم
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وظايف اولی واساسی  هر حکومتی برای ساختن  يک جامعه مدرن  می 

 باشد.

متاسفانه، بيسوادی اکثريت مردم، فقرعمومی وعدم اطمينان از يک  

آينده مرفه، هميشه سبب شده است که رشوت خوری باوجود تمام شرمساری 

دولت  شمرده شود. اين پديده  وعذاب وجدان راشی،  تنها منبع درآمد مامورين

شوم نه تنها در دورۀ امانی دامنگير اکثريت مامورين بود، بلکه قبل از آن 

درعهد امير حبيب هللا خان وامير عبدالرحمن خان وامير شيرعلی خان وتا 

احمدشاه بابا و پيشتر وپيشتر از آن هم رايج بود و تا امروز هم ادامه دارد، 

ريخ کشور، رشوت خوری تا سطح غارت بانک ها ولی درهيچ مقطعی از تا

درعهد حامدکرزی، وتا فروش طيارات نظامی وثروت های ملی بسود 

 رهبرجميعت اسالمی درعهد ربانی نرسيده بود.

نکته دوم، وقابل ذکردر بررسی علل سقوط  رژيم امانی ، وجود توطئه 

توطئه  ها ودسايس دشمن زخم خورده ای چون انگليس بود. علت تمام اين

های عليه شاه،اين بود که استعمار انگليس، يک افغانستان مستقل وآباد ومرفه 

تحت رهبری شاه امان هللا را برای حفظ  منافع سياسی واقتصادی واستعماری 

خود برای مستعمرات خود تهديد می شمرد و بنابرين برای نابودی چنين رژيم 

ميکرد،ازانواع توطئه ها جسور که بدون دريغ به قبايل آنسوی سرحد کمک 

ودسيسه ها تا سرحد ترور ونابودی فزيکی شاه امان هللا  استفاده کرد، و در 

 صدد برانداختن سلطنت وی شد وسعی نمود از وجود رهبران مذهبی و

 مخالفين دولت برای رسيدن به اهداف خويش استفاده کند.

ها به اعتبار امان هللا خان، شاهی بود که با حصول استقالل کشور نه تن

وقدرت انگليس در ميان مستعمرات آن کشور در آسيا وافريقا، صدمه زد، 

بلکه مبارزه او باسنتها و عنعنات ناپسند قرون وسطايی جامعه ، دستور 

انتخاب يک همسر به ماموراني که بيشتر ازيک همسر داشتند، لغو مريدی و 

ف حجاب زنان و دادن پيری در اردو، گرفتن امتحان مالئی از مالنماها، کش
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حق بسيار برای شان در برابر مردان و لغو نکاح صغير با مردان مسن و... 

و... از جمله اقداماتی بود که هريک ميتوانست آتش دشمنی را با او دامن بزند 

 و او را از سرير قدرت پائين بکشد. 

کاتب خودش نيز علت شورش مردم شنوار و شمالی کابل، را زيرسر 

 وخيانت برخی از وزراء درتبانی با روحانيون متنفذ دانسته مينويسد:انگليس 

هجری  1307نخست نايرۀ انقالب وشورش ضد امان هللا خان درسنۀ »

شمسی توسط شينواری ها و به تحريک الرنس انگليس برپا شده به اظهار 

اوامر ونواهی دينيه)!( مردم را اغوا کرد. وآنان شهر جالل آباد وعمارات 

ه دولتی را که نمونۀ عمارات اروپائی بودند وعظمت وترقی وزينت عالي

مملکت ومدنيت ملت را در انظار خودی وبيگانه نشان ميداد، آتش زدند 

وسوختند وضياع ومتاع اهالی شهر واثاثيه وقورخانه دولت را غارت وخراب 

نمودند ودرعين اشتعال آتش قتال وجدال،اهالی کوهدامن وکوهستان به اغوای 

ازاعضای « شيخ محبوب علی افريدی»سفيرانگليس درکابل و« همفريز»

سفارت انگليس که هفتۀ يک ودو روز به بهانۀ تفريح دراستالف و فرزه و 

شکردره وقلعۀ مرادبيک و سرای خواجه وچاريکار وغيره رفته ، مردم و 

بزرگان قومی را به شورش برضد امان هللا تحريک ميکرد. وهم وزراء خائن 

ار برخالف امان هللا رهسپار و درخفا ملت را برضد او داللت ميکردند و وغد

دولت جديد االستقاللی را که دراقطار وانظار عرض اندام کرده بود، چنان از 

بيخ وبن برانداختند که اگرسياست عميقۀ سريح )آسان وروان( التغير همسايه 

رده، شرقی )انگليس( وشمالی )روسيه( ترک غرض خصوصی خود را ک

افغانستان را به حال خودش گذارند تا پنجاه سال ديگر به حالتی که داشت 

نخواهد رسيد. وحال آنکه هردو همسايه از رقابت هم لحظه ای ولمحه ای آرام 

ننشسته، برای حصول مدعايی خود)افغانستان ( را آسوده و راحت نخواهند 

«گذاشت.
 1 
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ندوست و خير انديش بيش از حال که ازدوران زمامدارى آن آزاد مرد  وط

در « پادشاه گردشى»دوازده  -سال ميگذرد و هر يک از ما شاهد ده 90

کشور خود بوده ايم، بدرستى تميز و تشخيص داده ميتوانيم که هرگاه دسايس 

خارجى در تبانى با عناصر ارتجاع داخلى مانع تحقق اصالحات و سبب 

ستان امروز اينقدر از کاروان سقوط رژيم امانى نمى گرديد، بدون شک افغان

 تمدن و ترقى پس نمى ماند و با چنين سياه روزى ها دچار نمى گرديد. 

  

 :حضرت شوربازارآخرین زورآزمائی  شاه امان هللا با    
 

حمل  6شاه با چهارده هزارعسکر منظم و غير منظم در  ...» غبارمينويسد:

قوماندان و  .مارش نمود( از قندهار باستقامت کابل 1929مارچ 26) 1309

پيشدار اوآقاى عبداالحدخان وردکى )ماهيار( وزير داخله و از مشاورين او 

احمد عليخان رئيس بلديه و رئيس تنظيميه کاپيسا و پروان )کسى که دهاره 

قواى شاه  .با اسلحه دولت مجهزساخت ( بودهللا بچه سقاو را برضد شاه امان 

عه دوهزار عسکر بچه سقاو حصار در بيست روز بغزنه رسيد و با مداف

و اما در طى اين سفرفعاليت و پروپاگندهاى مخالفين  .غزنى مقابل گرديد

حمل يک افسر نظامى مقيم کالت  13در . داخلى و خارجى هيچ توقف نداشت

در همين وقت يک  .عسکر را به قيام دعوت نمود، اما گرفتار و اعدام گرديد

. فتاد و به جرم جاسوسى خارجى اعدام شدنفرمالى نو وارد از هند بدست ا

حمل يک نفرجاسوس ديگر خارجى دستگير وبه جرم خود معترف و  14در 

حمل خبر رسيد که يک تولى عسکر سقوى  17در  .بال وقفه اعدام گرديد

متعاقباً  .تسليم شده ومتعاقباً يک دسته عسکر داوطلب هزاره بکمک شاه رسيد

رشاه اسير گرديد و به حکم شاه افراد آن يک دسته عسکر سقوى بدست عساک

رها و افسرانش اعدام شدند.
1
قره »حمل سه هزارنفرهزاره با مردم  24در . 

به استقبال شاه شتافتند و معنويات اردو بلند شد. در همين روزپيشدار « باغ

حمل  شاه با  26در  غبارميگويد: .شاه وارد غزنى شده جنگ را شروع نمود

درهمين روزدوطياره سقوى ازکابل رسيد  .غزنى گرديدقشون منظم وارد 
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ولى در عوض اردوى شاه بمب هاى خود را دور تر افگندو باالى اردو رسم 

  .سالم ادا کرد و برگشت

دريکى از اين دوطياره  »بقول نويسندۀ امريکائی، ريه تالی استوارت:

شت، خان ارادت داهللا محمدعمر پيلوت نشسته بود که سخت نسبت به امان 

 او ازفرستادگان شاه امان هللا به شوروی برای آموختن پيلوتی بود و زيرا

بنابرين سه بار به او وظيفه داده شد تا بمب های خود بر عساکر امان هللا 

درغزنی پرتاب کند، مگر او هربار يا فيوز بمب را خنثی ميکرد ويا بمب را 

باری  سی آسيب نرسد.دور تر از قرارگاه عساکر امانی پرتاب ميکرد تا بک

باری عمر پيلوت را بخانه خود برد ويک امانی، ميرهاشم خان وزيرماليه 

کيسه طالرا پيش روى وى نهاد وگفت: اين طالمال شماست، بشرطيکه طياره 

را بقندهار ببرى! عمر پيلوت با کمال شهامت کيسه طال را به ميرهاشم خان 

خان درآن حک شده بود  هللامسترد نمود وصرف يک سکه را که نام امان 

گرفت و روز بعد درحاليکه طياره بيش از رفت و برگشت غزنى بنزين 

نداشت، طياره را آنقدر ارتفاع داد که وى را قادر ساخت به ميدان هوائى 

 شاه امان هللا خان استقبال شد.هللا قندهار فرود آيد و از طرف هواداران امان 

«]رفرازغزنی پخش نمود.توسط این طیاره اوراق تبلیغاتی خودرا ب
 1

] 

در آن زمان ودر آن شرایط برای انجام چنین کار خطرناکی، آدم باید خیلی 

شجاع ونترس باشد تا سرخود وخانوادۀ خود را برای کمک به یک رهبر 

سیاسی برکفت بگذارد. واین فداکاری واز خودگذری را میرهاشم خان درحق 

  .ندشاه امان هللا کرد

ازسال سوم سلطنت شاه امان هللا  رمالیۀ عهد امانیمیرهاشم خان، وزی

، مردی که به گناه هواداری ازشاه بود (1929تاجدی1920تا سقوط آن شاه)

امان هللا در فردای به تخت نشینی نادرشاه بطورمرموزی به شهادت رسید. 

میرهاشم خان همان مرد شجاعی وحاضر جوابی بود که وقتی بچۀ سقاو 

به درخت از یک پا آویزان کرده  شاهیارگ  در حاکم کوهستان را

 گفت:خان بود،خطاب به میرهاشم 

 تو"التی")کافر( بزرگ هستی!  
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 جواب داد:  من کافرنیستم، بلکه مسلمان حقیقی وسیدهستم .

 پسرسقاو دوباره پرسید:  مگر توهمان نیستی که بودیجه را ساختی؟ 

سیستم قدیم میردرپاسخ گفت، بلی،بودیجه یک لفظ کفرنیست، یک 

حساب است. درخانه، دکان همه بودیجه دارند.بودیجه یک نام جدید است که 

به محاسبه داده اند. میربا این پاسخ معقول خود، دهن شاه بیسواد را بست و 

  1از مرگ نجات یافت وبعد بچۀ سقاو او را به صرف غذا دعوت نمود. 

نام عرض مطلب در  حمل يک نفر مال به 28در » غباردادامه بحث ميگويد:

به خيمه شاه شتافت و با تبرچه اى که داشت «  درانى وغلجائى»موضوع 

قصد حمله به شاه نمود اما دستگير و تفتيش شد، از پوش کتابى که داشت يک 

تصديقنامه انگليسى بدست افتاد و خودش با همان تبرچه که در دست داشت 

 .اعدام گرديد

خان )رئيس و معاون هللاو خواجه هدايت  حمل سردار محمد امين خان 29در  

تنظيميه هزاره جات( با دو هزار نفرمرد مسلح هزاره به اردوى شاه پيوست. 

اما محمديعقدب خان وزير دربارطورى وانمود که رهبران هزاره نتوانستند 

مستقيماً شاه را مالقات نمايند در حالى که آنها بسيار آرزو مند عرض ارادت 

تحصيل کرده در معيت شاه دونفر )غالم سرورخان و بودند. از افسران 

عبداالحد خان( به شاه پيشنهاد کردندکه غزنى را در محاصره گذاشته سر 

راست به کابل حمله کند زيرا مردم وردک و ميدان و هزاره همه در معيت 

شاه به کابل مى ريزند و بچه سقاو محکوم به شکست قطعى ميگردد، 

و مایارمنظور غبار، عبداالحدخان شاه ) امامشاورين مغرض و ملکى

( که باطناً طالب انقراض دولت شاه بودند، نگذاشتند احمدعلیخان لودین است

و شاه را درجنگ غزنى معطل نگهداشتند. از اين بعد حمله قشون شاه از سه 

جهت به شهر غزنى شروع گرديد. عساکر سقوى تا ديوار هاى شهر فرار 

حاکم بر شهر غزنى از طرف قشون شاه اشغال نمودند و يک قله مرتفع 

گرديد. چون نزديک بود شاه غزنى را تسخير نمايد، لهذا تخريبات مخفى 

شدت يافت و در همان شب يک عده عسکر از مواضع حاکمه و مفتوحه بدون 

جنگ عقب نشستند و دشمن دليرتر گرديد. در اول ثور شدت باران مانع 
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ار مرد مسلح هزاره به مدد شاه رسيد در ثور يک هز 2جنگ موثر شد و در 

ثور شاه را بواسطه تشکيل مجلس نظامى و طرح پالن جديد مشغول  3

ثور هزاره ها به حمله پرداخته و نقاط مهمه را از دشمن  4در .نگهداشتند

«.گرفتند
 1

    

محقق دنمارکى مينويسد : پيروان مجددي ها مالکدوخيل و آخندزاده سربلند 

سفر نموده و تبليغ  لىخقبابل اندر و تره کى و سليمان اندر غزنى مي

براستى کافر نباشد، برهزاره ها که دشمن سنتى هللا ميکردندکه هرگاه امان 

فقط هللا موجوديت هزاره ها در قواى طرفدار امان ا .آنهاست، صدا نمى کرد

يک معنى داشت :تخريب )پشتون ها( توسط قبايل غير پشتون. اين پروپاگند 

خان هللا رى داشت. هرگاه قبالً بيست در صد افراد قبيله دشمن امان تاثير فو

بودند، اکنون همه در دشمنى با او قرار گرفتند.
 2

. 

در همين وقت بود که پنج هزار نفر مرد مسلح سليمان »غبار ادامه ميدهد: 

خيل که از قبل براى چنين روزى آماده ساخته شده بودند )برهبرى 

ها رسيده و دريک حمله شديد قوه شاه را درهم نورالمشايخ( بکمک سقوى 

در طى همين  .ثور يک قله حاکمه بدست قواى مخالف افتاد 5شکستند و در 

جنگ بود که سيد اشرف خان قندهارى از مبارزين دلير سپاه شاه کشته شد. 

ثور حمله مخالفين بشدت آغاز گرديد و از بلندى ها برسر اردوى شاه  6در 

چه سپاه قندهارمقاومت مينمود، ولى شبانگاه در اثر تبليغ ريختن گرفتند. گر

شديد و وسيع در داخل اردو، قسمتى از عساکر شاه مواضع خود را ترک 

ثور امر ناگهانى 6شب  9درساعت  .گفته و به استقامت هرات حرکت کردند

شاه، اردو را به مراجعت جانب قندهار به حرکت انداخت. ديگر شاه اراده 

«.ع نقشه هاى مخالفين دربارى خود قرار داده بودخود را تاب
 3

    

خان به وفادارى هللا امان »:ميگويد« آتش در افغانستان»نويسنده کتاب 

عبداالحد خان سوء ظن پيداکرد، زيرا افراد حسن جان راپوردادند که 

عبداالحد خان در نظر داردکه شاه  را در غزنى به دام اندازد، پالنى را که 

يح نمود مشابه پيشگوئى همفرى سفير برتانيه بودکه گفته حسن جان توض
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)عبدالحدخان به قوم غلزى  .خان رادر تله مى اندازند هللامان  بود:غلزائى ها

خان صحبت کرد و به وى هللا منسوب بود( حسن جان بصورت مخفى با امان 

گفت که حتى اگر دوباره پادشاه هم شود، وى پادشاه يک کشور پرازهرج 

بودکه ثروت آن غارت شده است، حسن جان عالوه کرد که  ومرج خواهد

مردم نا فهم اندو) به همين علت( ده سال حکومت و زحمات شمارا تقدير 

خان عساکر را جمع نمودوگفت که شاهراه قندهار را هللا پس امان  .نکردند

ساعت ده شب بطرف . مسدود ساخته اند، وى برميگردد که آنرا باز نمايد

.در تمام راه صداى فيراز اطراف شاهراه شنيده ميشد، اين جنوب حرکت نمود

فيرها از جانب غلزائيهاى صورت ميگرفت که پيروان حضرت شوربازار 

شاه را که از انگلستان « رولس رايس»نورالمشايخ بودند. غلزائيها حتى موتر 

 .«با خود آورده بود، دزديده بودند
1
  

ر حربيه بشاه گفت که: فضل غنى مجددى ميگويد:عبدالعزيزخان وزي

خان از طرفداران پسرسقاو و از حزب محمدوليخان است، نبايد به  عبداالحد

سخنان او باور کرد! اين گفتار وزير حربيه و اختالف او با عبداالحدخان 

سبب شک و ترديد بيشترشاه نسبت به همکاران شده تصميم به عقب گشت 

گرفت
2
خان هللا اعلى اردوى امان  اين محقق عالوه ميکندکه، در قيادت  .

تعدادى از اعضاى حزب محمدولى خان موجود بودند که حرکات قواى امان 

خان را به محمد وليخان بکابل گزارش ميدادند و محمد وليخان آنرا به هللا

ميرسانيد.هللا حبيب 
 3

  

از هللا فضل غنى مجددى اظهار مينمايدکه : در غزنى نزديک بود قواى حبيب 

ليکن در همين وقت قواى حضرت » کت بخورد خان شهللادست قواى امان 

خان را هللا نورالمشايخ از قبايل مسعود، غلزائى و سليمانخيل رسيد و امان 

هللا خان آخرين حلقه از حلقات مبارزه بين امان هللا شکست امان  .شکست دادند

«خان و جماعت اسالمى بود.
 4
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رسيد و « التق»ثور شاه با عسکر منظم خود در  27در » غبار ادامه ميدهد: 

رسيده « سراسپ»به او گفتند که سه هزار عسکر سقوى به تعقيب او تا منزل 

شاه بحرکت جانب قندهار ادامه داد تا به رباط مهمند رسيد و از اينجا  .است 

)بنابر  .والى على احمد خان را برياست تنظيمه قالت مقرر و اعزام نمود

هللا و نيم ساعته با شاه امان ماخذديگر، على احمد خان بعد از مالقات يک 

قبول نمود که يک بار ديگر بخت خود را بيازمايدو زمام امور رادر قندهار 

 24بدست گيرد، بعد از خداحافظى باشاه، عازم قندهارشد و فردا بعد از ظهر 

خان ازسرحدعبورکرد، على احمد خان خود را پادشاه هللا که امان  1929مى 

.اعالن نمود
 1

  

در منزل مهمند بود و از اينجا بازى آخرين را در  1308جوزا  4شاه در 

او به قندهار )  .تاريخ افغانستان و سرنوشت محزون آينده خود شروع نمود

البته به ًحسن جان که قبالًبه قندهارفرستاده شده بود( امرکرد که ملکه ثرياو 

يش خانواده اش به عجله راه قلعه جديد سرحد را به استقامت هندوستان در پ

گيرند، يعنى تنها راه فرار و موهنى که برروى او باز گذاشته بودند. شاه با 

متعاقباً او به ايتاليا  .داخل قلمرو انگليس گرديد 1929مى  23خانواده خود در

رفت و تعقيب شد و )يک باربراى او زهر خورانده شد مگر از مرگ نجات 

ست. همچنان سردار شمسى ديده ازدنيا ب 1339يافت( تا باالخره در ثور

« خان در ايران رفت و همدرآنجا بازندگى وداع نمود.هللاعنايت 
2
  

خان و استقرار حکومت اغتشاشى بچه سقاو هللانقراض سلطنت شاه امان 

تلقى گرديد.« فاجعه تاریخى»درافغانستان به حيث يک 
 3

  

گرفت هللا بدينسان حضرت نورالمشايخ مجددی انتقام خود را از شاه امان   

شکست دادن او در حقيقت تمام روشنفکران و مشروطه طلبان را شکست وبا 

داد و ثابت ساخت که روحانيون و بحصوص خانواده مجددى در افغانستان 

مانع اصلی هرگونه تحول واصالحات اجتماعی واقتصادی وفرهنگی اند وتا 

آنها در افغانستان صاحب نفوذ وقدرت معنوی درافغانستان باشند هيچ حاکمی 

رقدر عالم ومتدين وخدا جو باشد بدون اجازه اين خاندان نميتوانند گامی به ه
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بجلو به نفع ترقی کشور ورهائی توده ها بردارند ومردم راازقعر جهالت 

ونادانی وقيدوبند خرافات مذهبی وپيری ومريدی  وغالمی اين خاندان رهائی 

د وبی خبر از دين بخشند. همين خاندان بود که حبيب هللا کلکانی رهزن بيسوا

، محصل استقالل کشورقرار دادند و عزت هللا ومذهب را بجاى شاه امان 

دراختيار دزدان واوباشان کلکه کان  9وناموس مردم را برای مدت 

وکوهدامن گذاشتند ومردم کابل وتمام والياتيکه زيرسلطه سقويان قرار داشت 

ان  تاريخی روبرو با تجاوز و دست درازی به مال و ناموس ازسوی  اين دزد

 شدند.  

قرار گرفتن پسر سقاو بر تخت سلطنت افغانستان نه تنها آغاز فصل تاريک 

 .تاريخ افغانستان است بلکه توهين بزرگى به ملت افغانستان نيز بشمار ميرود

زيرا که ملت مغرور فغان به پادشاهى مردى تن در داد که نه سواد و نه 

از دين چيزى ميدانست هللا يکصدم شاه امان سوابق نيک داشت ونه به اندازه 

با رويکار آمدن پسر سقاو تمام  .و نه در راه حصول استقالل گام برداشته بود

دست آورد هاى استقالل و روشنفکران و تحول طلبان افغانستان تا آن وقت، 

دروازه هاى مکاتب و آموزشگاه هاى دولتى مسدود گرديد.  .نقش بر آب شد

وئى، تجاوز به مال و دارائى و ناموس مردم آغاز شد. بى امنيتى ، زورگ

هواداران نهضت امانى يکى پى ديگرى به زندان و شکنجه و ترور و اعدام 

 سپرده شدند. 

محمدصادق مجددى برادر نورالمشايخ نخستين کسى بود که دست تائيد و 

حمايت خود را به نفع پسر سقاو بلند نمود و او را برتخت سلطنت کابل به 

تهنيت گفت ولى چندى بعد هللا« خادم دين رسول هللا حبيب »عنوان 

بر او هم تاپه کفر زدند 1929درجون
1

هللا . همان کارى که در حق شاه امان 

 کرده بودند.

 

 اعالمیٔه  امان هللا خان از بمبئی: 

اعالمئه » محقق ونويسنده توانای کشورداکتر عبدالرحمن زمانی مينويسد:

عد از ترک وطن در بمبئی به مطبوعات داده شد، در غازی امان هللا خان که ب
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آمده  چنين ضميمٔه اول راپورجګرن ويکمن، مامور وظايف خاص انگليس ها

شنيده ام که مردم تصور ميکنند من در نتيجٔه شکست قوای قندهار و »است:

پيروزی قوای بچٔه سقاو کشور را ترک گفته ام، بنابر آن الزم ميدانم بصورت 

م کنم که چنين شکستی بر قوای من تحميل نشده است. با وجود مختصر اعال

ما هيچ وقت شکست نخورده ايم، علت برگشت من به  ،جنگ شديد در غزنی

قندهار، آرزوی من برای جلوگيری از خونريزی بين اقوام افغان درانی و 

غلجی بود. به مجرديکه من درک کردم بعضی اقوام مثل انډر، بخش های از 

و توخی ها مخالفت شانرا با من آغاز ميکنند، من خودم عقب  تره کی ها

نشينی نموده و جنگ بيشتر را به اساس اصل صلح و دوستی که من هميشه 

من هیچگاهی برای منفعت »از مدت ها قبل گرامی داشته ام، متوقف ساختم. 

نداشته و ندارم. این یک خود شخصی ام تمایلی به نا بودی و بر بادی ملت 

است که از آغاز اغتشاش شینوار تا به انتشار آن به تمام والیات  حقیقت

مشرقی و شمالی من به سر بازانم امر کردم به هیچ جائی حمله نکنند و در 

عوض آن بصورت دوامدار نمایندگانی را نزد اغتشاشیون فرستاده و تا حد 

توان کوشیدم مسایل را از طریق صلح حل و فصل کنم، و از طرق منطقی 

نها را قناعت دهم که یکبار دیگر وفا داری خود را به من اعالم کنند. آ

شورش آنها هیچکدام اساس درستی نداشت، آنها مخالف افکار من بوده و 

آنرا مخالف آرمان های اخالقی خود و عنعنات ملی میدانستند. همٔه این 

حل موارد در لویه جرگه مورد بحث قرار گرفت، و به اتفاق آراء توسط آن 

نفر از ( 1107وفصل و تصویب شد، که به اشتراک یکهزارویکصدوهفت )

نمایندگان تمام کشور دائر شده بود. اما از آنجاییکه تمام مشوره ها و 

اعالمیه های عفو عمومی من کدام تأثیری نبخشید، و خیانت کسانیکه در 

می ابتدا عاملین توطئه بوده و پس از آن از فاش شدن اعمال شیطانی خود 

ترسیدند، ادامه یافت، من وظیفه خود دانستم تا برای جلوگیری از خونریزی 

.«بیشتر تخت و تاج را به نفع برادر بزرگتر خود عنایت هللا خان رها کنم
 1

 
 

 

غازی امان هللا خان در اعالميه اش بعد از »داکتر زمانی درادامه مينويسد: 

اش، اعالم وفاداری  ذکر مختصر رويداد های قندهار علت جلوس دوباره
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اقوام واليت مشرقی، حمايت و تشويق رهبران اقوام مناطق بين قندهار و 

کابل، تنظيم سر بازان منظم و قومی و حرکت شان بطرف کابل، پيشرفت 

بسوی غزنی و تسليمی و شکست قوای حبيب هللا کلکانی در مقُر و وردک، 

با اتکا به همکاری »در بارٔه دست کشيدن از جنگ و ترک وطن ميگويد که 

و وعده های اقوامی که بین قندهار و غزنی زندگی میکنند، و دانستن اینکه 

تعداد قوای سقوی در غزنی از یک هزار نفر تجاوز نمیکند، من بطرف 

غزنی پیش رفتم اما به مجردیکه ما به غزنی رسیدیم، یک طغیان تازه و 

وتکی، و توخی بوقوع غیر متوقع انډری، یک قسمتی از اقوام تره کی ،ه

پیوست، لذا من برای بازیابی اوضاع، که رخ دیگری اختیار کرده بود، به 

مقُر، محل فرماندهی خود، برگشتم. من کوشیدم غلط فهمی را از طرق 

مسالمت آمیز رفع کنم، اما این سؤ تفاهم تا به قالت انتشار یافت و اقوام 

ه قالت آمدم تا یکبار دیگر این منطقه را متأثر ساخته بود. بعد ازینکه من ب

بد گمانی را از طریق ترغیب رفع کنم، من با دانستن رازی درک کردم که 

یک خونریزی جدید بین اقوام غلجی و درانی آغاز میشود. من هیچوقتی فقط 

برای حاصل کردن دوبارٔه قدرت و اختیار نمیتوانستم به جنگ داخلی اجازه 

ا توجه به این اصل تخت و تاج را رها داده و سبب خونریزی شوم. من ب

نموده و افغانستان را ترک گفتم، در تمام دوران این کمپاین، لشکر من با 

قوائی روبرو نشده بود که توان مقاومت را داشته باشد و یا از آن شکست 

خورده باشیم. اگر چه اقوامی در مسیر راه ما، مخصوصاً انډر سوگند و تعهد 

تعداد بزرگ شان بر قوای ما حمله نمودند، اما آنها خود را شکستانده و 

بیش از یک یا دو ساعتی بمقابل ما مقاومت کرده نتوانستند، در نهایت 

شکست خورده و فرار نمودند این نشان میدهد که قوای ما هیچگاهی از 

دشمن شکست نخورده و در یک عملیات واحد هم لشکر من عقب نشینی نه 

 نرفته است. نموده و یک گام به عقب

من یکبار دیگر تکرار میکنم که این اصول و مخالفت من با خونریزی بود 

که من را مجبور ساخت از تاج و تخت انکار و از کشورم خارج شوم. من 

هیچ وقتی نخواسته ام که ملت افغان برای منافع شخص من باهم جنگیده و 

 تباه شود. 
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من بصورت قطعی آن شایعاتی این دلیل آمدن غیر مترقبه من به چمن بود، 

را رد میکنم که علت ترک کردن افغانستان شکست قوای من بود این مطلقاً 

ً مؤفق نشدم، اصول من در افغانستان  بی اساس است. گر چه من شخصا

ناکام بوده نمیتواند، چون من مطمئن هستم که در دوران ده سال کار سخت 

جاد کنم که هیچ وقت اجازه و تالش، من حد اقل مؤفق شدم ذهنیتی را ای

نخواهد داد افغانستان درین حالت باقی بماند.لذا من میدان را به آنهای ماندم 

که دعوای قهرمانی دین را دارند و از آن برای منافع شخصی استفاده 

را بدین حال و روز رسانده اند.همه از حالت کابل و   میکنند و افغانستان

ه ای صورت میگیرد، بخوبی آگاه اند بزودی اینکه با دین و مذهب چه معامل

فهمیده خواهد شد که در پشت پرده بدون از اغراض شخصی و نادانی چیز 

دیگری نیست،در غیر آن مٔسله دین با وضعیت و امور موجودٔه افغانستان 

«هیچ نوع وجه مشترکی ندارد.
 1

 
 

 

يل و پيروان مجددي ها مالکدوخ»محقق دنمارکى استا اولسن،مينويسد : 

آخندزاده سربلند در غزنى ميان قبابل اندر و تره کى و سليمانزى سفر نموده و 

براستى کافر نباشد، برهزاره ها که دشمن هللا تبليغ ميکردندکه هرگاه امان 

هللا موجوديت هزاره ها در قواى طرفدار امان  .سنتى آنهاست، صدا نمى کرد

ير پشتون. اين فقط يک معنى داشت :تخريب )پشتون ها( توسط قبايل غ

پروپاگند تاثير فورى داشت. هرگاه قبالً بيست در صد افراد قبيله دشمن امان 

«خان بودند، اکنون همه در دشمنى با او قرار گرفتند.هللا 
 2

  

 

از آنچه گفته آمدیم بروشنی معلوم میشود که شاه امان هللا شخص  بسیار 

اطر کسب قدرت  باعاطفه  بود وتحمل دیدن کشت وکشتار اتباع خودرا بخ

وسلطنت نداشت. از نفاق و جنگ های قومی نفرت داشت و میخواست مردم 

افغانستان در تحت زعامت اوبرادروار زندگی کنند و نیروی خود را در دفاع 

از استقالل و ترقی کشور بکار ببرند، نه در راه حذف یک دیگر خود. شاه 

ً دیوانه وارعاشق مردم و ترقی کشور بود ونم ی خواست  برای حفظ واقعا

 سلطنت اومردم خون همدیگر را بریزند.
                                                 

1
 460داکتر زمانی، همان اثر،ص  - 

2
 159م وسیاست درافغانستان، ترجمه خلیل زمر، صاستا اولسن،اسال - 



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   625   

 

 بچۀ سقاو از زبان ملک الشعراء بیتاب الحال وصف

 

 شکر هلل دوستداران عصر کلفت درگذشت        

 باز شـد باب تمـدن  دور وحشـت درگذشت                                   

 عهـد عشرت آمــد و وقت فالکت در گذشت     

 جلوه کرد ایام خوش هنگام زحمت درگذشت                               

 این همه از همـت شاه وطن خواهــان بــود

 وجـودش افتخار مـلــت افغــان بـــود کـــز                              
 

 اینکه می گفتند کرده نائب مهـدی ظهــور        

 بود دزد رهـزنی بی بهره ازعقل وشعور                                          

 از تــرحــم بی نصیب و از وفا بسیار دور         

 قتل انسان بود آسان پیش او را قـتل مور                                      

 سخت ازسنگین دلیها ظالم وخونریز بود

 ـریب گویم نائب چنگیز بودهـــم باین تقـ                                       
 

 دشمنان ملک ما بودند عـمـری در کمین         

 محو استقالل ما میخواستند از روی کین                                    

 بهراین خدمت مهیا شد برای شان معین          

 یـنبچـــۀ سقـــو یعــنی خـائن دیـن  مبـ                                  

 لعنت حـق بر وی و هــم بر طرفداران او

 بر هــوا خـواهان بی وجدان بی ایمـان او                                
 

 بـد  اگــر گفتــنـد  شاه  تــرقی خواه  را          

 خادم دیــن گـــر لقب ماندند حبیب هللا را                               

 انـدند آن گمراه را           نائب مهـدی اگـر خـو

 نـثـر اگـــر دادند بیت نعمت هللا  شاه را                               

 این همه غیر از پرو پاگند دشمن ها نبود

 خالی از اغراض نفس مــردم  دنیا نبود                              
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 نائب مهــدی لقب شد تا خری دجال را            

 کـرد تاثــیر عجائـب  مـردم  جهــال  را                             

 تا مژه برهم زدم دیدم دگرگون حال را            

 بی هوا خواه یافتم بیچـــاره استقالل را                            

 تا بدادش از فرانسه حامی افـغان رسید

 صاحب وجدان رسید گوهرکان شرافت                            
 

 دربنای انقالب آنکسکه شرکت کرده است        

 برخالف سلطنت تحریک ملت کرده است                          

 دولت ما را  دچـار  صـد  فالکت کرده است          

 تا قیامت بهرخود تحصیل لعنت کرده است                                       

 د ملـک و ملـت ما  را  تــباهظالمان  کـردن

 یا الـهی در  دو عالم باد  روی شـان سیاه                                       
 

 هیچ سگ مانند او  توهین یک ملـت نکرد        

 از برای دشمن ما کس چنین خدمت نکرد                                     

         ازهوای نفس اگر بدعت سر بدعت نکرد

 با معین السلطنت آخـر چـرا  بیـعـت نکرد                                   

 عاشق بربادی مـــا آن خبـیــث  رو سیاه

ب سلطنت گردید باغی از دوشاههم زحُ                                   
1

 

 ، دزد دراين شعر، استاد بيتاب بچۀ سقو را:خائن دين مبين اسالم)نه خادم دين(

 رهزن،خردجال، نائب چنگيز،ظالم، خونريز، بيشعور، خبيث،روسياه، باغی 

 و از سگ کمتر تعريف کرده است.
 

 نهيآئ خ،همچونيتاردرپايان سرگذشت حبيب هللا کلکانی ميخواهم بگويم که:

 کيخوب و بد  یگذشته وکارکردها یزندگ ۀچهر توانيکه در آن م ستيا

ظلم واستبداد  ايو زشت و کياعمال ن توانيمجامعه را تماشا کرد. در آن 

 خيجامعه مالحظه نمود. تار کيدست شان در  ريقدرتمندان را بر مردم ز

                                                 
1
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از ظلم و ستم  یعيطبو با مطالعه آن خواننده بطور گذارديبرانسان اثر م

اربابان قدرت و از تجاوز برمال وناموس وشرف وعزت مردم مظلوم 

 یکه مورد ستم واجحاف وزورگوئ یمردموخود را با  کندياحساس نفرت م

ً به ا یقرارگرفته ،همدرد وهمنوا م که ظلم  رسديم جهينت نيشمارد و اغلبا

که عامل  یاست وکس یرانسانيزشت وغ یگران،کاريوتجاوز برحقوق د

. رديمورد نکوهش ونفرت قراربگ دياست، با هايدادگريها و ب یناروائ نيچن

 اي  منتقدشکستن)نکوهش از نهيآئ یبجاعبرت گرفت و  خياز تار ديپس با

پرداخت و به جوانان و  شيمؤرخ(، بهتراست به اصالح خود و جامعه خو

به حقوق  اوزو تج یدرس را آموخت  که ظلم و ناروائ نيفرزندان خود ا

و  یکه از مفت خور ديبا یاست و م یانسان ري، کار زشت و غ گرانيد

 نيوامثال ا یريو باج گ یربائ وقتل و اختطاف و آدم یو راهزن یاوباش

 .نديبجو یکارهار  دور

 

  :در برابر بچۀ سقو علی احمدخانشاغاسی قیام 

يکى از رجال مهم عهد امانى است. او برادرزاده على احمد خان والی کابل 

خان هللاعلياحضرت سراج الخواتين و شوهر سراج البنات خواهر شاه امان 

  .بود



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   628   

دلخان، نواسه ايشيک آقاسى شيردلخان على احمدخان پسر لوى ناب خوش

بارکزائى بود. مادر والى على احمدخان)بی بی ساحره( دختر امير دوست 

محمدخان و پدرش خوشدلخان لويناب يکى ازرجال شجاع و دشمن شکن 

دولت امير شيرعلى خان بود و در 

شکستن امير عبدالرحمن خان در جنگ 

ششگاو )ميان وردک و غزنى( بطرف 

ر شيرعلى خان در برابر دارى امي

توپخانه سردار عبدالرحمن خان از خود 

رشادت و کاردانى بى نظيرى نشان داد و 

همين شجاعت و دالورى او در واقع تاج 

و تخت کابل را دوباره درکف 

.(1868اميرشيرعلى خان گذاشت )
1
  

خان بکوشش هللادرعهد امير حبيب 

علياحضرت سراج الخواتين، لويناب 

پسرش على احمد خان و  خوشدل خان با

خانواده اش به افغانستان بازگشتند. لويناب خوشدلخان بحيث والى کابل و على 

احمد خان به سمت ايشک آقاسى )شاغاسى( ملکى تعيين شدند.على احمد خان 

مشهد متولد شده بود، درهند تحصيل کرد و زبان هاى در 1883سال در در

خان هللات. بعد ازقتل امير حبيب انگليسى و اردو و پشتو وعربى رافراگرف

خان دست بيعت پيش کرد.هللا على احمدخان اولين کسى بود که به سردارنصر
 

2
  

فرخ سفيرايران درعهد امان هللا خان در کتاب کرسى نشينان کابل مهدی 

خان ازعلى احمدخان است. شخصى هللااستحکام سلطنت امان »مينويسد: 

ال و جدى وبا شهامت و جسور است فوق العاده خود خواه و مغرور، ولى فع

«وبسیار قابل والیق و متمول.
 3
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خان بحيث وزير امور داخله هللا على احمد خان در نخستين کابينه شاه امان 

 تعيين شد و درمذاکرات صلح راولپندى رياست هيئت افغانى را بعهده داشت. 

 مشرقى بود زونشاغاسى على احمدخان در هنگام قيام خوست رئيس تنظيميه 

 6500پس والى على احمد خان با قواى  خوستبراى خاموش کردن غايله و

نفرى که از مردم شينوار، خوگيانى و مهمند تهيه ديده بود بر خوست حمله 

کرد. على احمدخان شورشيان را چنان تحت فشار قرار داد که سران شورشی 

بدريافت مجبور شدند تسليم گردند. بعد از اين پيروزى است که على احمدخان 

. (1303مفتخرو والى کابل تعيين گرديد)« تاج افغان»لقب 
1
  

يکى از همراهان او به اروپا بود، پس هللا على احمد خان در سفر شاه امان 

 ، دولت نيروهايى از مرکز به سر1928ازباال گرفتن شورش شينوار در

کردگى محمود خان ياور و سردار شيراحمد خان و غالم صديق چرخى 

ى فرستد، مگر همه در خاموش کردن شورش شينوار ناکام ميشوند، بدانسو م

دولت على احمد خان را مامور فروکش نمودن شورش شينوار نمود و به 

 جالل اباد فرستاد. 

درننگرهارحمايت مردم خوگيانی را حاصل نمود،ولی والى على احمدخان 

هللا خان به  همينکه  مطلع گرديد که شاه امان هللا به قندهار رفته وعنايت

 جنوری17)اشغال گرديده از سوی بچۀ سقاو  کابل ارگ پشاور رسيده است و

او که در فهم ودانش صد چند بربچۀ سقو برتری داشت ودر گذشته  (،1929

اهليت خود را در وزارت داخله ونيز واليت مشرقی  ونيز درخاموشی  غايله 

رۀ شناخته شده بود، خوست بمردم نشان داده بود وبحيث وزيرداخله کشورچه

درجالل آباد  1929جنورى 20در تاريخ  برضد بچۀ سقو دست به قيام زد و

از طرف روحانى متنفذ ننگرهار نقيب صاحب  کهاعالن کرد  پادشاهخود را

اما برخى ازقبايل سمت  .بر سراوگذاشته شدادشاهی پلنګی تائيد گرديد و

ميگفتند که اومشروب شرقى کشورمخالف پادشاهى على احمد خان بودند و 

بهرحال يکعده از سران  .ميخورد و بنابرين براى پادشاهى مناسب نيست

واليت ننگرهار به وى بيعت کرده و او را بحيث پادشاه افغانستان تبريک 

 .گفتند
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علی احمدخان بقصد گرفتن کابل با لشکربسوی کابل حرکت کرد وتا جگده 

پسر سقاو نزد على احمد خان در همين فرصت هيئتى از جانب لک پيش آمد،

کله کانى را به او رساندند که تقاضاکرده هللا به جگده لگ رسيد و پيام حبيب ا

بود: چون من پيشتر از توکابل را تسخير و اعالن پادشاهى کرده ام پس بايد 

تو بمن بيعت کنى و به کابل بيائى! 
 1

   

بل گرفت. را رد کرده تصميم حمله بکاهللا على احمد خان تقاضاى حبيب  

همينکه على احمد خان نيرو هاى تحت فرمانش را بسوى کابل سوق نمود، 

ميان او و محمدگل خان مومند قوماندان قطعات نظامى جالل آباداختالف نظر 

بروز کرد و در نتيجه على احمد خان موصوف را مورد لت و کوب قرار داد 

ده يى از قواى نظامى و اين مسئله همکارى ميان آنها را برهم زد و درنتيجه ع

که از منطقه کوهدامن بودند، قطعات خود را ترک کرده بسوى کابل رهسپار 

على احمد خان که وضع را وخيم ديد براى گرفتن کمک به اقوام  .شدند

اقوام خوگيانى دسته يى از افراد را تحت فرماندهى  .خوگيانى مراجعه کرد

لى احمدخان قرار دادند، ملک محمدجان و ملک محمدشاه خان در اختيار ع

اما آنها عوض کمک به على احمد خان در مسير راه بجان هم افتادند و در 

نتيجه چندين کشته دادند و بقيه بخانه هاى خود مراجعت کردند. در اين اثنا 

 17بيعت نمود و با گرفتن مبلغ هللا ملک قيس خوگيانى بکابل کشيد و به حبيب 

د که به جالل آباد رفته على احمد خان را تعهد سپرهللا هزار روپيه به حبيب 

دست بسته بحضورش حاضر خواهد نمود. ملک قيس در دره خوردکابل، 

جايى که قرارگاه على احمد خان بود وارد شده و بر افراد خوگيانى و ديگر 

قطعات اردو صدا زد که اسلحه خود را گذاشته تسليم شوند، اين حادثه بر 

ثير سوء بخشيده اسلحه خود را بر زمين گذاشتند، روحيات بسيارى از افراد تا

اما برخى دست به مقاومت زده به مقابله پرداختند و در نتيجه پس 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 

ختند و بالنتيجه على احمد خان با همراهى عده قليلى از احمد خان پردا

طرفداران خودبه لغمان نزد نقيب صاحب )که امارت على احمد خان را 
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خطبه خوانده بود( رفت و جريان را شرح داد. نقيب صاحب على احمدخان را 

به مبارزه تشويق کرد، اما على احمد خان که خيانت   و دو رويى قبايل را 

پيشنهاد نقيب صاحب را رد کرد و از راه مومند بسوى پشاور  ديده بود،

حرکت نمود. در پشاور على احمد خان جنرال نادر خان را مالقات نمود و 

 .چون به موافقتى با نادر خان نرسيد به قندهار فت

 

 پادشاهی بدفرجام علی احمدخان در قندهار: 

 خان هللا با شاه امان  پس از مالقاتعلی احمدخان از پشاور به قندهار رفت و

وخروج او از کشور يک بار ديگر بخت خود را آزمود وخود را به پادشاهى 

 در قندهار اعالن نمود. 

هنگامى که نيروهاى سقاوى براى تسخير قندهار پيش آمد على احمد خان خود 

را براى مقابله آماده ساخت. شهر درحال دفاع بود که بنابر روايت کتاب 

نی در حريق تاريخ" احمدعلى خان لودين مخفيانه به قوماندان "حبيب هللا کلکا

قواى سقاوى )جنرال پردلخان( در امر تسليمى شهر به تماس آمد و بناى 

( دروازه 1308جوزا13)1929جون  3همکارى گذاشت. باالخره صبح روز

شمالى شهر قندهار توسط يکى از خوانين قندهار بروى نيروهاى سقاوى 

در تصرف قواى سقاوى در آمد. على احمد خان بزودى گشوده شد و شهر 

هللا همراه با چندتن از علمای دينی قندهار که به نفع امان افتاد وبدست سقاويها 

کنند. شنابودتا  شد خان فتوا داده بودند بکابل برده
 1

   

مهدى فرخ معاصر دولت امانى که درکابل سفير ايران و ناظر اوضاع است ، 

جامعه افغانستان اينطور نيست که » غانستان مينويسد: در تاريخ سياسى اف

جاهل وبى اطالع که اساس  روى عقايد سياسى عمل نمايد. جامعه يى است

نسوان را مخالف ديانت  انقالب را روى بستن مدارس قرار داده و يا تحصيل

دزدى دانسته و در عقب آخوندهاى بى سواد کورکورانه حرکت ميکنند و با 

معرفى نمايد ، بيعت مى نمايند .... مرحوم  هللاادم دین رسوا که خود را خ

على احمد خان پسر لوى ناب ، يکى از رجال مهم و متنفذ افغانستان بود، 

اخالقاّ شخصى بود بسيار شجاع و با شهامت، در دوستى محکم و پايدار، با 
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علو نظر و بذال و در افغانستان تنها حريفى که به سلطنت محمدنادر خان ، 

 تسليم نمى شد، مرحوم على احمدخان بود.   

... در افغانستان نفوذ وقدرت در دست انگليس هاست و در واقع شريان حياتى 

افغانستان در دست حکومت هند)برتانوى( است. متنفذين آنجا مخصوصاّ طبقه 

آخوندهاى حنفى مذهب مطيع و مستخدم حکومت هند هستند، از قبيل حضرت 

يا نقيب ويا صاحب شوربازار و 

نورالمشايخ ويا پيرصاحب جغتو و يا 

رئيس جميعت العلماء و غيره. وبه 

همين جهت اراده، اراده حکومت هند 

است و چون على احمد خان بدون 

اجازه آنها ميخواست عمل نمايد و يا 

مخالف مشورت آنها شروع به عمل 

نمود و کانديداى انگلستان شخص 

ديگرى براى سلطنت بود، ناچار 

« بايستى ازبين برود.
1
   

 

در موقعى که خواستند به دهانه توپ ببندند،   مرحوم على احمد خان را»

من در هیچ موقع پشت به دشمن نکرده ام، مرا از سینه به اظهار نمود: 

! مير غضب هاى سقاوى نيز همين طورکردند و شخص دهانه توپ ببندید

ردند و متأسفانه افغانها در شجاع و شرافتمندى را با آتش توپ قطعه قطعه ک

فقدان همچو شخصى به هيچوجه اظهار تأسف و تألم نکرده و شايد براى اتهام 

شراب نوشى او را فرزند اليقى نميدانستند، در حالى که مرحوم على احمد 

خان از اشخاص اليق و شرافتمند و از روى انصاف جا داشت که افغانها 

«زاى عمومى اعالن  کنند.روز اعدام اين مرد وطن پرست  را ع
 2

   

نيز ازشجاعت على  (179-178)ص«آتش در افغانستان»نويسنده کتاب

هللا مى هنگامى که  امان  23احمدخان ياد آورشده مي نويسد که:بعد از ظهر 

خان سرحد را عبور ميکرد، والى علی احمدخان خود را در قندهار پادشاه 
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ير على احمد خواندند، )ده روز( وى را ام  اعالن نمود. روز دومدر خظبه نام

خوانده شد، زيرا قواى سقوى قندهار را اشغال هللا بعد خطبه بنام امير حبيب 

کرده بودند. والى على احمد خان را دستگير وبه کابل فرستادند، اورا در 

با غل و زنجير گشتاندند، و بعد به زندان سپرده  برهنه  بازار هاى کابل پاى

او رادر تپه شيرپوربردند و به دهن توپ بستند،  1929جوالى  9شد، بتاريخ 

شود، على احمد خان ميله توپ را بوسيد وسينه اش  قبل از اينکه توپ شليک

رادر برابر ميله توپ گرفت تانشان داده باشدکه مثل يک مرد، مرگ را پذيرا 

 شده و ازعذاب توهين رهائى يافته است. 
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 فصل دهم

 

 تصفیه حساب با نادرخان  و ت رسیدن بقدر

 حبیب هللا کلکانی و همفکران شاه امان هللا 

 

 

 قدرت:بن رسیدنادرخان برای  تالش

پسرسردارمحمديوسف سپهساالر محمدنادر خان 

 خان ابن سردار يحيی خان ]خسراميرمحمد

 .بوديعقوبخان[ اين سرسلطان محمدطاليی 

است که سردارسلطان محمدخان طالئی همان کسی 

با مشورت هارالن حاسوس انگليس از صف 

برادرخود اميردوست محمدخان درجنگ برضد 

رنحيت بريد ودرصف دشمن پيوست وپشاور را به 

رنجيت سينگ تسليم داد وبعد از سوی رنجيت 

سينگ بحيث حاکم پشاور منصوب شد.به همين دليل 

داريحی خان سراز ینام برده ميشود، درواقع يادآور« آل يحيی »وقتی از 

خان بحيث شريک جرم امير محمديعقوبخان درامضای معاهده شوم گندمک 

تسليم دادن پشاور ازجانب سلطان همچنان يادر آوری از( و1879)می 

 است. بت سينگهه به رنجمحمدخان طالئی پدرسرداريحيی خان 

 ريام یرپادشاهيخان درسال اخ يیحيخانواده »: سدينويم یداکترزمان

 رعبدالرحمنيام ۀ.موافقافتيبازگشت به افغانستان  ۀخان اجاز عبدالرحمن

 یخان وپسران او به وساطت وکوشش ها يیحيسردار ۀضيخان بعد از عر
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 هيبا تجربه به فرزندان خود توص ريام یتيهت صورت گرفته وبه روا سيانگل

 ....نديجو یخان دور يیحيوهوشدار داده بود که ازخاندان  هکرد

آمدن به کابل را  ۀاجاز ديدر قرآن مج ۀن بعد از عهدنامخا يیحي ۀخانواد

سال با در  دون به کابل آمد. ودرهمان ۀرياز د یالديم 1901حاصل ودرسال 

خان)خواهرمحمدنادرخان( درعقد نکاح  وسفيآمدن دخترسردارمحمد

خان  یيحي ۀداخل شدن تمام افراد خانواد یهللا خان، راه برا بيرحبيام

شد. بعد از نکاح خواهرمحمدنادرخان)مادر سردار اسد هللا باز  ربارکابلدرد

 ثيخان بح وسفيسن، سردار محمدآصف خان وسردار محمد بيخان( به ترت

محمدخان  ،سردارفتحینظام یشاغاس مانخانيمصاحبان خاص،سردار سل

خارجه،سردار  یشاغاس ثيخان بح زيکوتوال،سردارمحمدعز  ثيبح ايزکر

(،سردار هاشم خان یخاص)گاردشاه یها یاردلغندمشر ثيبح نمحمدنادرخا

سرخان  ثيخان بح یول ،سردارشاهی)قوماندان گاردشاهسيسرسرو

سرمنبراسپور،  ثي( بحی(، سردار احمدشاه خان)آصفیاسپور)رکاب باش

 بيترت نيوبد دنديگرد نييسرجماعه پروانه تع ثيسردار شاه محمودخان بح

مهم  یروهايازن يیروين کيوبه  یمسم نيمصاحب ۀخانواده بنام خانواد نيا

«شد. ليتبد ريدرسلطنت ام گريد
 1

  

درعهد امير حبيب هللا خان محمدنادرخان درسرکوبی شورش جنوبی درسال 

موفق شد واز طرف امير برتبۀ سپهساالری نواخته شد. پس از قتل  1912

امير حبيب هللا خان در لغمان ،نادرخان بحيث سپهساالرقشون معيتی 

هللا از اميرنصرهللا خان بحيث جانشين اميرحبيب هللا خان حمايت اميرحبيب 

کرد،اما براثر قيام سپاه جالل آباد او وبرادرانش به اتهام قتل امير سراج 

الملت والدين دستگيروبزنجير کشيده شدند.درکابل امان هللا خان او وبرادران 

ا انگليس را وبنواعمام او را از بند رهاکرد، چونکه پالن جنگ استقالل ب

روی دست داشت، آنهارا دوباره بکارهای اولی شان بازگشتاند.درجنگ 

استقالل محمدنادرخان بحيث قوماندان جبهه جنوبی تعيين گرديد وبراثر 

اصابت مرمی توپ که از جانب او بسوی قلعه تل فيرشده بود، وقلع حريق 

                                                 
1
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تنظيمه قطغن بحيث وزيردفاع ورئيس وى گرديد، بحيث  فاتح تل شناخته شد. 

های ضد  وبدخشان گماشته شد.وچون بدون استيذان شاه امان هللا بسماچی

شوروی را حمايت وتقويت ميکرد، دولت شوروی ازاين حرکات او بدولت 

افغانستان شکايت کرد و شاه امان هللا او را به مرکز فراخواند وهنگاميکه 

دولت را برای شورش خوست آغازشده بود،شاه ازاو خواست قيادت قوتهای 

خاموشی غايله خوست بدوش گيرد،ولی او شرايطی را به دولت پيش کرد که 

شاه آنرا نپذيرفت ومحمدولی خان را بحيث قوماندان جبهه خوست فرستاد و 

 از کابل دورساخت.در فرانسه او را بحيث وزيرمختار

)شيون کابلی(نواسۀ  محمدرحيم ضيائیاز قول داکتر سيد عبدهللا کاظم 

مينويسد ر عبدالرحمن خان ومغضوب نادرخان ومفرور به خاک شوروی امي

اسنادی بدست آورد که  علت سبکدوشی نادرخان اين بود: امير امان هللا :» که

ارتباط مستقيم نادرخان و برادرانش را با سرکردگان شورش منگل با 

يد عبدالرش وماللنگ کاظم]،  اشخاص مانند مالعبدهللا لنگ ]مشهور به مالی 

ونيز يکی ازاقوام نادر خان يعنی عبدالکريم نواسه شيرعلی خان فرزند 

خان که در راولپندی هند می زيست، ثابت می ساخت. در حقيقت اين  قوب يع

در  عبدالکريم بود که انگليسها او را نزد قبايل منگل فرستادند، برای اينکه 

نند. در زمينه تعيين جنوب کشور پايگاه مخالف با امير امان هللا را ايجاد ک

مبنی بر  سرنوشت نادرخان، امير امان هللا نارضايتی سفارت شوروی را 

ارتباط نادر خان با بسماچی ها نيز در نظر گرفت. امان هللا خان نادر خان را 

اين که وی را دور  به کابل احضارنمود ]از قطغن و بدخشان کاظم[ و برای 

ه افغانستان آمده بود، در فرانسه ساخته باشد، درعوض محمود طرزی که ب

سفير ساخت
1
» .  

اما نادرخان چندی بعداز سفارت افغانستان درپاريس به بهانه مريضی 

هنگامی که امان هللا براثر شورش های و استعفاداد ولی درفرانسه باقی ماند 

شينوار وبچۀ سقاو از سلطنت استعفا داده ومجبور به خروج از کشورشده 

مبارزه عليه ازپاريس راهی هندوستان و واردپشاورشده و بود، نادرخان 

بدوش گرفته نجات افغانستان از دست سقويان کله کانى را بمنظور هللا حبيب 

 بود. 

                                                 
1
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آتش درافغانستان مينويسد که : در بمبئی يک نماينده حکومت کتاب نويسنده 

 " به مالقات  نادرخان رفت و پيام شفائی Frekeهندبرتانوی بنام  "فريک

حکومت هندبرتانوی را به وی رساند که:"اميدواراست يک افغانستان آزاد 

ست بوجود آيد، زمانی صلح درافغانستان بر قرار ودو ودرصلح، متحد وقوی 

بوجود خواهدآمد که با ما دوست  ويک افغانستان باثبات ومتحد

که : زمانی يک افغانستان باثبات بوجود  باشد.")منظوراين جمالت اين است

واهد آمد که با انگليس دوست باشد.(خ
 1

   

محمدنادرخان درطول راه ازبمبی تا خوست داکترکاظم مينويسدکه :

درهرموقع به نمايندگان مطبوعات که هدف برگشت او را سؤال ميکردند، 

من در آمدن به افغانستان، مقصد شخصی ندارم، من »چنين جواب ميداد: 

بالخيرهستم، ازاحوال موجودٔە خواهان تاج وتخت نيستم، من يک ثالث 

خان متأسف هستم و برای خيرشخصی شان و منافع هللا اعليحضرت امان 

جامعه کار خواهم کرد، مراد من قيام امن و صلح درافغانستان است، هرکس 

ف شاه را ملت به پادشاهی قبول کند، من به او بيعت خواهم کرد؛ من برخال

«خان عمل نخواهم کرد.هللا امان 
 2  

از روز ورودخود به هند تارسيدن به  نادرخان :»داکترزمانی نيز مينويسد که 

پپشاورو رفتن به سمت جنوبی ولوگر بصورت متواتر به آزاديخوای خواهان 

هند وافغانها راجع به هدف اصلی خود دروغ ميگفت که گويادر آمدن به 

ای افغانستان مقصد شخصی ندارد،خودش مدعی تاج وتخت نبوده تنها بر

نجات وطن وبرگشتاندن صلح وآرامش برگشته است.از احوال موجوده 

اعليحضرت امان هللا متاسف بوده وبرای خير شخصی ان ومنافع جامعه 

«کارمردم افغانستان است. وانتخاب پيشوا کرد، کارخواهد
 3

 

 

فبروری شاوليخان وهاشم خان به پشاور  27درريه تالی ستيورات ميگويد:

بسياری نمايندگان انتظارمی کشيدند تا نادرخان به قندهاربرود .دراينجا ندرسيد

واز امان هللا خان پشتی بانی کند، ولی نادرخان به نمايندگان گفت که ]رفتنم به 

                                                 
1
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2
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3
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قندهار[به شما ارتباط ندارد. دراين وقت يک هيئت از جانب امان هللا خان 

را مالقات کنند، ودوهيئت از سوی بچه سقاو به پشاور رفته بودند تا نادرخان 

، سفيرانگليس مالقات کرده از زمگرنادرقبل از ورود اين هيئتها با همفري

همفری در مورد شحص مورد نظر انگليس برای سلطنت آينده  افغانستان 

معلومات خواسته بود. همفری به نادرخان جواب داده بود که ما درموضوع 

سردرگمی وبيچاره گی  افغانها وآزادی شان مداخله نمی کنيم وازاين حالت

به صفت يک دوست  زشان سوء استفاده نمی نمائيم. نادرخان از همفري

به وی گفت که  زخواهش نمود که به وی مشورت بدهد که چه کند؟ همفري

جرگه را داير نمايد واز قبايل بخواهد يک نفر را به صفت پادشاه تعيين کنند، 

به  زد يا شخص ديگری. همفريقطع نظر از اينکه آن شخص امان هللا خان باش

نادرخان حالی ساخت که حکومت برتانيه حاضراست به سوی شخصی که 

ات را تاسيس کند دست دوستی دراز نمايد. نادرخان گفت: بثبايک حکومت 

بسياری شک وترديد از دماغم زايل گرديد. نادرخان با ستايش از حکومت 

را فراموش نخواهند کرد برتانيه اظهار داشت که افغانها هرگزاين چيزها 

هنگامی که نظم ونسق را درخانه شان برقرار سازند، انشاء هللا آنها 

درنظرندارند که امان هللا خان را دوباره ] برسلطنت[جابجا سازند."
 1

  

به جنرال جنرال نادر خان مالقات نمود وبا در پشاور على احمد خان 

برابر بچۀ سقو مبارزه کنم  نادرخان يادآورشد که حاضرم با شما مشترکاً در

مهم سقوط دادن بچۀ سقو است وبعد از سقوط او فرقی نميکند که شما پادشاه 

 .با نادر خان نرسيد به قندهار فت چون به موافقتى شويد ويا من،

 

محمدحکيم نماينده تجارتی »نويسنده امريکائی ريه تالی استوارت ميگويد:

ن هللا بود همينکه مطلع شد، نادرخان با افغان در پشاورکه  از هوادار شاه اما

همفری سفيربرتانيه درپشاورمالقات کرده و بعد بسوی مناطق قبايل حرکت 

نموده است، يک اعالميه برضد نادرخان وبرادرانش  پخش نموده نوشت که : 

اين اشخاص خاين هستند، نادر، شخصی است که اميرحبيب هللا را کشته »

ان از افغانستان کشيده بود، زيرا آنها به کشور وفاميل وی را عبدالرحمن خ
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وفادار نبودند و دوباره ثابت ساختند که به برتانيه وفادار اند، طوريکه آنها را 

درهند برتانوی تربيه کرده بودند. اين ها دشمن اسالم اند وميخواهند که 

داده  افغانستان را دوباره زيرسلطه برتانيه بياورند. علمای را که برتانيه پول

 3، 600،000بود و پول ميدهد آنها را دراين رابطه کمک مينمايند. آنها 

روپيه از برتانيه گرفته اند که اين پروپاگند را دوام بدهند ونبايد به اين 

اشخاص خاين اجازه داده شود که درافغانستان بيشترتوقف نمايند. هرشخصی 

برتانيه را کمک می که به نادر و برادرانش کمک نمايد مانند آنست که  

نمايد." 
1
  

او از ماموران :»عبدالحکيم خان مينويسدکه اين داکتر زمانی دربارۀ          

حبيب هللا  امير سابقه دار افغانستان بود که درعهد اميرعبدالرحمن خان و

ماموريت داشته ودر دوران امان هللا خان نخست به حيث رئيس اتحاديه 

 بحيث وکيل تجار افغانی در پشاور مقررشد. 1926تاجران کابل ودرسال 

ميرزا عبدالحکيم در دورۀ اغتشاش شينوار يکی از حاميان فعال امان هللا خان 

بود. او حکومت های حبيب هللا کلکانی ونادرشاه را برسميت نشناخت وبا 

فشارهای وارده از طرف مقامات از تسليم نمودن اموروکالت تجاری  وجود

اده شدۀ آنها ابا ورزيد. انگليسها درعهدنادرشاه ميرزا به نمايندگان فرست

در پشاور دستگيرکردند  1930عبدالحکيم خان را نخست درماه فبروی 

وبعدها وی را به اتهام کمک درنشرمقاالت ضد رژيم نادرشاه در جريده 

 زميندار يکجا با مخالفين ديگر نادرشاه مثل امين جان ]برادرشاه [به برما 

.«تبعيد کردند
 2

  
 

 کابلنقش قبایل وزیرستان وقبایل پکتیا درنجات 

( مقاله یګړد خپلواکی او غلواکی ج» آقای  داکتر زيرکيار زيرعنوان 

وزيرستان ومسعود و  قبايل  جانبازیسهمگيری و و در آن ازه مفصلی نوشت

سهم سقو  ههم در جنګ استقالل وهم در جنګ برضد بچژوب وکند وغيره که 

به استناد کتاب ردند. معلومات داکتر زيرکيار يادآوری ک موثر داشتند،

بود وبه همين خاطر تازه برای من  خاطرات جنرال يار محمدخان وزيری 

                                                 
1
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من آن مقاله را به دری ترجمه کردم و درافغان جرمن آنالين به نشر سپردم. 

که از طرف جنرال يار  نام دارد«دافغانستان داستقالل اونجات تاريخ» کتاب

صفحه در  38۵ميالدی در 2000خان وزيری نوشته شده ودر سالمحمد

 .استالهور پاکستان به چاپ رسيده 

کتاب خاطرات جنرال خوشبختانه 

، قوماندان لشکرنجات کابل از یارمحمدخان وزیری

محمد در واقع خالء کتاب فيض  نگ سقويان، ج

ماه ميزان  25ماه سنبله تا  کاتب را در ثبت وقايع 

به سخن ساده  پرميکند.  1929توبراک15/ 1308

تحرکات قبايل وزيری وجاجی وديگر کتاب اين تر

عناصر ضد حکومت سقاوی را در جنوب کشور، 

 از چنگ سقويان تصميمکشورجای که برای نجات 

 د. گرفته ميشود، توضيح وتشريح ميکن

ميتوان زيرکيار  از قلم داکتر (دخپلواکی او غلواکی جګړی)در مقالۀ 

فتح کابل توسط قبايل وزيرستان و اقوام جاجی جنوبی بسر کردگی داستان 

جنرال يارمحمدخان وزيری وسپهساالرنادرخان وجرگه ها وتعهدات او را با 

بچۀ سقو را از دروازۀ چگونگی فرار  سران قبايل وزيری وجاجی پکتيا و

 مطالعه کرد.شمالی  ارگ  

برتوانائی های رزمی  داکتر زيرکيار در اين مقاله بيشتر توجه خود را

جنرال يارمحمدخان معطوف ساخته بود  يادتتحت ق ستانوجنگی قبايل وزير

استقالل( وهم «)خپلواکی»، هم در جنگ ستانتا نشان داده باشد که مردم وزير

سقوی( نقش مهم وچشمگيری داشته اند، و استقالل «)غلواکی» عليهدر جنگ 

 مګرمردم وزيرستان می باشد،  افغانستان مرهون قربانی ها وجان بازيهای

افتخار اين قربانی ها بجای مردم وزيرستان،به سپهساالرنادرخان تعلق گرفت  

 واو به حيث  فاتح تل وقهرمان جنگ استقالل شناخته شد؟؟؟

شاه امان هللا خان اشاره ميکند که های داکتر زيرکيار همچنان به نامه 

ايار[ بدست جنرال توسط عبداالحد خان ]مش 1308حمل  12بتاريخ

يارمحمدخان وزيری در شاهجوی قالت رسيده بود وشاه از جنرال وزيری 

تن از مشران وزيرستان نوشته بوده  14نامه را که عنوانی  14خواسته بود تا 

به آنها برساند واز آنها بخواهد که برای نجات کشوراز چنگ سقويان امان هللا 
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]را کمک نمايند.
1
 بابعد از هفت شبانه روز سفرعطلی بال مجنرال وزيری  [

با  خود رابه وزيرستان رسانيد وصعب العبوردر کوهستانات  پياده ایپ

سران قبايل ديدار وگفتگونمود وسپس آنها را در رساندن نامه های شاه به 

"وانه" مرکز وزيرستان برای جرگه فراخواند و با تشريح وضعيت سياسی 

شاه غازی را برای جرگه قرائت نمود واز افغانستان وشاه امان هللا پيغام 

ايشان خواست تا از شاه امان هللا حمايت کنند. مردم وزيرستان  که شاه امان 

هللا غازی را از دل وجان دوست داشتند بال درنگ آمادگی خود را برای 

کمک به شاه ابراز داشتند و شش هزارمرد جنگجوی از اقوام مختلف 

ژيم سقوی شدند و اين آمادگی خود را با نواختن وزيرستان آماده پيکار با ر

 دهل واتن ابراز داشتند.

بقول آقای زيرکيار که از آدرس کتاب خاطرات جنرال وزيری سخن 

ً شش  [1929اپريل  21]  شمسی1308در تاريخ اول ثور »ميگويد تقريبا

بسوی افغانستان به « دهل واجرای اتن»با نواختن  هزار لشکر مسلح قومی

سخنرانی هيجان ه شهزاده بمال فضل الدين مشهور بعد از اتن  فتادند.حرکت ا

يکی اينکه : انگيزی ايراد نمود و برای لشکر دو سفارش مهم نمود

ديگر و «دراين خدمت عظيم سهيم ميگردند»خان درهواداری از امان هللا 

تالش ميکند  که از طريق جرگه مخالفين شاه را به طرفداری خود » اينکه 

هـر  ،انګورخان، دلبازخان، زنګي خان و هفتي خــان از آن پس «.اده کندايست

 :از لحاظ عسکری بر سه نکتۀ مهم ذيل تاکيد ورزيدند کي

 ؛ بزرگ وخان هرقوم، قوماندان قوم خود است  -(اول

جنرال يارمّحمد  ،دعوو مس وزيرما بزرگان حاضر وغايب قوم » -(دوم

تمام لشکرهای قومی انتخاب کرده را بحيث جرنيل]جنرال[ خان وزيری 

 ،«ايم

 منبع:«).تا فتح کامل کابل ، تحت قيادت او روان خواهيم بود» -(سوم

(مقاله دخپلواکی اوغلواکی جگری
2
 

                                                 
1

)بحوالۀ جنرال وزیری، 800،ص 2015-1880زیرکیار،له امیر عبدالرحمن خان نه تراشرف غنی- 

 (143-140ص
2
ب را می گیرد وگاه داخل قوس ناخنک وگاهی خارج قوس داکتر زیرکیار، به سبک خودش پیغام کتا- 

 ماخذ بیان میکند که عبارت فوق یک نمونه روش کارایشان است. دقیقناخنک بدون ذکر
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به هرحال وقتی لشکروزيرستان به اورگون رسيد، مطلع شدند که شاه 

بنابرين لشکر  ثور از غزنی به قالت عوت کرده اند، ۴ولشکرقندهار در 

 ثور راهی برمل وزيرستان شدند. ۴يرستان نيزدر وز

به اين نتيجه رسيد که يک جنرال  وزيری  زيرکيار درادامه مينويسد:

 و)مسعود( را بدور خود جمع کند مسيد بار ديگر لشکرهای قومی وزير و

با بزرگان بـرمل در. جنرال وزيری به حرکت آورد  سقوي برضد رژيم

د تا اين بار لشکر مسلح داخل پکتيا مبعمل آجرگه کرد وفيصله قومي وسران 

حمله کنند و بعد به استقامت کابل اورګون اول برمرکز نظامی  ، گردند

 1308در روزاول جوزای جنرال وزيری  با اين پالن لشکر  بحرکت افتند.

اورګون مقابل قلعه نظامی  دراورګون  رسيد و به [ 1929می  22]شمسی 

  توقف کرد.)موڼـډې( نزديک 

حمله ل ه[ ډ1929می  22] 1308درساعت ده بجۀ شب اول جوزای 

جنرال وزيري  به . سقاويان، قلعه اشغال گرديد د و با سرعتشبر قلعه نواخته 

تمام بزرگان سقوی با جنرال وزيری  بغل کشی وخوش آمد ، و دندتسليم ش

 «.گفتند

لشکر  دراينجا  به نظر ميرسد که آقای زيرکيار تحت تاثير جذات جنگی

وزيرستان قرارگرفته باشد، زيرا فتح يک قلعه نظامی از دست مخالفان مسلح 

کار آسانی نيست.آقای زيرکيار از مقاومت لشکر سقوی وتلفات طرفين ياد 

نميکند واينکه بعد از فتح قلعه جنرال وزيری قوماندان لشکر دست به چی 

 اقداماتی زد، چيزی نميگويد.

 یجاج رمیان طایفۀ علیخیل قومنادرخان د» زيرکياردر ادامه ميگويد:

برای نادرخان نامه ای فرستاد جنـرال یارمّحمد خان وزیری  قرارداشت.

واظهار کرد که برای دوباره برگشتاندن امان هللا خان با تو یکجا بسوی کابل 

«.دوباره نیامد »حرکت میکنیم. مگر جواب خط جنرال وزیری
1
  

ح نميدهد که لشکر نجات از اول داکتر زيرکيار اين را هم توضي

ميزان که  3جوزاکه قلعه ارگون را از دست سقويان فتح ومتصرف شدند تا 

به عليخيل رفتند درمدت چهار ماه درکجا بودند و چی ميکردند؟ برای روشن 

                                                 
1
را  داخل گیمه گرفته است،وهدف آن )جواب نامه  نیامد( است، که لزومی « دوباره نیامد»جمله زیرکیار،- 

 ه در کتاب مهم بود که نشان نداده است.به داخل گیمه  ندارد، بجای آن ماخد نام
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شدن موضوع من  از آقای اياز نوری که کتاب جنرال يارمحمدخان وزيری 

 دارد، پرسيدم .دراختياررا 

کتاب  224-218ات در صفح وري آزادي چنين پاسخ دادند :آقای ن

ساعت ده بجۀ شب اول جوزار  »که  آمده استخاطرات جنرال وزيری 

. و شروع شدسقاوی(مقرقوای ] هجری شمسی حمله لشکرما برقلعه 1308

جوزا غوند مشر  21.و بتاريخ گرفتروز را در بر 20محاصره اين قلعه 

ً نزد  جرنيل يار محمد خان آمده و تسليم عبدالغياث سقاوی شخصا

تحت قيادت يار  وزيرستانلشکر 22۶-22۵ اتصفحوبنابرمندرجات .شد

محمد خان برای انتظار اواخر فصل تابستان، واپس به وزيرستان رفته 

ً بزرگ را که مورد سوال شما قرار گرفته است  «است. یعنی وقفه نسبتا

طرف خط تحمیلی سپری لشکر یار محمد خان در خانه های خویش در ان 

« کرده اند.
1
  

از مکتوب نادرخان به جنرال وزيری درمقاله خود، زيرکيار

ش ونيم جنرال وزيري ش»ومجبوريت های نادرخان ياد ميکند ومينويسد:

ه را از قلعه خوراکمواد و  ح، و سال هزار جنگجوی ورزيده در اختيار داشت

برادرانش نه سرباز و نه و نادرخان  مگر. بدست آورده بوداورګون  نظامی 

آنها در ميان طايفۀ  سالح ونه پولی  داشتند که با آن سرباز وسالح تهيه کنند.

با تهديدات  خـوست و څمکـنیعليخيل جاجی هم آرام نبودند، چرا که در

و برادرانش مجبور بودند  نادرخان در چنين شرايطی . رو برو بودند سقاويان

به قوماندان  . نادرخاندر دهند خان وزيری تنجنرال يارمّحمد به قوماندۀ 

نامه ای با اين مضمون د )جنرال يارمّحمد خان وزيري( عووزير و مس لشکر

 : فرستاد

شجاعت ـود]مسید[، عوزیر و مسـبزرگان ومشران قوم غیور ! من عزیزان»

امروز بازهم  ومردانگی شما در جنگ استقالل برای من معلوم شده است.

اعلیحضرت  غازي امان  غیرت ومردانگی شما رسیده است. وقت نشان دادن

هر . به خارج فرار کرده است طـریق قطاع السارق و از دست یک هللا خان 

از همۀ ما افغـاني  ننگ وغیرت .گوشۀ وطن در آتش بی اتفاقی میسوزد

                                                 
1
  2017/ ۵ / 23،  افغان جرمن آنالین تالروپدریچه نظریات ، محمدایاز نوری- 
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. بدهیم نجاترا از فتنه جاری  وطن خود اتـفاق و اتحاد میکند که با تقاضا 

 (238-239) جنرال وزيری، صص-  «رمحمد ناد

ربــيع الثانی  20جنرال وزيری با لشکر نجات در  زيرکيار ميگويد:

ــد يــی رسجاجبه عليخيل [ 1308مــيزان  3=1929سپتمبر  2۵هـق ]13۴8

بيرون آمده بود، از چاوڼۍ از« لباس افغانی»که در مّحمدنادرخان در آنجا و 

کرد وخوش آمد  وبا هريک آنها بغل کشی قومی استقبال  مشرانتمام سران و

)حاجی جـانخان، سيدخان، : جیاج بزرگان دلير و باغيرت قوم. گفت

سران قومی نان وغذای  لشکر  :وعده سپردند که پت خانولـي ،سربلــندخان

وزيرستان را بر ذمه خود ميگيرند و به نوبت درخدمت شان ميباشند. بعد از 

پس از نمازخفتن، سران ، واستراحتگاه خود رفتبه ، نادرخان ادای نماز شام 

نظامی را برای جرگه نزد خود خواست. سران نظامی به محل اقامتگاه 

از آنها دست بر )چوڼۍ( در بيرون مّحمـد نـادرخان آنجا  نادرخان رفتند ودر

 .سينه استقبال کرد
 

 خان: امان هللا هبه هدف گرفتن سلطنت بنادرخان  با تعهد 
 

ه وکالت ب که قوماندان جنگ نجات بود،رمّحمد خان وزيري جنرال يا 

سـپاه ساالر »چنين گفت: مّحمد نادرخان  به  وزير ومسعود از بزرگان

جويان دلير وبا غيرت ... خاص  به اعتبار آن فرمان   اين جنگصاحب! 

د حمل  12اينجا جمع شده اند که در تاريخ غازي امان هللا خان اعليحضرت 

وزيـر صاحب  به من  توسط  جویه شا در [ 1929ريل اپـ 1] 1308

 (. 2۵0-2۵7صص) « سپرده شده بود. عـبداالحد خان

مــلک زنــګـي خان  ردبرا، عـبــد هللا خان مداخــيل بعد ازاين سخنان

همان چيزی را »: جنرال  يارمّحمد وزيري گفت «ســپاه سـاالر»به مــداخـيل 

مجلس با اين فيصله «.  هد و پيمان کرده اندبيان کرد که بزرگان ما بر آن ع

 .پايان يافت که فردا جرگه خواهيم کرد

 داکتر زيرکيار ميگويد:

ميزان  ۴=1929سپتمــبر  2۶هــق ]13۴8/ ربيع الثانی  21فردا 

در جرگۀ نجات، سران جنگ نجات ومحمدنادرخان باهم [ ش1308

ز نجات وطن قدرت به پس ا :ماده تعهد کردند که چند تای آن اين است1۵در

 تا بازگشت؛  امان هللا یا به یکی از اعضای خانواده اش  تسلیم داده میشود
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بحیث کفیل مقام سلطنت اجرای  مّحمد نادرخان  به کشور،امان هللا خان 

 از همین اکنون به تمام طرفداران سقوی اعالن عفو شود. ؛ ... وظیفه نماید

با عزت »نگاه داشته شوند، وبعد  «نجات وطن »مگربندیان جنگ تا زمان 

با ما در قرآن امضا کرد که »محمد نادر خان پس از آن . آزاد شوند« واحترام

 «.به تمام فیصله های .... جرگه گردن می نهد

 :درمقاله ای عنوانی داکترنبی مصداق متذکرشده ایازنوری آزادی

 مادې ذکر شوې 1۵مخونو کښې پوره  2۶0 - 2۵9دلته د کتاب په 

 راوړم.  مادې۶-۵-۴-1دي، چې زه ليکونکی دلته ورځينې 

د ټولو قبيلو او قومونو مشران دې خپل جنګيالي وطن ته  لومړی ماده:

 تر نجات ورکولو پورې ترغيب کوي.

د کابل تر نيولو پورې دې سپاه ساالر صاحب په  څلورمه ماده:

ساالر په  عليخيلو کښې ځای پر ځای وي او کرنيل شاه وليخان دې د سپاه

 وکالت د لښکرو سره مل وي.

د وطن د نجات نه وروسته دې اعليحضرت غازي امان پنځمه ماده: 

هللا خان سلطنت کولو ته راوغوښتل شي او يا دې د ده د خيلخانې څخه وبل 

اهل ته سلطنت وسپارل شي. ] څومره يوه واضحه فيصله شوې، يعنی حتی د 

ه صورت کښې هم جنرال نادر خان مطرح غازي امير امان هللا خان د انکار پ

نه وه، بلکې د مشر غازي د کور څخه کس يو ورور يې بايد زموږ د 

 افغانستان پاچا ټاکل شوی وای، ليکونکی نوری [

د اعليحضرت غازي امان هللا خان تر راتګ پورې به  -مادهشپږمه 

«[سپه ساالر صاحب د سلطنت وکيل وي.
1
 

 

  ماده صادرکرد 15يک فيصله در يخيل چنانکه ديده ميشود جرگه عل

برای يک  تاريخ نگار بسيار پراهميت است،  همواد پانزده گانکه هريک از

دراينجا هم آقای زيرکيار وهم آقای نوری ازادی از درج تمامی آن مواد 

 . ندصرف نظر کرده ا

درحالی که از نظرمن اگر جرگه عليخيل براثر تقاضای نادرخان و 

تلف پکتيا بشمول بزرگان وزيرستان تحت قيادت جنرال مشران اقوام مخ

يارمحمدخان وزيری صورت نميگرفت و در آن يک تعداد شرايط مطرح  

ومورد فيصله وتصميم سران جرگه  قرار نمی گرفت، نه کابل از چنگ 

                                                 
1
 2017/ ۵/ 17افغان جرمن آنالیند داکترنبی مصداق نه یوه پوشتنه،،محمدایاز نوری- 



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   646   

سقويان نجات می يافت ونه نادرخان به سلطنت ميرسيد ونه "منارنجات" به 

ن در جنوب غرب چمن حضوری در دروازۀ ياد شهدا وجانبازان پشتو

الهوری ]که بهتراست بعد ازاين بنام دروازۀ پکتيا مسمی شود[ برپا ميگرديد 

 ونه ظاهرشاه ميتوانست برای مدت چهل سال براين کشور سلطنت کند.

جرگه علیخیل پکتیا، درنجات بخشی مردم کابل  ازاين است که ميگويم، 

قدراهمیت دارد که مذاکرات راولپندی برای وسرنوشت آینده افغانستان همان 

 حصول استقالل افغانستان اهمیت داشت.

بنابر تقاضای من باالخره آقای نوری ازادی متن پانزده فقره يی فيصله 

اکنون ببينيم که دراين جرگه چی چيز های جرگه عليخيل را به نشر سپرد و 

 داشت؟شده و  چی نکاتی را در برمطرح 

گه را که توسط شاغلی محمداياز نوری  از کتاب متن فيصله جرمن 

ده، به دری ترجمه می نماييم. وسپس کرجنرال يارمحمدخان وزيری اقتباس 

 تبصره مختصری برمواد آن خواهيم داشت.
 

 خان امان هللا هاعادۀ سلطنت ب به هدف، پکتیاجرگه علیخیل 

 (1929سپتمبر 26=1308میزان  4: )تاریخ

 

کتاب خود به ارتباط آن جرگه  2۶1 - 2۵8 رصفحاتجرنيل وزيری د

مهم  که تعهدات آن در قرآن با سپهساالرنادرخان امضاء شده است، چنين 

صبح در  ده هجری قمری ، ساعت   13۴8 ربيع الثانی 21تاريخ :مينويسد

عمارت چونی عليخيل  که مقر سپهساالر نادرخان بود، جرگه بزرگان قومی 

ساالر محمد نادر خان، کرنيل سردار شاه محمود سپاه  داير شد. دراين جرگه

خان، مولوي صاحب هللا نواز خان، حاجي صاحب نواب خان، زلمی خان 

منګل، زمرک خان ځدران، سنګ خان منګل، عبدالغني خان ګردېزی، فيض 

حاجي نواب خان ، غونډ مشر صاحب نور محمد ګردېزی، فرزند محمد 

امان هللا خان ، فقير محمد خان  اعليحضرت برادرسردار صاحب امين جان 

اعليحضرت غازي امان هللا خان ،  عهدردجنوبی سمت  رئيس جنگالتمومند 

ګل غونډی ځاځی ، ازحاجي صاحب جان خان سربلند، سيد خان و ليپت خان 

 و مسود وزيرتمام بزرگان ر جان تڼی، سدو خان تڼی، شاديخان دوړ و يش
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بحثها وتبادل نظرهای طوالنی،  بعد از …اشتراک داشتند تحت قيادت من

بزرگان قومی وسپهساالر به نکات آتی توافق کردند:  مشران و
1
  

 

 جرگه علیخیل در پانزده ماده: تعهدات 

تمام بزرگان ورؤسای قبايل جنگجويان خود را تا نجات کامل - -1 

 وطن ازچنگ سقويان ترغيب وتشويق نمايند.

و ګردېزيها جدا باشند لشکرهای اقوام ځدران، منګل، ځاځی  -2

 ولشکرهای اقوام وزير، مسعود، دوړ و  تڼی،جدا باشند.

تمام امور جنگ با طرفداران حبيب هللا ]کلکانی[ با فيصله وتصميم  -3

 مشران وبزرگان قومی به پيش برده ميشود.

 )پکتیا[ تا زمان فتح کابل، سپهساالرصاحب ]نادرخان[ در علیخیل -۴

شاه ولی خان به وکالت از سپهساالر با لشکر  کرنیلجابجا باشد. وبجای او 

 همراهی کند.

بعد از نجات وطن از اعلیحضرت غازی امان هللا خان برای سلطنت  -۵

کردن به وطن دعوت بعمل آید.ویا به کسی ازخانواده وی سلطنت سپرده 

 شود.

تا بازگشت دوبارۀ اعلیحضرت غازی امان هللا خان به وطن،  -۶

 وکیل امور سلطنت باشد. ]نادرخان[ سپهساالر صاحب

 علما ومشايخ حقيقی به چشم عزت واحترام ديده شوند. -7

تربيه و توجه به حال عسکر بايد به همن طريقی صورت بگيرد  -8

 مثلی که پادشاه از اعضای خانواده خود تربيت ومراقبت مينمايد.

مامورين حکومت بايد از چور وچپاول و رشوت خوری دست  -9

 رند.بردا

کسانی که برای نجات وطن از جان و مال خود گذشته اند،  -10

 حکومت آنها را ياد داشت نمايد و درتاريخ  ]نام آنها[ ثبت شوند!

پس  از نجات وطن بايد به وارثان شهيدان ومعلولين لشکر نجات -11

 معاشات ومکافات تعيين و پرداخته شود.

                                                 
1
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داخلی تباه شده اند ويک  از آنجای که اردوی افغانستان در جنگ - 12

تعداد صاحب منصبان با حاک وحکومت خيانت ورزيده اند،بنابرين بايد به 

 بزرگان لشکر ناجی در اردوی افغانستان وظيفه ومناصب نظامی داده شود.

تا همين اکنون  1308بزرگان لشکر وزير ومسعود ازماه ثور -13

افغانی پول از جيب  برای نجات وطن واعاده تاج وتخت به لکها وميلونها

شخصی خود مصرف کرده اند،بايد پس از نجات وطن، مصارف اين مشران 

 محاسبه گردد واز خزانۀ حکومت به افراد لشکر 

 وبزرگان شان پرداخته شود.

 سراز همين لحظه به تمام طرفداران حبيب هللا عفو اعالن شود. - 1۴

از حصول نجات با  اسيران جنگی تا نجات وطن نگهداشته شوند وبعد - 1۵

 «عزت واحترام رخصت شوند.
1
  

 

 :فیصله نامه جرگه علیخیل  ارزیابی 

نشان ميدهد که در آن قبل از همه   پکتياجرگه عليخيل   هفيصله نام

پکتيا مثل اقوام مختلف ،عالوه براقوام وزيری ومسعود،تنی ودوړ، جرګه 

 (.مدو)ماده  اند. رديزی شامل بودهگځاخی، ځدران، منګل، و

تصريح ميکند که هدف اين لشکر کشی بغرض نجات  ۶و ۵و ۴ مواد

افغانستان از چنګ رژيم سقوی، برای اعاده سلطنت مجدد شاه امان هللا غازی 

ه هساالرنادرخان، بپشت شاه غازی به وطن ، سگبربوده است وتا زمان 

وکالت امور مملکت را برعهده خواهند داشت.ودرصورتی که شاه از قبول 

خانواده سلطنتی )سراج( به پادشاهی بستگان ، يکی از دنت اباورزنسلط

 زيده خواهد شد.گبر

،به ستبسيار با اهميت ا دهم مادهدرميان بقيه مواد اين فيصله نامه، 

اين معنی که در ماده دهم تصريح شده است تا از آنانی که در راه نجات 

دولت بايد نام های  د،خود را فدا ميکننزندگی  حيات و هاسقوي بالیکشور از 

خاطره ايشان فراموش نگردد وآيندگان آنها را ياد داشت وثبت تاريخ نمايد تا 

به همين خاطر بود که نادرخان به ياد  اين  .دکننايشان قدردانی  فداکاری  از

جای که  ،را در دروازه الهوری مینار یادګار نجاتجانبازان شجاع 

                                                 
1
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نامهای  اعمار نمود وارد شده بودند، لشکرهای نجات از آن راه به کابل و

 را در آن منار ثبت نمود. پکتيا برخی از بزرګان قومی

به آنهايی که نيز حايز اهميت زياداست،زيرا در اين ماده  ماده یازدهم،

تا به وارثان مکلف است دولت اطمينان ميداد که ند ويا شهيد ميش معلول و

تاديه نمايد. ر گرفته وعندالموقع در نظحقوق ومعاش مناسب  ،ومعلولين ءشهدا

کشور بسته بودند در کابل وتمام نجات  ه که کمر ب یاين امر برای جنګجويان

 .بشمار ميرود امر پيروزی  بردشمن مشوق وسايق خوبی

پرداخت مصارف لشکرکشی مردم وزيرستان را که از  ماده سیزدهم ،

ه بودند، بردوش سال از جيب خود متقبل شد تا ميزان همان 1308ورماه ث

 دولت ميگذاشت تا پس از محاسبه به آنها پرداخته شود.

وابسته  به  وپيش از پيش  افراد بيانگر عفو عمومی ماده چهاردهم

رژيم سقوی است تا به دشمن بفهاند که اگر شمشيربرزمين گذارند، واز جنگ 

فيصله  ومقابله درگذرند، مورد عفو قرارميگرند.واين يکی از بهترين مواد اين

 نامه شمرده ميشود.

بطور خاصی مشمول دراين فيصله نامه کدام ماده ايکه مردم قبايل را 

ازقبيل معافيت  ازخدمت عسکری ويا امتيازات مستمری دولت کرده باشد،

عدم تاديه ماليات به دولت وبخشيدن زمين وکاريز ومعاش دسترخوان باشد، 

شورا در روزهای رأی اعتماد  ديده نميشود. واتهام های که برخی از وکالی

صدراعظمان دهه ديموکراسی به آدرس مردم جنوبی کشور دراين ارتباط 

 ميزدند، همه  بی اساس بوده وجنبۀ تبليغاتی وعقده گشايی داشته اند.

 

سرنوشت  به اهميت مسايل زمانش،متاسفانه ما افغانها خيلی ديرتر از 

غرور بيجای ناشی از بی د شايعلت اين امر  ی می بريم. پساز وطن خود 

پروائی و کم توجهی ای باشد که هيچيکی ازما خود را از ديگری کمترنمی 

 شماريم وهريک به اصطالح من خود هستيم. 

کتاب جنرال يارمحمدخان وزيری بعد از اه گهرمنظورم اينست که 

بطورهمه شتون پاز جانب تحصيل يافته ګان ميالدی  2000چاپ در سال 

جرګه  نامهفيصله  متن کامل ويا آقای داکترزيرکيار  ميگرديد، جانبه معرفی

مقاله)د خپلواکی اوغلواکی جګړی  همراه با قبل از اين يعنی را کتياپعليخيل 

جواب  ميتوانستم وامثال من خوبتر من، شايد رسانيدمی را به نشر  (خود
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خالفت ابراز م 201۶آنهايی را بدهيم که با اعمار مجدد مينار نجات درسال 

 شمردند. می ميکردند  و آنرا مخالف وحدت ملی

استادان هنګامی که تعدادی از روشنفکران وهمه بخاطر داريم که 

مينار نجات را مجددا  ميخواستند سنگ تهداب ان پشتون مقيم کابل گبزرو

 بعضی از نويسندگان وابسته به مافيای شورای نظارند، بگذاردرجای سابقش 

دند که اعمارمجدد مينار نجات وحدت ملی را تخريش وصدا انداخته بو سر

ميکند، وچند تن از صاحب نظران افغان درهمين پورتال اسنادی را از البالی 

تاريخ کشوربرون دادند که نشان ميداد در اين مينار لوحه سنگی وجود داشته 

که در آن نامهای برخی از سران وبزرگان قبايل پشتون نقر شده بود.در همان 

و دارهيچ کسی از آنهای که کتاب جنرال يارمحمدخان وزيری را داشتند گير

وچيزی دراين باره  ندمتوجه اين سند مهم تاريخی واز جمله ماده دهم آن نشد

در دفاع ازاين اقدام ملی وقدر شناسانه برويت ، ورنه ما ميتوانستيم ندننوشت

براهين قوی  يل ووزيرستان، دال وقبايل پکتيا اين فيصله نامه تاريخی جرګه 

 و مستند تری ارايه کنيم. تر
 

 نتیجه :

جنرال يارمحمدخان وزيری که خود در جرگه  عليخيل جاجی شرکت 

داشته و بعداز سخنرانی سپهساالرنادرخان ، خودش هم سخنرانی نموده است، 

پس از جرح وبحث های مفصل اعضای جرگه  به اتفاق آرا چنين فيصله 

افغانستان از چنگال سقويان واعاده سلطنت به شاه امان ميکنند تا برای نجات 

هللا خان، تا حصول پيروزی  برزمند و از سر وجان ومال خود در اين راه 

دريغ نورزند.سپس فيصله جرگه را در پانزده ماده می نويسند ودرپای آن 

وزيرستان همراه با سپهساالر نادرخان امضاء  سران جرگه اقوام پکتيا و

بندی طرفين به تعهد خود آنرا در قرآن نيز داخل وشخص  برای پای و ميکنند

جنرال يارمحمدخان وزيری با سپهساالرنادرخان در حاشۀ آن امضاء می 

 نمايند.

،  که با هدف نجات کشور از 1929بدينسان جرگه عليخيل پکتيا در

د سقويان، واعادۀ   سلطنت مجدد به شاه امان هللا غازی تدوير يافته بوسلطۀ 

بطورجدی تصميم گرفت و درظرف کمتر از سه هفته بچۀ سقو را از ارگ 

فرار نمود و امور سلطنت در کف نادرخان قرارگرفت. ازاين لحاظ مجبور به 
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مواد فیصله این جرگه  سرنوشت ساز، برای من همانقدر ، اطالع بر يکايک 

 برای استقالل 1919ندی درپصلح راولمهم  وبا ارزش است که مذکرات 

ولی  با دريغ که پس از فتح کابل وتخليه  ارگ سلطنت  .بودکشور با اهمیت 

از وجود سقويان، نادرخان با زيرکی وزرنگی خاصی سلطنت را درپانزده 

 .اعالن نمود غصب نمود،وخود را پادشاه (1308ميزان 23) 1929اکتوبر

و امضای  تعهد اميدوارکننده وياد آوری از سخناننادرخان  سران قبايل را با 

هرگز به عهد خود وفا نکرد وسلطنت را به لی داد. واطمينان خود در قرآن 

بعد از سرکوب سقو وهوادارانش با  نمود بلکهنشاه امان هللا اعاده 

صدورفرامينی بنام سران ومشران پکتيا ودادن امتيازاتی به هريک آنها را از 

ی بعد ديگری با طرفداران شاه مهجور را يکوسپس     .کابل رخصت نمود

 قساوت وسنگدلی ازميان برداشت و اين گفته سعدی  مصداق پيدا کرد که :

 تو از چنگال گرگم در ربودی        وليکن عاقبت گرگم توبودی!

 

 : کابلفتح  ازگزارش غبار

 

غبار،از حمله لشکر جنوبی گزارش متفاوت تری ارائه ميدهد ودرجلد 

به مجرد عقب نشينی شاه »چنين مينويسد: دوم کتاب افغانستان درمسير تاريخ،

(وباز خارج شدنش ازافغانستان درماه 1308ثور6)1929از غزنه در اپريل 

ثور  6جوزا(نقشۀ سابق درافغانستان تبديل شد. مثالً در  4می سال مذکور)

شاه بدون شکست نظامی ومحض در سايۀ دسيسۀ درباری از غزنه رجعت 

 عبداللطيف مهاجر کوهاتی»ندۀ بچۀ سقو ثورنماي 25قهقرائی نمود. و در 

»
1

جوزا شاه از  4،در پاکتيا نزد نادرخان به غرض مفاهمه ومصالحه آمد. در 

                                                 
1
می، مولوی عبداللطیف نام،مهاجر هندی که  17ثورمطابق  27در:»فیض محمدکاتب مینویسد که  - 

دردسیست وخدیعت خود نظیرندارد، وعموم ناس او را خادم وجاسوس انگلیس واز گروه وسواس وخناس 

می پندارند، اقدام در ارقام نامۀ مصالحت ختامه بنام محمدنادرخان وشاه ولی خان وشاه محمودخان 

برادران او که درسمت جنوبی سرگرم تهیۀ اسباب وآالت ورفع انقالب از مملکت وتیسیر)اسان زائی( راحت 

ت. وشرحی از پول و رفاهیت ملت و دفع خونریزی وتحصیل امنیت بودند ...در روز شنبه غرۀ ذیحجه نوش

فرستادن خود برای محمدنادرخان و دعوت او جهت نظم ونسق امور امارت افغانستان ونیامدن وی درکابل 

وبرخالف شدن  رقم فرمود که بازهم راه چاره باز و رشتۀ صلح وآشتی خواهی دراز است، اگر  درکابل 

ل وبازماندگان شان از هالک و دمار به واالهرسوء رفتاری که نسبت به عائله و فامیفهوالمطلوب  بیایید،

روی کار آید، به خود شان نسبت داده خواهد شد،نه برما و درخصوص حصول اعتماد دراین پیشنهاد 
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جوزا بازنماينده ونامه بچۀ سقو )توسط عليشاه  5افغانستان خارج شد. ودر 

خان از بنی اعمام نادرخان( در پاکتيا رسيد و از نادرخان تقاضای مصالحه و 

 دولت نمود.  شرکتش در امور

در سرطان نقشۀ جديد سری نظامی ضد بچۀ سقو طرح وعملی شد. 

وآن اينکه زمينه طوری فراهم آورده شد که قوۀ دلير نظامی حکومت 

اغتشاشی در محاذات پکتيا وننگرهار کشيده وجذب شود، تا مرکزکابل قوای 

لی نظامی خود را ببازد، وآنگاه حمله قاطع وناگهانی از جبهه پاکتيا عم

ً که سيد حسين وزير جنگ قبالً از مرکز دور  ودشمن امحا گردد. خصوصا

ودر واليات شمالی کشور مشغول ساخته شده بود. تا اين وقت حضرت 

نورالمشايخ که زمام حرکات قوای سليمانخيل را در دست داشت توانسته 

بود،که آنها را برعکس سابق از معاضدت با بچۀ سقوواز مخالفت با نادرخان 

از صحنه خارج نمايد. خودش نيز در « بيطرف»منصرف نموده، وبشکل 

 شهر گرديز به غرض مذاکره با شاه وليخان )برادرنادرخان( وارد شد.

جوزا با قوای کافی به قوماندانی جنرال  23حکومت اغتشاشی که در 

محمدصديق خان صاحب زاده در گرديز حمله کرده ومغلوب وجنرال زخمی 

سرطان به شهرگرديز  4بارديگر حملۀ قوی ترخودش را درشده بود، اينک 

تکرارکرد. البته قوماندان جبهه شاه وليخان فرار نمود وسپاه سقوی را 

درگرديز وماحول آن مشغول گذاشت واين مشغوليت دشمن تا سقوط کابل 

 «طول کشيد.عين اين نقش سری در محاذ ننگرهار نيزبازی شد....

نادرخان،  ک از رجال همرکاب وهم نظرغبار بعد از شرح نقش هر ي

مثل محمدگل خان مومند، مال صاحب چکنهور،پادشاه گلخان،سيد حسن خان 

کندکمشرکنری،مرزا پاينده خان ، حبيب هللا پاچا،سيد احمدپاچا،سيد حبيب 

پاچا،عبدالمجيد پاچا،محمدامين خان وعبدالرزاق خان وغيره
1

:» ،مينويسد که 

وازخان هندیسرطان هللا ن30در تاريخ 
2
از جاجی به غرض استمداد به   ،

                                                                                                                   
حتمی االجرا و  مولوی عبداللطیف وکیل مطلق است که هرتعهد وقراردادی که موجب اطمینان شان باشد،

وی مذکورکه این تعهد وپیشنهاد را به اشارۀ دولت از سوء خاتمه و اجراأت وخیمه مبرا دانند. ومول

انگلیس نموده بود، با اعتماد نامه ایکه برای خود به امضای شیرجان وزیر دربار ومهر حبیب هللا خان 

 (201-200صتذکراالنالب،«)حاصل کرد، نزد محمدنادرخان وبرادرانش رفت.
1
 15 -14، ص 2غبار، افغانستان درمسیرترایخ، ج- 
2

گفتۀ آقایان غبار، پوهاند حبیبى ، و ادمک ، خاندان " هللا نواز ملتانى " سابقۀ طوالنى در خدمت به   - 

حکومت انگلیس داشت . در دورۀ امانى یک شخصیت مشکوک بود. برادرش با سفارت انگلیس در کابل 
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عالقۀ وزيری آنطرف خط ديورند رفت. سيد عبدهللا شاه جی هندی هم بحيث 

معاون شاه محمودخان برادرسپهساالرنادرخان معين شد. ميرزا نوروز خان 

اسد  29اسد در پکتيا منتشر ساخت. در  15را از « اصالح»لوگری جريدۀ 

از قوۀ پکتيا شکست خورد. در « مچلغو»و« يرزکه م»يک قوۀ سقوی در بين 

 آخر سنبله ده هزار مرد مسلح وزيری ومسعودی وارد پکتيا شد.

غبار در ادامه ميگويد که : نادرخان از جاجی برای حضرت شوربازار 

نورالمشايخ  نامه ای نوشت وکمک او را برای حمله برپسرسقو  تقاضا نمود. 

 نامه بيان ميکرد:

 « قمری1348صفر 20خه مورخه مور»

جناب معظم محترم حضرت صاحب را مخلصم. احواالت اين وال تا 

حال غالب وگاه مغلوب برای لشکرمايان است.مگر نقصان بسيار به سقويها 

ميرسد.اميد قوی داريم که آن صاحب از غيرت وحميت که دارند اين 

ساحل مراد  را معاونت نمايند که اين کشتی طوفانی راخداوند به« جاهل»ملت

«برساند. زياده چه عرض کنم. محمدنادر
1
 

 سردار شاه محمودخان نيز نامه ای عنوانی نورالمشايخ نوشت بدين مضمون:

 قمری: 1348ربيع اثانی  5مورخه 

جناب معظم محترم مهربان حقايق آگاه حضرت صاحب نورالمشايخ را 

ما چند تا  مخلصم،از برای خدا تا کدام وقت صاحب توجه نخواهند فرمود؟

برادران )سپهساالر شاه وليخان وشاه محمودخان در پاکتيا، محمدهاشم خان 

در ننگرهار( تا امروز هرچه توانستيم کرديم، اگرشما کوشش نفرمائيد ما هم 

                                                                                                                   
موالنا  ارتباط مخفیانه داشت. عبدالحق خادم شان  شخصى بود که راز "نامه هاى  ابریشمى" معروف

عبیدهللا سندهى را افشا کرده و سبب دستگیرى تعداد زیادى از مبارزین ضد استعمار انگلیس شد.  ادمک 

مینویسد که هللا نواز  خان ادم خطرناکى  بود.... او در رابطه با قبایل سرحد خدمات ارزشمندى را براى 

یس میداند. سفیر ایتالیا در کابل نیز نادر شاه انجام داده است. وزارت خارجۀ جرمنى او را جاسوس انگل

عین فکر را  دارد.  هللا نواز خان که از هواداران سر سخت نادر شاه بود. هللا نواز خان بحیث وزیر  و به 

از راه هند بریتانوى به  1932تعقیب آن به صفت یاور اول محمد نادرشاه مقرر شد. هللا نواز خان در سال 

ر موضوع  جزاى قاتل سردار محمد عزیز در برلین  شرکت نمود. مدتى وزیر  آروپا رفت .  براى گفتگو د

بحیث سفیر ) وزیر مختار( افغانستان  در  1945و  1935دربار و وزیر فوائد عامه بود. بین سالهاى 

برلین ایفاى وظیفه نموده  و غالم صدیق خان چرخى  و هواداران دیگر غازى امان هللا خان را تعقیب 

میخواست امان هللا خان را ترورکند.)دفاع ازاستقالل وشاه امان هللا ،وجیبۀ ملی،ازاین میکرد.او

 (12قلم،مقالۀ
1
 13، ص2غبار، افغانستان درمسیرتاریخ، جلد- 
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مانده ميشويم. وافغانستان وخاندان ما وخاندان شما برباد ميشويم.... مخلص 

صاحب شاه محمود.
 
ه اقای محمدمعصوم المجددی )اصل اين نامه در دوسي «

(پسرشمس المشايخ صاحب ضبط شده است.غبار
 1

  

غبار عالوه ميکند که از اين ببعد نورالمشايخ حمايت وکمک خود را از 

جوزا طايفۀ احمدزائی وطوطی خيل  23ودرتاريخ » پسرسقو منع کرد 

ومنگل ميرزکه از طرفداری بچۀ سقو دست کشيدند وحمايت خود را از 

«اعالم نمودند  نادرخان
2
 

همچنين درماه سنبلۀ ده هزار کلداراز طرف وکيل التجار سابق افغانی 

در پشاور)عبدالحکيم خان(به جاجی رسيد. عبدالغنی سرخابی لوگری هم 

برای عبورلشکرپکتيا به استقامت کابل، برای پانزده هزارنفر آذوقه مهيا کرد. 

جدی شاه امان هللا در اخير  درحالی که مهردلخان قندهاری يکی از طرفداران

سنبله در قندهار قيام کرد وسپاه سقوی را مغلوب وچند صد نفرشان را کشتار 

دسته جمعی کرده بود. معهذا مهردلخان که حکومت قندهار را دردست داشت 

همينکه محمدهاشم خان برادر سپه ساالر ازسفيد کوه ]سپين غر[ به قندهار 

ران نادرخان قيادت قندهار را به محمدهاشم رسيد، به تلقين چند نفر طرفدا

خان تسلسم کرد، زيراهنوزنادرخان دعوی سلطنت نکرده بود وطرفداران 

 امان هللا خان گمان ميکردند نادرخان برای او خدمت مينمايد.

سپتمبر(شاه وليخان با يک قوه پکتيائی و  27)1308ميزان  6در

وگر بدون مقاومتی گرديد. پنجهزار نفر وزيری از "دوبندی" وارد خوشی ل

واينک به بود شاه امان هللا  آزرده شده  از سورجنرال محمدعمر خان که قبالً 

لوگر متمرکز بود، موافقت خود را با  -حيث قوماندان قوۀ سقوی در درويش

نادرخان اعالم کرد وگفت که نخواهد گذاشت سپاه تحت قيادت او در عبور 

ميزان قوای پکتيا معبر عمدۀ  8ردازد. درسپاه پکتيا از لوگر، به تعرض بپ

کابل)تنگی واغجان( را اشغال وقوۀ مدافع سقوی را درهم شکست. اين  -لوگر

قوه عبارت از شش کندک بود که از مرکز درويش برای حفظ تنگی رسيده 

نيز بغرض امداد پاکتيا ی]وزيری[بود. تا اين وقت يک عده مردان مسلح لور

                                                 
1
 16، ص2غبار، افغانستان درمسیرتاریخ، جلد- 

2
امیر شد و بتاریخ نورالمشایخ که روزی از حامیان رژیم]سقوی[ بود، نیز مخالف :» بگفتۀ داکترکاظم  - 

فتوای شرعی صادر کرد که حبیب هللا مسئول ریختاندن خون بیگناهان بوده و کفایت  1929جون  14

اسالمی ادامۀ سلطنت را ندارد و با این فتوا غلجائی های سلیمان خیل را به حمایت محمد نادرخان کشانید. 

 (2016الین جنورینقش انگلیسها در عروج وسقوط رژیم سقوی و...افغان جرمن آن«)
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لی خيل رسيده بودند. اين سوقيات ناگهانی ودقيق از آنطرف خط ديورند درع

ً کابل را تحت تهديد قرار داد واسباب حيرت وسراسيمگی  پاکتيا  مستقميا

حکومت سقوی درکابل گرديد، زيرا تا حال به بچۀ سقو چنين تلقين شده بود 

که سپاه او در تمام افغانستان بشمول واليت ننگرهار مسلط ودر پاکتيا در حال 

است واز قوای قبايل نادرخان خطری متوجه کابل نيست. درحالی که  پيشرفت

ميزان   10اينک سپاه پکتيا دروازۀ تنگی واخجان را دردست داشت و در 

را از مدافعين سقوی با شمشير بازگرفت. شش کندک از « ماداغه»معمورۀ 

ماداغه مدافعه ميکرد. تاوقتی که حکومت اغتشاشی ميرفت قوای تازه دمی 

يزکند و يا قوه های عسکری او از قطغن وننگرهار وگرديز به امداد کابل تجه

برسد، مفرزۀ پيشدار پکتيا به قوماندانی هللا نوازخان هندی در محل چهار 

 14ميزان رسيده بود. فردای آن) 13آسياب چند کيلومتری پايتخت در

ان ميز 15( شاه وليخان با قوۀ کافی پکتيا و وزيری رسيد. در1308ميزان

جنگ درکابل مشتعل گرديد. عسکر قليل سقوی در قله های آسمائی 

 وشيردروازه وباالحصار بسختی ميجنگيد.

ای هللا نوازخان هندی  بايد نام جدر زمرۀ پيشدار قوۀ پکتيا و وزيری ]ب

جنرال يارمحمدخان وزيری ثبت ميشد.سيستانی[هللا نواز ملتانی ومحمدگل 

وليخان بخط چهلستون وداراالمان شامل  خان مهمند بخط بينی حصار وشاه

بودند. حبيب هللا بچۀ سقو شخصاً درميدانهای جنگ دفاع مينمود. شب هنگام 

که قوۀ اغتشاشی بعلت قلت عدد در حصارارگ رفت، محافظين کمی در 

ماندند. اعظم خان ميدانی  ارتفاعات کوه ها وباالحصار وتپۀ مرنجان باقی

 مامور حفظ شيردروازه بود.اين شخص يکی از رفقای مسلکی حبيب هللا

باقوای مهاجم سازش نمود و سنگر دفاعی خود را به ايشان گذاشت.)به همين 

سبب دولت جديد نادرخان ابتدا او را رتبۀ کندکمشری بخشيد وبعدها درحبس 

نگهداشت تا بمرد.( دستجات مهاجم پکتيايی درتاريکی شب قله های جبال 

ميزان با دفاع شديد ودليرانه يی که حبيب  16وفردا باالحصاررا اشغال نمودند

عسکرمحدودش درباالحصار وچمن وگذرگاه نمودند،قوای  هللا بچۀ سقا  وافسر

پکتيائی شهرکابل را اشغال کردند.بچۀ سقا با افراد انگشت شمارش در داخل 

ديوارهای ارگ متحصن گرديد. به اينصورت سپاه پکتيا در طی ده روز 

مفصل اين مجمل درکتاب بحران ).يا ولوگربکابل رسيده وفتح نمايدتوانست ازپکت

 ونجات تاليف محی الدين انيس،موسس ونويسندۀ جريدۀ انيس مذکوراست.غبار(
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ميزان ارگ کابل درحالت محاصره قرار داشت وبچۀ سقا منتظر  17در

رسيدن قوای امدادی ازگرديز وننگرهاروغزنی وکوهدامن وکوهستان 

ود ،زيراسيدحسين وزيرجنگ با يک قوۀ کافی ازقطغن به وواليت قطغن ب

استقامت کابل درحرکت بود. وسپاه سقوی ننگرهار نيز در رجعت به کابل 

شتاب داشت.شيرجان وزيردربار وملک محسن والی کابل قبالً به کوهدامن 

جديد بود. مگر ازهمه  رفته بودند واينک مشغول تهيه وتجهيز قوای

سقوی که درلوگر معسکرداشت، ازعبور قوای پکتيا از پيشترپردل سپهساالر 

وحمله شان بکابل مطلع شد وبسرعت با شش « ماداغه »تنگی واخجان و

وارد کوتل خيرخانه گرديده  کندک عسکر از لوگر حرکت و از راه پغمان

جلو او را درموضع  بغرض شکستن محاصرۀ ارگ مارش نمود.اما سپاه پکتيا

ه درصف مقدم می جنگيد با گلوله يی ازپا درآمد گرفت. پردل ک «خيرخانه»

 محمديعقوب خان -مشرتوپچی ميزان توسط کندک 18وسپاهش منهزم شد. در

که يکی ازهواخواهان جدی رژيم امانيه ومخالف ومحبوس حکومت اغتشاشی 

بود،ارگ کابل تحت گلوله باری توپ قرارگرفت وحلقۀ محاصره ارگ تنگ 

ميزان گلوله باران ارگ ادامه يافت  19يکرد. روزترگرديد.ارگ شديداً دفاع م

وحصارمحکم آن شگاف برداشت.دراين ضمن جبه خانۀ ارگ محترق گرديد 

وستونهای آتش ودود تصاعد نمود. تا شام حمله آوران در زيرباره  وبروج 

ارگ رسيده بودند.درحالی که حبيب هللا بچۀ سقاو با همکاران خويش در 

 شمالی ارگ خارج وحلقۀ محاصره را عبورکردهتاريکی شام از دروازۀ 

«بود.
1
 

 

 روایت جنرال وزیری ازفتح کابل:

پس از جرگۀ ازنوشته های جنرال وزيری، استنباط ميشود که او 

ً به سوی کابل مارش کرده ودر عليخيل  باسپاه وزيری از پکتيا مستقيما

و را همراهی دوبندی لوگرسردارشاه وليخان از او استقبال نموده و تا کابل ا

کرده ودرنزديکی کابل شاه ولی خان از او جدا شده وبه استقامت  چهلستون 

رفته، مگرجنرال وزيری به سوی بينی حصار پيش رفته و همينکه وارد کابل 

شب دهل جنگ را نواخته  9شده، تصميم گرفته جنگ را آغاز نمايد وساعت 

د  وفردای آن ارگ را بلند را اشغال کرده ان سنگر وجنگجويان وزيری چهار
                                                 

1
 18 -14، صفحات2غبار،افغانستان درمسیرتاریخ،ج - 
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بمحاصره گرفته است.  بعداً سردارشاه وليخان همراه يک تعداد از مشران 

 ،ځلمی خان منګل، زمرک خان ځدراڼ و ملک جانخان ځاځی پکتيا از قبيل :

آمده اند. درهرحال آنچه درخاطرات  جنرال وزيريبه سواری اسپ به ديدار 

مکتوب های نادرخان به اقوام  وزيری مهم وبرای مورخان تازه  است،جنرال 

وزيری وتعهد وی گرفتن کابل برای شاه امان هللا وهمچنان پيام بچۀ سقو به 

سردارشاه وليخان و سران قبايل مهاجم برای دادن امان جان به او وجواب 

است که توسط حضرت شوربازار محمدصادق وشاه وليخان به بچۀ سقا

ميزان به قرارگاه جنرال  19 مجددی همراه با دو تا مالی سقوی در شب

وزيری رسانده ميشود. البته تصميم معقول سران لشکربخصوص پيشنهاد 

ند  به جرگه اين بود که چون زنان واطفال خاندان نادرخان و وممحمدگلخان م

برادرانش نزد پسرسقاو گروگان ميباشند، لذا به سردار شاه وليخان اختيار 

ند جواب پسرسقو را بنويسد. بقيه ماجرا را داده شود تا هر طورکه الزم می بي

 از زبان جنرال وزيری دنبال ميکنيم.

 

 : پیغام بچۀ سقو وجواب  شاه ولیخان 

ساعت نه شب  [1929اکتوبر  11] ش1308 ميزان 19رتاريخ د

با حضرت نورالمشايخ مجددي ، برادر  ]محمدصادق[ مجددیلگغاآحـضرت 

دار سليمان خان بن سردار آصف دو نفرمالی و سردارعليشاه خان]پسرسر

]بنابرمقالۀ داکتر  بچه سقاو محبوس در ارگ[ براثر تقاضای شفاهی -خان 

سقو بچۀ کاظم دربارۀ ميرهاشم خان، حضرت مجددی حامل نامه ای از سوی 

به سردارشاه وليخان بود. وسردار عليشاه  خان را نيز از محبس ارگ با او 

داده باشد که خانوادۀ او در چنگ پسرسقو  فرستاده بود تا به شاه ولی نشان

زندانی است.سيستانی[ برای خواستن امان جان برای بچۀ سقو وخانواده اش 

سوار برموتر با بيرق سفيد از ارگ خارج شده به قرارگاه لشکر نجات وارد 

ل گمّحمدبزرگان لشکرنجات درميان خود جرگه کردند.دراين جرگه  گرديد.

. نيزحضورداشتندولی خان، و سردار شاه محمود خان  مـومنـد، ســردار شاه

ل مجددي گغاآحضرت تصميم خود را به جنرال يارمّحمد خان وزيري  

 اجازۀن و یا اام ،«بچه سقاو ملت قاتل» به  همراهانش واضح گفت که:و

قدرت را بزور از »وعالوه نمود که تصمیم ما اینست که . داده نمیتواندفــرار 

 « ودستان  خودش را در ارگ بسته کنیم... بچۀ سقو بگیریم
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بصورت  و اجازه  صحبت خواست»  فـوراً  سردار شاه ولی خان  

،همان چیزی را جنرال یارمّحمد خان وزیري »چنين گفت : « بسيار عاجزانه 

گفت که در فکر و دل واحد تمام بزرگان ومشران ما خطور میکرد. اکنون ما 

ن و مرد زخانوادۀ  ما و قرار دارد  گار در او با بچۀ سقو چطور جنگ کنیم؟

زندگی خانوادۀ ،در نزد او گروگان است. فشار از طرف ما بر حبیب هللا  ...و

مگر بازهم  بخاطر نجات وطن هرچیزی که بزرگان . ما را به خطر می اندازد

 «.داریم موافـقههم به آن محمـود فیصله کنند، من وشاه 

ر اردهر دو س:»مينويسد که ل وزيری جـنراداکتر زيرکيار از قول 

که يک ل مومند گمّحمد«.  شکست خورده معلوم می شدندپــریـشان و 

 هوا و روحيه و بود يرک زهوښيار و شخصيت قومی و  مامورسابقه دار»

حبيب  ن امان بهدپيشنهاد کرد که فيصلۀ دا،«گه را با دقت زيرنظرداشت جـر

واگذاشته شود، به ان و شاه محمود خان( )شاه ولی خبرادردو سردار  به  هللا

گروگان گرفته شده است. تمام  حبـيب هللاين دليل که ناموس ايشان از طرف 

بـچه  به سـردار شاه ولـيخان بزرگان اين پيشنهاد مومند را تائيد کردند و

 : چنين نوشتسـقاو

،  استیافغانستان تو غاصب حکومت ]سلطنت[ حبـیب هللا! برادرم  »

کنون تو امان ، ا از دست تو تکه تکه شده استافغانستان ت مظلوم ملو 

از طرف ما به شما امان است . با آل وعیال خود از دروازۀ . میخواهی

 «دست نزنی.بیت المال و جبه خانه به  ، شمالی ارگ به کوهدامن برو

ساعت ده بجۀ شب بود که اين نامه به حضرت اغاگل مجددی  ودو  

با دو مالی همراه ل مجـددي گحضرت اغــا  سليم داده شد.نفرمالی سقوی ت

]بشمول سردار عليشاه.سين[ به موتر خود نشست  وبسوی ارگ حرکت نمود. 

از راه بچه سقاو چيزی کم يک ساعت بعد اعضای جرگه مطلع شدند که 

حبيب از محبس »در همان تاريکی شب . رده استفرار کگ اردروازۀ شمالی 

سـپهساالر مّحمد نادرخان، شاه ولی خان، شاه ای خانوادۀ  اعض ]در ارگ[هللا

سردار عليشاه خان و و اعضای خانواده محمود خان، سر دار اسد هللا خان، 

 مّحمـد نادرخان  تا اين زمان،«. کشيديم را اعليحضرت امان هللا خان برادر

رگشت از کشور بيرون  رفته  و ب، امان هللا خـان منطقۀ جاجی پکتيا بود  در

با مشران لشکرنجات محـّمد نـادرخان د مگر او بصورت عاجل نا ممکن بود.

وطن، در قرآن تعهد وامضاء کرده بود که در صورت پيروزی برسقاويان ، 
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به يکی از اعضای خانوادۀ اعـليحضرت غازي امان هللا خان يا »سلطنت  به 

« سراج سپرده ميشود.
1
  

هر و   آمد کابلبه د نادرخان ارګ ، مّحــمسه روز بعد از گرفتن 

 قوماندان وسرکردۀ  لشکر نجات را چنان در آغوش خود سخت می گرفت،

 شباو «.  در آغوش ميگيرد را حجـر اسـود»بيت هللا  ردمثلی که حاجی 

 . چهارم بعد از گرفتن کابل را درقصر چهلستون گذشتاند 

و  «یما بزرگان قوم[ »1929اکتوبــر  1۵] 1308 ميزان  23ر د

در آنجا تعدادی از . يمرسـيد ۀ ارگسالمخان بهچهـلستــون  ازمّحمدنادرخان 

آمده ادرخان نسپه ساالرمحمد  برای استقبال از کابــل و سـرداران معاريف 

در مّحمدنادرخان بودند. يک تعداد از اعضای سفارتخانه ها هم ديده ميشدند. 

وتمام ، های خود بیان کرد  از زحمات وتالش» حاضرينبيانيۀ کوتاه خود به 

وطن را به نام خود وبرادران خود نسبت  نجاتکارنامه ها وقربانی برای  

اشاره خشک ...ومگر از خدمات ما وتالش های ما اندکی هم یاد نکرد....داد

 « . به وطن کرداعلیحـضرت غازي امان هللا خان هم به 

«  فراد چاپلوس وامال و مقام گرسنه گان وتشنه گان »  بدون معطلی 

 امان هللا خان ســردار امـيـن جان برادرو يک تعداد بزرگان قومی و

بزرگان ومشران  مگر .کردند ادرخان  بيعتبه ن، اهرزاده نادرخان[خو]

از اين طريق به و خاموش ماندند  ځدراڼ و تڼیو، دوړ، یدعو، مسیوزيـر

 . فهماندند که آنها ازاين فيصله ناراض اندنـادرخان 

ردای آن روز ما با بزرگان لشکر به جرگه نشستيم.دراين جرگه ف

يار محمد : » فقيرمحمدخان مومند رئيس جنگالت روبطرف من کرد وگفت

شما را فريب نادر خان من در گل غندی بتو گوشزد کردم که خانه! 

را تمام فقير محمد خان سخنان «بيعت روز گذشته خوب يک بازی بود..ندهد

ن هم در همان لحظه به رئيس . مخود شنيدند قومی بگوش مشران

در واکنون هم اداره کابل در دست من است ،فقيرمحمدخان ياد آور شدم که 

آن شخصی . ميکنند پيره و ګزمهتمام محالت وکوچه های کابل جنگجويان من 

ر گل غندی برای من معرفی کرديد ، سلطنت دکه شما او را به حيث معين 

. کرد عتيمحمد نادر خان بترسو اولين فردی بود که به شما ديديد که آن مرد 

بخاطر خاندان او وبخاطر برادر او اين همه خون ريختيم اکنون هم ميتوانم ما 
                                                 

1
 329- 32۴ صص ،2000دخپلواکی اونجات تاریخ،چاپالهورجنرال وزیری،خاطرات  - 
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] غازي امير امان هللا کی محصل استقالل کاشجويهای خون جاری کنم مگر 

نزديک من می بود!؟ مخبران اين صحبت ما را فوراً تا گوش نادرخان [

ل گشاه محمودخان و مّحمد [1308ميزان 2۵] ودند وروز بعديعنیرسانده ب

ی آمدند و پيام نادرشاه را رساندند دعوو مس یوزير نزد بزرگان خان مومند 

جنـرال  .«امروزشاه  بطور خاص ميخواهد با شما مالقات کند.» که:

شاه محمو خان و مّحمدګل  باو اين دعوت را پذيرفت يـارمّحمـد خان وزيری 

، جای که نادرشاه در آنجا  ســردار فتــح خانيکجا به خانۀ مومند  خان

برای استقبال بيرون آمد] وبعد از احول  مّحمدنادرخان  سکونت داشت، رفت.

من افغانستان و ملت : »پرسی ونشستن[نادرخان خطاب به ما چنين گفت

خدمات وطن  ر راه نجات یم. دی های شما میباشقهـرمان مدیون شخصا 

من امروز هم به ....کی شما انشاء هللا در دین ودنیا ضایع نخواهد شدهری

ایستاده ام که ما وشما در جاجی باالی آن دعا کرده عهد و پیمان همان 

 «بودیم.

هللا نواز  خان که بعد ازاين پادشاه بايد ناميده شودنادر بعد از سخنان 

خان]مومند[ هم ل گردېزي و محمد گزلمی خان منګل، عبدالغني خان وخان، 

سپه : »گفت رسيد اوجـنرال وزيـري سپس نوبت . مختصرصحبت کردند

، دکابل فتح شهمت وفداکاری بزرگان قومی هللا وبا نصرت ساالر صاحب! 

از يک بخش وطن جمع شد، مگر در قندهار حبيب هللا ]بچه سقاو[ شرو فساد 

اکنون . می پالند و مشرقی وشمالی  هنوز هم طرفداران او فعال هستند و بهانه

برای ما ضروری است تا به تعهد و پيمانی که در عليخيل جاجی  بسته ايم به 

آن عمل کنيم. با عملی شدن  همين پيمان جلو خون ريزی های  بيشتر گرفته 

 «ميشود.

علی امروز هم من به همان پیمان وتعهد  ....:»گفتمّحـمد نـادرخان  

هرفیصلۀ وطـن  وردن آرامی وامنیت دربعد از آ ...جاجی ایستاده ام. خیل

 اعلیحضرت امان هللا خان ما با ... شما عزیزان ، فیصلۀ ما برادران است

«.درتماس میشویم تا به وطن خود بازگردد و این کار کمی وقت میخواهد 
 1

  

 

 :توسط نادرشاه پایان کار حبیب هللا کلکانی

  
                                                 

1
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 19در تاريکی شب ]بچۀ سقا با همکاران خويش :» مينويسد که غبار 

[از دروازۀ شمالی ارگ خارج شد . اول به کوهدامن وباز به 1308ميزان

چاريکار رفت وسيدحسين وزير جنگ از قطغن رسيد. اينها مطلع شدند که 

سپاه ايشان در قندهار وننگرهار ولوگر وپکتيا درهم شکسته ويا منهزم گرديده 

د وتجهيز قوا وحمله بکابل اند.سيد حسين واکثريت باند، طرفدار تجمع جدي

بودند، مگر عده ای ديگر که از قبل با سياست اشنائی وارتباط داشتند ودر 

قعر دستگاه اغتشاشی دارای منزلت ومقام بودند،ازاين فکر وعمل جلوگيری 

کردند.از قبيل خواجه بابوخان،وملک ميرعلم خان وغيره.لهذا بسرعت مفاهمه 

ن کابل وچهاريکار شروع شد ودر يک هفته ومذاکره غير مستقيم ومستقيم بي

زمينۀ طوری مساعد شد که حبيب هللا علی الرغم پافشاری سيد حسين حاضر 

شد تا در صورت تضمين حيات او ورفقايش وتعهد نادرشاه در روی قرآن 

بدون جنگ تسليم شود. البته نادرشاه اين تعهد را پذيرفت وبرای اطمينان بچۀ 

ميزان به چاريکار اعزام نمود. او  25را در سقو شخص شاه محمودخان 

بسهولت و زبان سياسی اين ماجرا جوی بيسواد را رام وآرام ساخت و بدون 

 درنگ بکابل آورد )اول عقرب(.

شاه جديد افغانستان هنوز درسرای فتح محمدخان )پدر شير احمدخان 

اشته شيرزاد( در لب دريای کابل اقامت داشت،زيرا ارگ سلطنتی خساره برد

ومساعد برای سکونت نبود. شاه در اطاق مستطيلی روی زمين مفروش 

نشسته و يکعده مامورين ومردم در رفت وآمد بودند. درهمين وقت صدای 

موترها از عقب عمارت بلند شد، ومتعاقباً حبيب هللا بچۀ سقاء وهمراهانش از 

يک شال  موتر فرود آورده شدند. حبيب هللا باالی پيرهن وتنبان و کورتی

خشن عسکری بشانه انداخته بود و دستاری درسرداشت. بمجردی که اينها 

داخل حويلی شده و يک تعداد زياد محافظين مسلح پکتايی را در اطراف خود 

ديدند، احساس کردند که ديگر آزاد نيستند. نادرشاه بگفت تا حبيب هللا را 

سالم بشاه داد.   نزدش بياورند. حبيب هللا بدون تغييری داخل خانه شده

هيچکس از نشسته گان مجلس حرکتی نکرد وحرفی نزد. شاه سر برداشت و 

به حبيب هللا نگاه کرد وآنگاه با دست اشاره بصف دست چپ نموده با ماليمت 

ظاهری گفت : بنشينيد. در حد وسط صف جايی برايش باز کردند، حبيب هللا 

د از سکوت بنشست وسکوت عميقی در مجلس طاری گشت. شاه بع
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مختصری مجدداً چشمان سرد ومصمم خود را از پشت شيشه های عينک بر 

 روی حبيب هللا بدوخت و به نرمی پرسيد:

خوب! حبيب هللا خان شما ازاين همه خونريزی و ويرانی که »

 «درافغانستان نموديد، چه مطلبی داشتيد؟

را که  تا وقتی که من اختیار داشتم، هرچیزی» حبیب هللا جواب داد: 

خیر افغانستان دانستم اجرا کردم، حاال که شما اختیار دار افغانستان شده اید، 

خوب »شاه گفت: «هرچه را که خیر افغانستان میدانید همانطور اجرا کنید.

 «حاال شما چند روزی استراحت کنید باز خواهیم دید.

مکالمه قطع شد وحبيب هللا برخاسته وخارج شد. محافظين او را با 

فقايش توسط موترها به زندان داخل ارگ رهنمونی کردند وآنها ده روز ر

بسر بردند. البته درنهايت بی اعتنائی بمرگ. در « مهمانخانه»ديگر درين 

عقرب بوقت ديگر، به امرشاه اين محبوسين را از زندان کشيده و از  11روز 

دروازۀ شمالی ارگ خارج ودر زير برج شمالی ارگ مشرف به خندق 

صار استاده نمودند. درحاليکه تفنگداران دولتی قبالً در آنجا بحال تيارسی ح

صف کشيده بودند. بعد از چند ثانيه صدای آتش تفنگ برخاست،واجساد 

خونين حبيب هللا بچۀ سقا، برادرش حميدهللا سردار اعلی،سيد حسين وزير 

ملک جنگ، شيرجان وزير دربار، محمدصديق خان قوماندان جبهه پاکتيا، 

محسن والی کابل، عبدالغنی کوهدامنی قلعه بيگی بچۀ سقا و محمد محفوظ 

هندی معين وزارت جنگ، بروی زمين افتاد. فردا نعش اينان درچمن 

«حضوری کابل روی چوبه های دار آويزان گرديد.
 1
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 ماه قدرت خود روزگار مردم را  9باند دزدان سقوی که  درمدت 

 1308عقرب 11قبل از اعدام در سیاه وتباه  کرده بودند 

 

 یانسقو عواقب اعمالبر تبصره من

زيراو  .افغانستان است خيتاردر  یاسيچهره س نيتر سياهچه سقاو، ب

 وضد تمدن وفرهنگ  ودزد آدمکش و رهزن ويکهل،اجيک آدم بيسواد و

از هموطنان و  کي چيه یبرا شيکارکردها وبنابرين دوبضد دانش و مکتب 

 در بر ندارد.  یخارافت انشيهمشهر

دزدی و رهزنی کار زشت ونادرست وعاقبتش ذلت ومرگ است. آدم 

هرقدر ظالم وخون خوار باشد وهرقدر بخواهد مردم را با کشتن وگردن زدن 

ودر آتش سوختن و مثله کردن بترساند و تابع خود بسازد، درحالی که نه 

بچۀ سقو، اطاعت  سوادی  داشته باشد ونه آگاهی از دين وآيئن اسالمی مثل

کورکورانه از چنين کسی يک امر نا ممکن است وتجربه ثابت ساخته که 

ادامه اينکارها تا دير زمان نا ممکن است. چنانکه پسرسقا، با همين تصور 

وانديشه، وقتی بر قدرت و ارگ سلطنت دست يافت، فکر ميکرد که  حکومت 

امی که با نارضايتی کردن  برمردم ، مثل گرفتن ارگ آسان است. ولی هنگ

مردم و اقوام مختلف افغانستان در کابل و بيرون از کابل روبرو گرديد، دست 

به خشونت و کشت وکشتار وتجاوز وغارت ومصادره اموال مردم زد ،و تا 
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توانست مخالفين خود را که بدون شک هريکی از آنها انسانهای با شرف و با 

کت بودند، سر به نيست کرد. برمال عزت و منور و کارفهم و کاردان اين ممل

و ناموس مردم تجاوز نمود، اما نه جلو نارضايتی و شورش  های مردم را 

گرفته توانست، و نه يک يکروز از جنگ و ستيز با مردم فارغ گشت، تا 

سرانجام به همت وفداکاری فرزندان باغيرت اين کشور، از ارگ سلطنت که 

ام آنرا ازدست نخواهم داد، از ترس جان  ميگفت با شمشيرگرفته ام وتا زنده

مجبورگرديد در تاريکی های شب،از آنجا فرارکند و دوباره به همان جای 

برود که از آنجا آمده بود. اما او و رفقای همکارش بايد جواب ملت را می 

دادند. جواب آنهمه ظلم وناروائی، آنهمه کشت وکشتاروعذاب وشکنجه  

مال و دارائی وعزت مردم را پس ميدادند. آيا  وغارت وچپاول  وتجاوز به

ماه حکومت  خون ريزی وتجاوز وغارت خود 9پسرسقو درمدت 

وهمراهانش پاسخی برای ملت داشت؟ نه خير! پس يگانه جزائی که خاطر 

همه مظلومين و دادخواهان را تسکين داده ميتوانست ، به دار زدن او 

شکر نجات کابل در نخستين وهمراهانش بود که به امر وفيصلۀ سران ل

 روزهای رويکار آمدن نادرخان  عملی گرديد.

نسل های جوان ما بايد بدانند که خانۀ ظلم عاقبت خرابست وهرکس از 

راه دزدی وگردن کلفتی بخواهد مال وعزت مردم را تصاحب کند و يا غصب 

وی نمايد، بايد بداند که سرانجام روزی خواهد رسيد تا مردم حق خود را از 

بگيرند و  مجبور خواهد بود تا با دادن جان وحيات خود حقوق مردم را ادا 

 نمايد!           

نادرخان به حيث کسی که بيشترين خطر، وهتک حرمت متوحه ناموس 

خودش وناموس برادرانش و ناموس شهريان کابل و ناموس تمام مردم 

دزد و متجاوز و  افغانستان شده بود، کامالً حق داشت تا آن گروه نابکار

چپاولگر را بهر وسيله ای  ممکن ، دستگير و اعدام نمايد، زيرا که  درد و 

رنج وخشم ونفرت وحس انتقام گيری يک افغان  از چنين عملی را کس يا 

کسانی تا عمق اسخوان خويش درک و احساس کرده ميتواند که چنين مصيبتی 

متجاوزان ، هيچ چيز  برسر فاميل خودش آمده باشد. وجز قصاص و اعدام

ديگری نميتواند قلب های داغدار پر از نفرت وانتقام را را اطفاء و متسلی 

 کند.
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نجات مردم کابل وسراسر افغانستان از دست دزدان مال و ناموس وعزت 

وشرف وغرور استقالل طلبی مردم افغانستان، يک کار سترگ ملی بود و با 

لم کاتب هزاره، جا داشت که مردم نظرداشت شرح انواع جنايات سقاوی از ق

از قبايل جنوبی وهمچنان از افغانستان، به پاس آن خدمت بزرگ، 

بنام قدر شناسی ، ميناريتجسم اين و برای  قدردانی نمايندنادرخان سپهساالر

بر پا دارند و نيز روزی را بنام روز نجات وطن بنامند و در آن  مينار نجات

ارند و دعای شکر گزاری کنند. البته مردم روز در پای آن مينار، گل بگذ

کابل دست به اعمار چنين ميناری زدند ولی نه درچهارسوق شهر، بلکه در 

بزرگ خدمت دروازۀ الهوری،نزديک  باالحصارکابل. اما چيزی که اين 

از نفرت  نادرخان را بزودی  زير سئوال برد وبجای حرمت، دلها را مملو

راستين شاه وهمفکران هواداران  کردنم و نابودوکينه نسبت به او کرد، اعدا

امان هللا بود. نادرخان وقتی که نادرشاه شد، اکثريت اعضای وطن پرست 

مشروطيت دوم را که هرکدام شان در راه حصول استقالل  کشور وحفاظت 

از آن  جان فشانی ها کرده و سوز ودرد زندانها را تحمل کرده بودند، محکوم 

هی شکنجه گاه ها و زندانها نمود. اين عملکرد نادرخان و به اعدام و يا را

در حق اهالی وطنپرست مشروطيت دوم، صدراعظم برادرش هاشم خان 

سبب گرديد تا مردم چيز فهم بگويند که سقوط رژيم امانی و روی کار آمدن 

کار آمدن  رژيم سقوی بجای آن، کار انگليس ها بود،وعالوه نمايند که روی

حبيب هللا، نيز کار انگليس ها بود، واعدام وسر به نيست کردن  نادرخان بجای

وبزندان انداختن مشروطه خواهان نيز پالن  انگليس ها بود، ونادرخان و 

 برادرانش، عامل اجرای پالنهای انگليس در اين کشور بودند. 

افدارکاری پس ازنجات ملت از چنگ رژيم ترور و غارت و چپاول سقاوى ب

سپهساالر نادرخان سالها سپرى باتالش  يل جنوبی ووزيرستانوجانبازی قبا

گرديد تا کشور دوباره از امنيت سرتاسرى برخوردار گرديد و درمسيرتمدن 

قرار گرفت و آهسته آهسته و محتاطانه نيمى از پيکر جامعه از حق تعليم و 

 1959تربيت و حق کار در بيرون از منزل بر خوردار گرديد )در سپتامبر 

اسبت چهلمين سالگرد جشن استرداد استقالل کشور در عهدصدارت محمد بمن

داود نقاب از رخ زنان برداشته شد که فقط در قندهار به اين امر از جانب 

  روحانيون با عکس العمل روبرو گرديد ولى بسرعت جلو آن گرفته شد(.
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حال که ازآغاز زمامداری شاه امان هللا غازی، آن آزاد مرد وطن پرست 

پادشاه »دوازده  –سال ميگذرد و هر يک از ما شاهد ده 90وخير انديش 

در کشور خود بوده ايم، بدرستی تميز و تشخيص داده ميتوانيم که « گردشی

هرگاه دسايس خارجی در تبانی با عناصر ارتجاع داخلی مانع تحقق 

اصالحات و سبب سقوط رژيم امانی نمی گرديد، بدون شک افغانستان امروز 

قدر از کاروان تمدن و ترقی پس نمی ماند و باچنين سياه روزی ها دچار اين

 نميگرديد. 

 

 موقف خانواده مجددى درعهدنادرخان: 

به نظر مى رسدکه موقف نورالمشايخ فضل عمر در برابر نادر خان در آغاز 

بى طرفى بود،چونکه خودش آرزوى سلطنت را در 

ايل جرگه قب 1929اما درجون  .سرمى پرورانيد

جنوب و شرق را جمع نمود و از نادر خان حمايت 

نمود. اعالم اين حمايت، قبايل را بدور نادرخان 

بيش از پيش جمع کرد، زيرا شهرت خود نادر خان 

به اضافه  1919در « تل»به حيث فاتح جنگ 

اتوريته مذهبى حضرت شوربازار باالخره به 

لمشايخ )فضل عمر( وزير پيروزى او انجاميد. نادر خان پادشاه شد و نورا

عدليه وفضل احمدمجددى )از مجدديهاى هرات( معين او مقررگرديد و 

 .محمدصادق مجددى برادر سوم بحيث سفير در مصربه قاهره رفت

ر صميالدى سفير افغانستان در م 1953تا  1930محمدصادق مجددى از 

 سالياناو طى « شيخ برصيصا»بنابرياداشتهای غرزی اليق تحت عنوان  .بود

 سفارت خود درمصر دست به تاسيس حزب اخوان المسلمين درمصرزد

وهنگامی که اين حزب ميخواست عليه جمال ناصررئيس جمهورمصرکودتا 

کند مگرقبل از عملی شدن کودتا توطيه کشف ومعلوم شدکه سفيرافغانستان 

دراين کودتا نقش مهم داشته است، جمالناصربخاطراحترام دوستی با 

ن از اعدام اوصرف نظرکرد وبه حکومت افغانستان درصدارت افغانستا

محمدداود خبرداد. بعد از آن محمدصادق به عربستان مهاجرت کرد وتازنده 

روابط محکم و گسترده اى با بسيارى از بود درآن کشورباقی ماند. زيرا او 
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خانواده شيوخ عرب که امروز درصدر محافل حاکم عربستان سعودى قرار 

  .شتدادارند،

نورالمشايخ)فضل عمر( با قبول وزارت عدليه بدرستى خود رادر مرکز 

سياست قرار داد. اين موضوع از آن جهت دلچسپ است که تا کنون کدام 

ديگرى را در موقف بوروکراتيک مشاهده نکرده ايم و اين موقف هاى « پير»

اما او  .بوروکراتيک منحصراً توسط تعليم يافته گان مذهبى ديگراشغال ميشد

و مرشدى خود را نه تنها جهت وارد کردن نفوذ، بلکه « پيربودن»

بخاطرکسب قدرت سياسى نيزبکار برد.
 1

  

بزرگان خاندان مجددى، در فعاليت هاى سياسى به گونه سنتى در گام نخست 

 بر روحانيون واپسگرا و روشنفکران متمول تکيه ميزدند. 

حمد ابراهيم مجددى معروف به م 1956با مرگ فضل عمر )نورالمشايخ( در 

جديد ميشود. محمدابراهيم در زمان سلطنت محمدظاهر شاه، « پير»شير پاچا 

را رهبرى ميکردکه مولوى محمدنبى « خدام الفرقان»مذهبى -سازمان سياسى

از مريدان و اعضاى « حرکت انقالب اسالمى»محمدى )بعدها رهبر سازمان 

شير پاچا و تمام اعضاى  1979در جنورى سال  .فعال سازمان او بود

.نفر ميرسيدند اعدام ميشوند 79خانواده او که گفته ميشد به 
 2

هللا صبغت    

 .نيست جانشين )شيرپاچا( ميشود« پير»مجددى که خودش 

غرض تحصيالت عالى به مصر رفت و  1947صبغت هللا مجددی در سال 

هره تحصيل کردو سال در فاکولته حقوق اسالمى دانشگاه االزهر قا 6در آنجا 

او پس از بازگشت  .را بدرجه اعلى بدست آورد« الهيات»فوق ليسانس  سند

کابل و بعضى ليسه هاى عالى مرکزپرداخت و  پوهنتوناز مصربتدريس در 

همواره روى سخنش به مردم سرنگونى رژيم شاهى و برقرارى يک دولت 

به اتهام  1959مجددى درزمان صدارت داود در سال  .واقعى اسالمى بود

توطئه سوء قصد عليه رهبران اتحادشوروى سابق به کابل بازداشت و محکوم 

به چهار سال حبس شد، اما بزودى از زندان رها روابطش با خاندان سلطنت 

                                                 
1
بعضى منابع تعداد افراد نابودشده این خانواده توسط تره کى و امین در  - 161،160استا اولسن ، ص  - 

نفر اعضاى خانواده  64مجددى در آغاز حکومت دوماهه خود از هللا نفر قید شده و شخص صبغت  21

خود که توسط امین و تره کى نابود شده بودند متذکرشد.)دیده شود: ارتش سرخ در افغانستان ، نوشته ب، 

 ببعد( 136ارسى از عزیز اریانفر، ص گروموف ، ترجمه ف
2
  72الویه روی، همان، - 
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چندى در سفارت عربستان بصفت هللا پس از رهائى صبغت ا .ديبحرانى گرد

مجددى  1964ل در سا .د و بعد براى مدتى راهى امريکا شدرمترجم کار ميک

 .براى دوسال بخارج مسافرت ميکند و کالّ به فعاليت هاى سياسى مى پردازد

که پنج زبان را ميدانست و بحيث  علوم دينیدر اين وقت او به عنوان دانشمند 

هللا صبغت  .سخنور توانا از شهرت کافى برخوردار بود

سياست »مجددى چند اثر در مهاجرت نوشت و از جمله 

وحدت و مبانى »و « منطق و فلسفه»و « در اسالم

او دراين آثار لزوم  .را براى چاپ آماده کرد« عقيده

)رستاخيز( اسالمى بشکل واقعى آن « رنسانس»

مجددى دوسال بعد  .وبخشيدن خصلت تهاجمى به آن را به اثبات مى رسانيد

و کمى بعد تر يکى از « اخوان المسلمين»بکشور بازگشت و سازمان اسالمى 

با هدايت مستقيم او درکابل ايجاد « سازمان جوانان مسلمان»هاى آن شاخه 

گرديد که بنابر توصيه او گلبدين حکمتيار در رأس ان قرار گرفت. صبغت 

مجددى که از مخالفان دو آتشه اصالحات حکومت شاهى بود، برضد هللا 

پس از کشته شدن يکى از  1971شخص شاه نيز سخنرانى ميکرد. درسال 

)ظ:گهيج( به پاکستان وسپس به اياالت متحده امريکا رفت. در هوادارانش 

اياالت متحده چندى به تدريس اسالم شناسى پرداخت. هنگامى که نظام شاهى 

در افغانستان توسط داود سرنگون گرديد، او در لندن بسر مى برد. او رژيم 

 تازه داود را به باد انتقاد گرفت و سه سال بعد از سقوط رژيم شاهى به

جامعه »، «اخوان المسلمين»پاکستان آمد و ازترکيب اعضاى معتدل 

را ايجاد کرد.« روحانيون مسلمان
 1

  

مرکز اسالمى اسکانديناوى »پس ازکودتاى ثور مجددى از هالند براى ايجاد 

ّ درگشايش نمايندگى هاى اين مرکز و بناى  .به دانمارک رفت«  او شخصا

از کشورهاى اسکانديناوى تالش کرد و در مساجد براى مسلمانان در بسيارى 

 بسيارى از دانشگاه هاى هلند و دانمارک به سخنرانى هايى در زمينه تاريخ

اسالم مى پرداخت. پس از باز داشت و اعدام اعضاى خانواده مجددى بوسيله 

امين و تره کى، مجددى به پاکستان رفت و در جنبش مقاومت برضد رژيم 

                                                 
1
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جبهه نجات »شوروى، به عضويت رهبرى سازماندست چپى کابل و تجاوز 

در آمد و بعدها خودرهبرى جبهه نجات ملى رابدست گرفت. « ملى افغانستان

به انتشار اعالميه اى خطاب به مردم مسلمان  1979مجددى در ماه مارس 

جنگ مقدس( با رژيم کمونيستى «)جهاد»افغانستان پرداخت و مردم را به 

ن سال به عنوان يکى از نمايندگان ضد انقالب افغانستان ياو در بهار هم .فراخواند

 .به اياالت متحده امريکا رفت و مورد پذيرائى گرم دولت امريکا قرار گرفت

مجددى در محافل غربى به عنوان هوادار حل و فصل مسئله افغانستان به نفع غرب 

 .شناخته ميشد

)که در اين هنگام وزن مجددى به علت اختالف نظر با حکمتيار 1981در نومبر  

سياسى بيشترى داشت( پيرامون اشکال ، روشها و اهداف نهائى مبارزه برضد 

پرداخت « اتحاد اسالمى مجاهدين افغانستان»حکومت افغانستان به تاسيس سازمان 

تحت  1985در ماه مى  .که پير گيالنى، محمد نبى و ديگران در آن عضويت داشتند

غربى مجددى ، اتحاد اسالمى مجاهدين افغانستان را فشار پاکستان و کشور هاى 

در آمد.« ائتالف هفتگانه»منحل کرد و با سازمان خود به 
 1

  

مجددى ازمخالفت با حکومت چپى کابل هرگزدست نگرفت و پس از سقوط رژيم  

درکابل بحيث نخستين رئيس دولت اسالمى براى دوماه توظيف شد که با کدام 

را  به  یدولت اسالمزمام پس از دو ماه،   یصبغت هللا مجدد موفقيتى همراه نبود.

به  نياز سقوط دولت مجاهد پسسپرد. یاسالم تيرهبر جمع یربان نيبرهان الد

بازپس  یت و به مبارزات خود برارفدوباره به پاکستان  یطالبان  مجدد لهيوس

 مريکا،بوسيله ا 2001طالبان در سال  مياز سقوط رژ پس.کابل ادامه داد یريگ

کشور نقش فعال  نيا یاسيو در تعامالت مختلف س وستيبه روند بن پ یمجدد

 داشت.

افغانستان کار کرده  یمجلس سنا سيبه عنوان رئدرعهدکرزی، یهللا مجدد صبغت

واز اين مدرک صلح را به عهده داشته است. ميتحک ونيسيکم استير نيو همچن

 93درسن  2019 یبرورف 11روز  یمجدد باالخرهمعاش هنگفتی ميگرفت.

درکابل  سيچشم از جهان فروبست.اما قبل از مرگ خود به سفارت انگل یسالگ

به  یهللا مجدد صبغت .فرود آورد سيدر برابر عکس ملکه انگل تيرفت وسرعبود

پاکستان به صراحت لهجه  و دولت نياز سران مجاهد یتند از برخ یانتقادها ليدل

  معروف است.
     

                                                 
1
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 اً کی بود؟نادرشاه واقع
 

زيرعنوان « تاريخ افغانستان در صد سال اخير»اکرم عثمان درآخرين اثرش

 مينويسد: «نادرشاه واقعاً کی بود؟»

نادرشاه از ظرفيت روانی وسيعی درتاثيرپذيری از فرزا وفرود حوادث » 

برخوردار بود.اوناظری تيز بين وژرف انديش مسايل داخلی وخارجی بود 

که شناگری ماهر درسمت موافق جريان آب است. بعيد  وبه صرافت نشان داد

از احتمال نيست که او درمحاسبه دقيق نيروهای متعارض زمانش که در 

درون وحواشی مرزهای وطن ما فعال بودند،دريافته باشد که چشمش به 

شاهين ترازوباشد وهميشه جانب پلۀ گران تر را بگيرد. دقيقاً نميدانم که چنين 

 «پراگماتيزم يا اپورتيزم؟»ايد ناميد؟خصيصۀ را چه ب

به هررنگ او دراتخاذتصاميم سياسی خيلی کم اخالق وعواطف انسانی را 

دخالت می داد وگاه تصميم، به آسانی از مرزهای قول شرافتمندانه وسجايای 

متعارف عمومی می پذشت وبرسر همه پا می گذاشت. چنين روحيه ای ياآور 

است. او در آن کتاب به شهريار « شهريار»بدرکتا« ماکياولی»توصيه های

يا فرمانرواتوصيه می کند که به منظور رسيدن به هدف، پشت هيچ مرز 

ومانعی توقف نکند.البته موگداً بايد خاطرنشان کردکه بين دورنمای هدف 

که چشمش به تاسيس جهان جديد بود وآرمانهای يک زمامدار « ماکياول»

 «داری فرق فاحشی وجود دارد.زدۀ زمين ستمگرجامعه استبداد
1
  

نادرشاه با وصف همسوئی کوتاه مدت با شاه امان هللا وجنبش مشروطه »

خواهی، سرانجام به اين صرافت رسيد که کشوری با شکل وشمايل افغانستان 

که مردمش عناصرناهمساز بايکديگر تشکيل شده است،جزبا نظامی اقتدار 

ی نيازساختاری ناشی از جامعه ای گرا قابل اداره نيست.ازهمين سبب چيز

چندين فرهنگی، چندين تباری وچندين مذهبی وچيزی روندشکل گيری 

شخصيتش که ملهم از اريستوکراسی قبيله گرا وآئين تربيت خاص ومنضبط 

درهندوستان بود او را « ديره دون»وآمرانۀ انگليسی درمکتب نظامی 

پيدا کند.بدين منوال واداشت که رغبتی اجتناب ناپذيربه سلطه گرائی 

محاکماتی که او در قع وقمع رقبا ومعاندان واقعی وغير واقعی اش به راه 

                                                 
1
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انداخت،مالک های روشنی درتشخيص چونی وچرائی کرده ها ونکرده هايش 

«است.
 1

  

 انتقام کشی نادرشان ازهمفکران شاه امان هللا: 
 

به   وام اودرشمالیواق ارانیبعد از احراز قدرت واعدام  بچه سقو و نادرشاه

:  لیواعدام عناصر ضد استعمار وهمفکران شاه امان هللا از قب یریدستگ

 یخان چرخ یو غالم نب یحان چنداول یومهد یخان درواز یمحمدول

خانواده بزرگ  کی ینابود البدنب یوبرادرانش ، وبعد از خانواده چرخ

" بود لیخ یبه "شاغاسخانواده مشهور  نیوابسته  به امان هللا افتاد و  ا گرید

 نیسراج الخوات احضرتیعل کیو خون شر  کیکه همه از اقارب نزد

 مادرشاه امان هللا بودند.

بکارمی برد وآنرا « کمونیست»را بجای کلمه « امانیست»نادرشاه کلمه 

بکار می برد وبه این بهانه هواداران شاه « ملحد ودشمن دین وملت»بمعنای 

 انی وسر به نیست میکرد.امان هللا را دستگیروزند

محمدنادرشاه از همان »مينويسد: داکتر زمانی در يکی از مقاالت خود 

روزهای اول ديوانه وار از يکطرف به سرکوب خونين جوانان مترقی 

وآزادگان ضداستعمار مشغول گرديد، واز طرف ديگرستيز ومبارزه عليه نام 

صدردستورکارخويش ونشان غازی امان هللا خان ودوستداران وی را در 

 قرار داد.

،جنرال پينن بيگ 1929نادرشاه در همان اوايل احراز قدرت درخزان 

خان،ميرزا محمداکبرخان، امرالدين خان، عبداللطيف خان کوهاتی،محمدنعيم 

خان کوهاتی، عيسی خان قلعه سفيدی، تازه گل خان لوگری، سلطان 

مدشاه خان کندک محمدخان مرادخانی، محمدحکيم خان چهاردهی وال،اح

مشر، دوست محمدخان غندمشر پغمانی وسيدمحمدخان کندک مشرقندهاری 

«را بدون تحقيق واثبات جرم وگناهی گلوله باران نمود.
 2

  

 

 :دروازیمحمدولیخان انتقام کشی از

                                                 
1
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مردى دراک و هوشیارى بود و به دسته عین الدوله و  ،محمد ولى دروازى

حضرت سرورسلطان )سراج الخواتین( خاندان شاغاسى بارکزائى و علیا 

خان فعالیت هللاوابسته گى داشت . او در وقایع جلوس امان هللا مادر شاه امان 

خان به هللاو شایسته گى کارى از خود نشان داده بود، پس از تاج پوشى امان 

رتبه جنرالى و نشان حسن خدمت نواخته شد. و بعد از آن بحیث سفیر فوق 

أس هیئتى به اتحاد شوروى و دیگر ممالک اروپا العاده سیار افغانستان در ر

از راه تاشکند و مسکو فرستاده شد و با لنین مالقات نمود و روابط سیاسى 

افغانستان را با آن دولت قایم کرد و نخستین معاهده دوستى با اتحاد شوروى 

ش( امضا کرد. بعد ها بحیث 1299حوت  10)= 1921فبرورى  28را در 

جاى محمود طرزى و سپس بحیث وزیر حربیه و پسانتر وزیر امورخارجه ب

به حیث وکیل سلطنت ایفاى وظیفه نمود. و یکى از عناصر ضد انگلیسى بود 

ش( که با محمود سامى یکجا محاکمه  1308وتا آخرین روز حیاتش )اواخر

  1شد، بر همین ذهنیت ضد انگلیسى خود پا بر جا بود. 

افغانستان در عصر اعلیحضرت امان اما فضل غنى مجددى در کتاب خود )

هللا خان( اتهام هایى بر محمدولیخان وارد نموده که گویا او بخاطر افکار 

مخالف بود و بنابرین هللا سوسیالیستى و جمهورى خواهى خود با شاه امان 

براى بدست آوردن قدرت، بچه سقاو را درهنگام رهزنى و شورش برضد 

 خان تقویت میکرده است.هللا امان 
 

 

پس از قدرت يابى موقف محمد ولى خان هللا مولف مينويسد که حبيب همين  

 را نسبت بخود هميشه تقدير ميکردو طى فرمانى از روش 

 محمد ولى خان اينطورتقدير کرد: 

 محمد ولى خان هرقدرعسکرو نفرکه بخواهد داده شود!» 

 ( 1348شعبان  23، 418) فرمان نمبر

والى و عزتمند سيدآقا خان قوماندان! عاليجاه عزت همراه محمدمحسن خان 

صداقت همراه محمد ولى خان وکيل سابقه امان هللا  را از حضوراجازه داده 

شدکه بخانه خود برود، لذا شما را امر است که بمصلحت خود نامبرده هرقدر 

نفرى که براى پهره و حفاظت مالى و جانى خود بخواهد برايش مقرر کرده 
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را بفهمانيد که در تحت اثر خود وکيل بوده به مال  به نفرى خود امر حضور

و هستى و خود او تکليفى نرسانند و محض براى حفاظت خانه او باشندکه از 

ديگرطرف هم مزاحمتى به آنها نشود تا به آسوده حالى با عايله خود باشند. 

فرامين دوره حبيب  11، ثبت صفحه هللا محل امضاء شيرجان ، مهر حبيب 

« خانهللا ا
1
  

 18پوپلزائی نيز عين فرمان را درکتاب خود نقل کرده منتها نمبرفرمان را 

( 1929فبروی 3قمری) 1347شمسی مطابق شعبان  1307دلو 14ومورخه 

 ضبط کرده است.

 فرمان بچۀ سقو در باب حفاظت خانۀ محمدولی خان 
 

( شعبان 23ش مطابق )1307( دلو 14( مورخ يکشنبه )18فرمان نمبر )

 ع در باب محافظت خانۀ محمدولی: 1929( فبروری 3افق )ق و مو1347
 

"عاليجاه عزت همراه محمد محسن خان والی و عزتمند سيدآقا خان قوماندان 

کوتوالی را واضح خاطرباد! صداقت همراه محمدولی خان وکيل سابقۀ امان 

هللا را بحضور اجازه داده شد که بخانۀ خود برود لهذا شما را امراست که به 

لحت خود نامبرده هر قدر نفری که برای پهره و حفاظت مالی و جانی مص

خود بخواهد برايش مقرر کرده به نفری خود امر حضور را بفهمانيد که در 

تحت اثر خود وکيل بوده به مال و هستی و خود او تکليفی نرسانند و محض 

ا به برای حفاظت خانۀ او باشند که از ديگر طرف هم مزاحمتی بآنها نشود ت

آسوده حالی با عائله خود باشند".)محل مهر بچه سقو و امضأ شيرجان( ثبت 

«( فرامين دورۀ سقوی(11صحيفۀ )
 2 

 

 

در روز شنبه مذکور بر عموم اهالی کابل :» مينويسد  هم فيض محمدکاتب

مکشوف و اشکار گشت که حبيب هللا باهواخواهان و اوليای امور و مشاورين 

لی شمالی و محمدولی خان و نايب ساالرمحمود خويش چون بزرگان اها

سامی و نايب ساالر محمدنعيم خان و سردار محمدعثمان خان و ميرزا 

                                                 
1
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محمودخان سابق وزير ماليه و محمدمحفوظ خان پسر احمدجان خان و عظيم 

هللا خان و نور احمدخان بردار احمدعلی خان رييس بلديه هر شب مخفيانه در 

ه با دوسه تن از خدمه و جاسوس های دولت انگليس ارگ نزد حبيب هللا رفت

که دارای مقام اعتماد و اعتبار و احترامند مشورت کرده برطبق تعليم آنها 

«آوزاه انداخته،پروپاگند واظهاراتی ميکند....
 1

  

از جمله گرفتاران محمدولی خان و کيل  ....»کاتب ميگويد:رجای ديگری د

پسر سقاء و سيد حسين عهد در ميان داشت و به امان هللا خان را که از پيش با 

هر دو تن و همراهان و انبازان شان حمايه ها و معاونت ها کرده از دستگير 

نمودن و به ُغل و زنجير در آوردن شان ماءمورين دولت را بازداشته بود به 

خواهش و استدعای خودش تا بيست و هفتم ماه شعبان با ديگران توقيف 

ران جدا در حجرهء شيراحمدخان وزير دربار جديداً معززانه فرموده و ازديگ

در تحت حفاظت آورد. و خانه و مايملکش را نيز ضبط و غارت نکرد. و در 

خالل اين حال، علی احمدخان سابق والی کابل، در جالل آباد لوای امارت 

«افراخت.
2
  

 

ژدافير ،از قول شار« آتش درافغانستان»ريا تالى ستيوارت نويسنده کتاب 

آتشۀ نظامی بريتانيا  ،Majar F.c.RA.Dad ميجردد»انگليس درکابل   مينويسد:

درکابل هنگام شورش گفته بود: عساکرعليه شورشيان نخواهند جنگيد، بلکه با 

آنها خواهند پيوست،به همين سبب در جالل اباد وچاريکار اسلحه خود را به 

فذ درحکومت امان هللا  باوی شورشيان دادند ونجنگيدند. برعالوه اشخاص متن

همکاری نمی نمودند وجيب های خود را از طال پرميکردند وقدرت خود 

ونفوذ خانوادگی خود را گسترش ميدادند. يکی ازاين اشخاص محمدولی خان 

بود که امان هللا خان به وی اعتماد زياد داشت واو را به بلندترين مقام دولتی 

سوب ميگرديد ودر وقت سفر اروپائی رسانيد، طوريکه شخص دوم کشورمح

امان هللا خان نيابت سلطنت را داشت. مزيد برآن ]شاه او را[جهت شناساندن 

افغانستان به دنيای غرب به اروپا فرستاد و در وقت شورش با حبيب هللا 

درتماس بود.هنگامی که حبيب هللا کابل را گرفت ، محمدولی خان با وی 
                                                 

1
 20۴فیض محمد کاتب، تذکراالنقالب ص  - 

2
 70-71ص فیض محمد کاتب، تذکراالنقالب   - 
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ران يک مانيفست را امضاء کردوامان هللا را همکاری ميکرد وهمراه باديگ

محکوم نمود. به عين ترتيب محمودسامی همکارنزديک وی بود.درسال 

نادرخان محمدولی خان ومحمودسامی رامحاکمه کرد وهردو رايکی  ،1931

«بعد ديگری اعدام نمود.
 1

 

در مرحله اشغال کابل سردرگمى »  ريه تالی درجای ديگری مينويسد:

هللا دو هيچکس نمى دانست که محمدوليخان کجاست؟ بعدتر حبيب مستولى بو

او را احترامانه دعوت نمود که باوى بحث و مذاکره کند ،که اين طرز پيش 

يک روز در اجتماع اشخاص . آمد در آينده به قيمت حياتش تمام شد

)کلکانى( يک ميل تفنگ خوب بدست داشت هللا اريستوکرات درکابل، حبيب 

ى خان از طريق باغبان خود برايم ارسال کرده بود و در و گفت که محمد ول

مالى عام از وى تشکر کرد، محمدولى خان خيلى ها دست پاچه گرديد، او 

عقيده خود را هللا درمقابل برتانوى ها رويۀ خوب داشت وهم درموردحبيب 

«تغيير نداد.
2
   

خ معتقدم نگارنده اين تاري:»عزيزالدين وکيلی پوپلزائی نيز شهادت ميدهد که 

وهمه اهالی اين ملت ميدانيم که به تحقيق محمدوليخان بن ابوالفيض خان 

ش مسئوليت نهايت 1307دروازی درانقراض سلطنت امانيه وانقالب سال 

«بزرگی دارد که هيچکس او را تبرئه کرده نميتواند.
 3

 

 پوپلزائی، درجای ديگری زيرعنوان سفارش بچۀ سقو به سيدحسين در باب 

ش مطابق  1307دلو 3بچۀ سقو شب چهارشنبه :»يخان مينويسدکه محمدول

از ارگ ذريعه تليفون برای سيد حسين)وزيرحرب ونايب  1929جنوری  23

وزیرها ومعتبرین را که بندی کرده اید در آن جمله السلطنه( خبر داد که 

محمدولی خان هم بنابر خواست خودش برده شده است،هوش کنید که برای 

کلیفی نرسد وفردا بخاطر جمعی او را پیش من روانه او اذیت وت

کنید.محمدولی خان فردا روز پنشنبه نزد بچۀ سقو در ارگ رفت وهمراهش 

«عزت داری زیاد کرد.
 4

 

                                                 
1
 224ص ریه تالى استیوارت، آتش درافغانستان،   - 

2
  149ص ریه تالى استیوارت، آتش درافغانستان،   - 

3
 420،ص 2عزیزالدین وکیلی پوپلزائی،سلطنت امان هللا شاه واستقالل مجدد افغانستان،ج - 

4
 528،ص 2عزیزالدین وکیلی پوپلزائی،سلطنت امان هللا شاه ،ج - 
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با تاسف مالحظه می کنيم که نزديک ترين عنصر مشروطه خواه ووابسته به  

نی بوده دستگاه سلطنت محمدولی خان نيز پشتی بان اصلی حبيب هللا کلکا

وشورش شمالی را عليه رژيمی که خود از بنيان گذان آن بود سازماندهی 

کرده بود وسرانجام نتيجه اين عمل خود را بوسيله رقيب سرسخت خود 

 نادرخان ديد.

 

مهدى فرخ سفير ايران درکابل که در باره اختالف محمد ولى خان با نادرخان 

ن دروازى است و جزء آقاى محمدوليخان پسر ابوالفيض خا مينويسد:

خان به رياست غالم بچه گان هللا مهاجرين افغانستان ، در امارت امير حبيب 

و خزانه دارى عين المال با مقررى سال يک هزار روپيه اضافه مواجب وبا 

همين مبلغ مواجب امرار معاش مينمود. محمدولى خان شخصاً بسيار خليق و 

ز تمام رجال افغانستان اعلم و متواضع و متين و موقر و در امور سياسى ا

موقع شناس و مآل انديش تر است .محمدولى خان به واسطه رقابت با 

نادرخان پارتى مخصوص دارد و خيلى مراقب است که حتى المقدور 

محمدنادرخان را از افغانستان دورکرده و اگر ميسرنشود اقالً از کار خارج 

نگاه دارد.
 1

  

به دستور محمدوليخان ، محمدصديق خان همين مولف ياد آور ميشود که 

چرخى باسپهساالر نادرخان طرح رفاقت و دوستى ريخته بود تا حرکات او 

را زير نظر داشته به محمدوليخان اطالع بدهد ، مگر نادر خان اين موضوع 

را درک نموده وى را از خودطرد کرد.
 2

  

همانا همنوائى و بنابرين يکى از علل دشمنى نادرخان با برادران چرخى ، 

شان با محمدولى خان بود و چون نادرخان در رقابت با محمدولى خان 

شکست خورد و از وزارت حربيه مجبور با استعفا گرديده بود ، چندى بعد 

از سمت  1926شاه او را به سفارت فرانسه گماشت ، اما نادرخان در سال 

تبعيد بسر مى برد.  خود از سفارت درفرانسه نيز استعفا داد و در فرانسه به

هنگامى که شاه در سفرش به اروپا به ناپل رسيد و نادرخان وبرادرانش به 

مالقات شاه رفتند، شاه از نادرخان خواست بکشور بازگردد، اما نادرخان 
                                                 

1
  116، 113مهدی فرخ،کرسی نشینان کابل، به اهتمام آصف فکرت،ص  - 

2
  78همان اثر،ص  مهدی فرخ، - 
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محمدوليخان ، غالم نبى خان ، محمود » برگشت خود را مشروط به برکنارى 

هللا مود ساخت ، ولى امان وان« سامى ، غالم صديق خان و محمودطرزى 

خان آنرا رد کرد.
 1

  

 

 محاکمه محمدولیخان:

محمد » غبار که خود در محاکمه محمد وليخان شاهد صحنه بوده مينويسد:

ولي خان احضار و مقابل ميزرئيس جا داده شد. او همان چهره آرام و سنگين 

تدائى هميشگى خود را داشت و با متانت و خونسردى قرائت اوراق تحقيقات اب

را شنيد. چون جوابهاى کتبى خودش اتهامات هيئت تحقيق را به وضاحت 

ترديد و ابطال نموده بود، منتظر بود رئيس مجلس اتهامات حکومت راعليه او 

ثابت نمايد. مدعى اثبات جرم شهود را پيش کشيدو از همه اولتر احمدعليخان 

راز عدم تعهد شاه  محمد ولى خان:» شهادت داد که هللا« اشهد با»لودين بلفظ 

و سيدحسين احوال هللا خان را با بچه سقاو افشاء کرده و براى حبيب هللا امان 

غبار ادامه « داده است تا باالى حکومت بدگامان شده و بناى شرارت گذاشتند.

وقتى که احمدعلى شهادت خودش را ادا کرد، محمدولى خان با » ميدهد: 

بچه سقاو :» ق خود را تکرار کرد استحقار نگاهى به او انداخته و جواب ساب

يک دزد کوه گريزبود خواهش کرد که با او عهد قرآن و تضمين جان شود، 

آنگاه خودش را تسليم ميکند، اما من چنين عهدى را با يک دزد نپيذيرفتم و 

آنگاه احمدعلى بايستاد و با لهجه دريده گفت « تسليم بدون شرط او را خواستم.

محمد وليخان برئيس مجلس !« . خاين استى هللا اخاين استى ! بهللا و: » 

شما که رئيسيد، حفظ آداب گفتگو را درمجلس بعهده داريد، »خطاب کرد: 

نبايد اجازه بدهيد که آدمى مثل احمدعلى خان هرزه درائى کند. و اما من 

دفاع کنم هللا حاضرم که نه تنها از کارهاى خود بحيث وکيل اعليحضرت امان 

خان هللا و جوابده تمام اعمال و اقوال اعليحضرت امان  بلکه خودم را مسئول

اما رئيس مجلس مجال نداد و شهود ديگرى را پيش کشيد که همه « ميدانم.

بنوعى از انواع وابستگى محمد ولى خان را با بچه سقاو شهادت دروغين 

« دادند.
2
  

                                                 
1
  53آتش در افغانستان، ص - 

2
  63غبار ، افغانستان در مسیر تاریخ ، جلد دوم ، ص  - 
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شهود اثبات جرم عليه محمدولى » غبار شهود ديگررا اينطور نام مى برد: 

ان هم مامورين و اعضاى باند بچه سقاو بودند از قبيل:خواجه بابو خان خ

خان صاحبزاده وزير خارجه بچه هللا کوهدامنى وزير داخله بچه سقا، عطا

سقا، آغاسيداحمد خان رئيس ضرابخانه سقوى، سيد آقاخان قوماندان کوتوالى 

رکنان سقوى، خواجه ميرعلم خان و عبدالرحيم خان کوهدامنى، همچنين از کا

حکومت جديد، گل احمد خان ملکيار معين وزارت عدليه، اميرمحمدنام 

بهسودى و زين العابدين خان جزء شهودعليه محمدولى خان بشمار ميرفتند. 

نفر  33نفرو از جمله دونفر از کابينه بر سر اقتدار،  75اعضاى ديوان عالى 

«نفر از واليات بودند. 32از شوراى کذائى و 
 1

  

خان درهمان آغاز محاکمه محمدوليخان ضمن هللايحضرت امان گرچه اعل

تلگرامى عنوانى رياست ديوان عالى محاکم بر بيگناهى محمدوليخان شهادت 

داده بود، مگر اين تلگرام در دسترس ديوان محاکم قرارنگرفت و در نتيجه 

سال حبس محکوم شد و سپس  8به  1930محمدوليخان با محمودسامى در 

 مدوليخان اعدام گرديد.مح 1933درسال 

 

  :ى غالم نبى خان چرخانتقام کشی از

غالم نبی خان وغالم حیالنی خان ومحمدصدیق خان چرخى پسران 

سپهساالر غالم حیدرخان چرخى از شخصیت هاى موثر و قابل ذکر دیگر 

نیز از تفویض مقامات هللا و شاه امان  اند نهضت مشروطیت  دوم، بوده

چرخى دریغ نورزید. غالم نبى خان چرخى از  وزارت و سفارت به پسران

اشتراک کنندگان نبرد استقالل بود و مدتى وزیر مختار افغانى در مسکوبود 

در هنگام شورش خوست او  1924و بعداّ معاون وزیر خارجه شد. در سال 

فرماندهى نیروهاى دولتى را درلوگر به عهده داشت. بعد بحکومت پکتیا 

ه نفوذ قومى و نام پدرش و براساس لیاقت شخصى تعیین گردید. او بواسط

 ماموریتش در جنوبى موفق بود.  در

به وزیر مختارى پاریس منصوب گردید و در سال  1926غالم نبى خان در 

در ترکیه بعد از  به حیث سفیر افغانستان در مسکو گماشته شد. 1928
                                                 

1
   62، ص 2غبار ، ج   - 
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ا قیمانده مالقات با محمود طرزى وسیدقاسم خان و دیگر مشروطه خواهان ب

درخارج، براى ادامه مبارزه در داخل وارد کشور شد. پس از ورود بکابل 

غالم نبى خان زیر مراقبت جدى دولت نادرشاه قرار داشت و اشخاصى از 

خان نایب هللاهمکاران دوره امانى مانند محمد صفر خان نورستانى و عبدا

 نمى گذاشتند. ساالر)ماهیار( بحیث رفقاى جانى جانى دقیقه اى او را تنها 

از این ببعد داستان غم انگیز اعدام غالم نبى خان را مرحوم غبار چنین 

 16ش ) 1311باالخره در یکى از روزهاى ماه عقرب »تصویر میکند: 

عقرب( هنگام نماز دیگر سریاور حربى شاه )جنرال سیدشریف خان کنرى( 

ع در با موتر مخصوص سلطنتى پشت دروازه غالم نبى خان چرخى )واق

عقب شاه دوشمشیره در محل دارالمعلمین عالى کابل( رسید وفرمایش شاه را 

اعلیحضرت بشما سالم میرسانند میفرمایندکه امروز هوا » ابالغ کردکه:

خوب است اگر میل داشته باشید من منتظرم بیائید که یکجا به هواخورى 

  1 «برویم و اگر میل نداشته باشید خیر.

ادرخود غالم جیالنى خان)سابق جنرال و سفیر( و بنى غالم نبى خان با بر

اعمام خود : جانبازخان نایب ساالر) آنکه درجنگ شاه مزار لوگر بمقابل 

بچه سقاو از حیات محمد نادر خان دفاع کرده بود( و جنرال شیر محمدخان 

بجانب قصر دلگشا حرکت کرد. شاه قبال ّترتیبات گرفته بود. برون قصر 

عسکرگارد صف کشیده وشاه در سالون دلگشامنتظر نشسته  دلگشا یکقطعه

 بود. 

به او گفته شد که شاه اینک فرود  همینکه غالم نبى خان از موتر فرود آمد

مى آید. غالم نبى خان و همراهانش پیشروى صف گاردمنتظر بایستادند. 

موتر شاه نزدیک زینه آورده شدو در همین لحظه شاه ظاهرشدو از زینه 

مد. بین غالم نبى خان و شاه موتر حایل گردید. شاه در پهلوى موتر فرود آ

بایستاد و غالم نبى خان و همراهانش رسم تعظیم بجا آوردند. شاه بدون آنکه 

خوب غالم :» جواب سالم بدهد روى بجانب غالم نبى خان کرده و گفت 

اب مرد جو« نبى خان! افغانستان بشما چه بد کرده که شما خیانت میکنید؟

نادرشاه بعد از استماع « .... افغانستان مى شناسد که خاین کیست ؟» داد:

                                                 
  116، ص2غبار ، ج  - 1
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جواب غالم نبى خان به گارد محافظ امرنمودکه بزنید ! سپاهیان گارد پیش 

بر روى خاک انداختند، در حالى که برادر و بنى اعمام او  آمده این مرد را

یع را تماشا میکردند، در زیر سایه سرنیزه گاردشاهى ایستاده و این منظر فج

غالم نبى خان به عجله دستمال خودش را از جیب کشیده در دهن فرو برد تا 

درزیر ضربات تفنگ دشمن صداى نالش او از دهن برنیاید. گاردشاهى با 

قنداق تفنگ شروع بزدن کردند، نادرشاه ایستاده بودو تماشا میکرد، اما 

میرد. سیدشریف خان یاورپیش شد میلرزید. ناگهان فریاد کرد که بزنید تا ب

وبه سپاهیان امرکردکه با میله هاى تفنگ بزنید! اینست که میله هاى فوالدین 

تفنگ عموداّ برپشت و پهلوى مرد فرو رفت و اسخوانى سالم در بدن او باقى 

نماند. این قصابى هژده دقیقه تمام دوام نمود. شاه امر کرد که مرده غالم نبى 

اده اش منتقل سازند. نادرشاه خود به موتر سوارشد وراه خان را نزد خانو

تفرج بگرامى در پیش گرفت .مرده غالم نبى خان را بسراى او داخل 

کردند، غریو از مرد وزن برخاست و محله اندرابى در خاموشى مرگبارى 

فرورفت. در حالى که خانه غالم نبى خان از طرف سپاهیان احاطه شده و 

دولتى بشمار میرفت . غالم جیالنى خان و جانبازخان  حرم اوجزء محبوسات

  1 «و شیر محمدخان داخل زندان ارگ شده بودند....

این شدت عمل حکومت سبب گردید تا سردار محمدعزیزبرادر نادر شاه را 

 7در برلین ترور کنند و یکسال بعداز کشته شدن غالم نبى خان چرخى، در

وانى بنام محمدعظیم داخل سفارت ش( ج1312)سنبله  1933سپتامبر سال 

انگلیس درکابل گردید و سه نفر کارمند آن سفارت را بقتل رسانید. بعد از 

خان پرداخت و هللا این حادثه نادرشاه به اعدام برخى از هواداران شاه امان 

منجمله جنرال غالم جیالنى خان چرخى و جنرال شیرمحمدخان چرخى با 

م ربانى و غالم مصطفى( و عبداللطیف پسران نوجوان غالم جیالنى) غال

خان پسر عبدالعزیز خان چرخى بدار آویخته شدند. جانباز خان نایب ساالر 

 چرخى با پسرک چهارده ساله اش )یحى چرخى( در زندان جان دادند. 

 بدینصورت بازى با خاندان چرخى بپایان رسید. 

                                                 
   118- 117، صص 2غبار ج  - 1



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   681   

غالم نبى خان ، این قساوت بدون انتقام باقى نماند، یک سال بعد از قتل 

 1933نومبر  8درست در روز سالگرد مرگ غالم نبى خان ،در تاریخ 

رفت تا براى طالبى که شهادتنامه  دلگشا درکابل نادرشاه به صحن قصر

هاى شان را دریافت میکردند، انعام بدهد، هنگامى که شاه از برابر شاگردان 

گچه اى که به منظور میگذشت ، عبدالخالق پسر مستخدم غالم نبى خان با تفن

ترورشاه باخود گرفته بود برروى شاه سه مرمى آتش کرد و چند لحظه بعد 

نادرشاه دیگر زنده نبود.هرچند عبدالخالق بعد ها با شکنجه اعدام گردید، اما 

ساله اش  19انتقام ولى نعمت خود را از شاه گرفت و بجاى نادرشاه پسر 

 .محمدظاهر، شاه افغانستان اعالن شد

 

  خیل: خاندان شاغاسیبر نادرشاه ستم 

 

پدر  يیبارکزا ردلخانيناب شيمنسوب به لو ل،يخ یخاندان شاغاس

قدرتمند وبا  یاز خانواده ها یکيوبرادرانش علياحضرت سراج الخواتين 

خان  وسلطنت   یرعليرشياعتبار دولت  ام

امان هللا  خان بود که در راه استحکام  ان دولت 

 غيدر یوفداکار یان فشانج چگونهيها از ه

 احضرتيخانواده  که عل نياند. ا دهينورز

مادر امان هللا خان بدان تعلق   نيالخوات اجسر

 و خان یرعليش ريدارد، ارکان عمده دولت ام

اما با سقوط  . دادنديم ليرا تشک یامان ميرژ

از  احضرتيو برون رفتن عل یدولت امان

فول نمود، ا زيخاندان ن نيکشور، ستاره اقبال ا

  لویناب شاغاسی شیردلخان                                                 ورجال

وهاشم خان  اهخاندان بخصوص در دوره نادرش نيکاردان ا یتهايو شخص

وشکنجه و مصادره  یصدراعظم، به اقسام وانواع بهانه ها و اتهامات زندان

 خودمحروم ساخته شدند. يیواز مال ودارا

 ديگويجالب خود م قيتحق کيکاظم در دعبدهللايدانشمندافغان داکترس        

:  لي:نادرشاه بعد از اعدام  عناصر ضد استعمار وهمفکران شاه امان هللا از قب
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 یخان چرخ یو غالم نب یحان چنداول یومهد یخان درواز یمحمدول

 یودناب بدنبال» یچرخ ۀوبرادرانش ،وبزندان انداختن زنان وکودکان خانواد

خانواده مشهور به  نيبه امان هللا افتاد و  ا  گروابستهيخانواده بزرگ د کي

بود که همه از منسوبين قريب وخون شريک با علياحضرت  "ليخ ی"شاغاس

سراج الخواتين مادرشاه امان هللا غازی بودند . اين خانواده بزرگ در واقع 

ی حمايت ازشاه امان هللا صادقانه، با خلوص نيت و بدون کدام توقع خاص برا

در امور اداره واليات افغانستان خدمت ميکردند و اتکای قوی برای حفظ 

سلطنت شاه امان هللا محسوب می شدند. اما نادرشاه با وجود خويشی چند 

جانبه با انها، از نفوذ گسترده اين خانواده در داخل افغانستان هراس داشت و 

که آنها را مثل ديگران به يک بهانه  درعين زمان دليلی د ر دست نداشت

موردمحاکمه قرار دهد، زيرا آنها درگذشته وحال جرمی را مرتکب نشده 

بودند. لذا محمدنادرشاه به مقصد دورساختن آنها از وطن راه ديگری درنظر 

گرفت ، آنهم با تبعيد يا "نفی البلد" اکثريت مؤثر اين خانواده به خارج. او 

تقاضا کرد تا آنها را با عايله و اطفال درآن سرزمين  ازحکومت هندبرتانوی

( متن ذيل را 11ـ  9)صفحه 1309جريده انيس سال  .تحت نظارت قرار دهد

 به حيث يک اعالميه دولت به نشر سپرد:

اشخاصی آتی که محکو م به نفی البلد شدند، بايد فوری ازافغانستان اخراج «  

ـ  3ـ عبدالغفورخان؛  2ب خان؛ ـ عبدالحبي1 :و جايداد شان ضبط است 

ـ محمد يعقوب خان  6ـ اميرمحمدخان؛  5ـ زبيرخان؛  4احمدشاه خان؛ 

ـ محمدطاهرخان  8ـ محمد سميع خان قوماندان سابقه؛  7وزيردربارسابق؛ 

ـ محمدامين خان با برادران واعمامش؛  10ـ محمد عمرخان؛  9پيش خدمت؛ 

ـ عبدالحکيم خان حاکم اعالی  12؛ ـ عبدالعزيز خان وزير حربيه سابقه 11

ـ سکندرخان فراش باشی سابقه با پسرانش نيک  13سابق سمت جنوبی؛ 

ـ محمد  15ـ محمودخان ياورسابقه؛  14محمد و فيض محمد و صالح محمد؛ 

ـ  17ـ حفيظ هللا جنرال قنسل تاشکند؛  16اسلم خان ولد جرنيل محمداکرم؛ 

)به نقل « ـ ميرزا محمدهاشم کور. 18دوز؛ ميرزا عبدهللا  پسراميرمحمد کاله 

  (   560ازکتاب"ازعياری تا امارت"، نوشتٔه عبدالشکور حکم،...صفحه

نفر بزرگان  21ازجمله اشخاص مندرج لست فوق که جمعا بيش از         

 10، 8، 7، 6هرخانواده ميرسيد ، به استثای اشخاص شامل )شماره های 
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ا متعلق به خانواده "شاغاسی خيل"  مشتمل (،ديگرهمٔه آنه 18و  17، 16،

برخانواده های برادران و بنی اعمام علياحضرت سراج الخواتين مادرشاه 

امان هللا غازی بودند . آنها با همه آل و بيت به شمول زنان، اطفال و جوانان 

نفر ميرسيد، قرار بود به  70اعم از دختر و پسر که تعداد شان به بيش از 

رشاه " نفی البلد " يا به عبارت ديگر به هندبرتانوی تبعيد شوند. امرمحمد ناد

ها را ازکابل برای اکمال مراحل تبعيد و حصول موافقت انگليسها، نخست آن

ل آباد دريک قلعٔه کهنه که مثل زندان بود، الدورکردند و به شهرج

متناع بطورمؤقت مسکون ساختند. انگليسها بنا برداليلی از قبول اين خانواده ا

ورزيدند و حکومت برای هفت ماه، آنها را در گرمای طاقت فرسای تابستان 

درجالل آباد نظربند نگهداشت که دراثر گرما و فقدان وارسی الزم صحی، 

يک تعداد اطفال خوردسال و پيرزنان و مردان آنها درآنجا فوت کردند. 

ن ازل شارداند وهريک را درمنحکومت ناگزير شد، آنها را به کابل برگ

نظربند نگهدارد ، درحاليکه بيشترين جايدادهای شان قبالً ازطرف حکومت 

«ضبط گرديده بود. 
1
  

با سقوط دولت امانی و با تائید از مطالب فوق باید عالوه نمودکه 

برون رفتن علیاحضرت از کشور، ستاره اقبال این خاندان نیز افول نمود، 

خاندان بخصوص در دوره  اینورجال و شخصیتهای کاردان وکاردار 

وهاشم خان صدراعظم، به اقسام وانواع بهانه ها و اتهامات دستگیر،  شاهنادر

 زندانی، شکنجه ، تبعید و مصادره گردیدند تا مستاصل شدند. 

درمیان  رجال نامداراین خاندان، پسران شاغاسی محمدشاه خان، چون 

خان رئیس  یاور محمود خان وشاغاسی عبدالحبیب خان و احمدشاه 

وعبدالغفورخان و پسران شان و کاکاها ، ماماها، وپسران شان وغیره 

وابستگان آنها  که از برخی درزیر نام برده میشود، پس از سقوط رژیم 

 امانی بسیار شکنجه شدند، وبسیار رنج زندان کشیدند و زهر تهمت چشیدند. 

که مرد شاغاسی جیالنی خان،یکی از نوادگان شاغاسی محمدشاه خان 

دریک مصاحبه با مدیر جریده امیدچاپ امریکا،  دانسته وکاردانی بود،

                                                 
1
،افغان جرمن )بخش هفتاد و نهم(کاظم،نگاهی مختصر به عروج ونزول خاندان سردار یحیی خان داکتر - 

 آنالین(
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شاغاسی خیل را درعهدنادرشاه وهاشم خان سرگذشت غم انگیز خاندان 

 صدراعظم شرح داده بودکه من از خوانش سخت ناراحت شدم.

 عبدالحبیب خانپس از اغتشاش سفاوی،  ،شاغاسی جيالنی خانبقول 

یحضرت امان هللا خان وسردارعنایت هللا خان به هند اعل یکی ازهمراهان

وبعد تا ایتالیابود، و وقتی نادرخان قدرت را از بچه سقاو گرفت ،نامبرده از 

شاه امان هللا و علیاحضرت مادرشاه و ملکه ثریا اجازه خواست و به وطن 

بازگشت. به مجرد رسیدنش به کشور، نادرخان تمام خاندان شاغاسی را از 

وزیر صاحب عبدالعزیزخان و برادرشان عبدالحکیم خان و سکندرخان قبیل 

با پسران شان نیک محمدخان فرقه مشر و صالح جان و غندمشر فیض 

محمدخان و دیگر برادران سکندرخان از قبیل نایب محمدعمرخان و 

نورعلی خان ، یاور محمودخان  م خان ، سلطان علیخان و برادرشانمحمدعل

 رخان پدر شاغاسی جیالنی خان، احمدشاه خان، محمدوبرادرش عبدالففو

زبیرخان، امیر محمدخان زخمی، سرجن محمدخان و محمدامین خان ازکابل 

به جالل آباد درباغ سراج العماره و دیگر تعمیرات تبعید وتقسیم کرد. چون 

انگلیسها از پذیرفتن خاندان شاغاسی در هند انکارکردند ، بیست و هفت نفر 

براثرشرایط بد زندگی گ خانواده شاغاسی خیل در هنگام تبعید خورد وبزر

. چندی بعد دولت آنهارا واپس به کابل خواست و تمام طبقه ذکور فوت کردند

 خانواده شاغاسی را به زندان فرستاد. زنان و اطفال در خانه نایب ساالر

 دوست محمدخان و جرنیل خواجه محمدخان در گذرگاه سکونت اختیار

جایدادهای شان همه ضبط گردید . در قلعه شاغاسی عبدالحبیب خان کردند. 

درگذرگاه عساکر سمت جنوبی جابجا شده بودند. وقتی شاغاسی عبدالحبیب 

  1 خان در زندان فوت کرد، جنازه اش رابه گذرگاه آوردند و دفن کردند.

شاغاسی جیالنی خان در ادامه میگوید:پس از  واقعه مرگ عبدالحبیب 

مام محبوسین شاغاسی خیل از بند رها شدند. جایدادهایی ضبط شده خان، ت

شاغاسی مشترک دوبرادرشاغاسی عبدالحبیب خان و نایب عبدالغفورخان 

قندهارکه چهارصد جریب  چونی قشله عسکری موجوده ،بود. از آن جمله 

 و شترخانه قندهار با باغ آغا وکرنا در والیت اروزگان . زمین میشد 

                                                 
1

، ظهور مشروطیت وقربانیان استبداد ،نوشته سیدمسعود پوهنیار، ۴37هفته نامه امید، شماره - 

 2ج127ص
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شاغاسی عبدالحبیب خان ، براثر عرض و داد ورثه وی  پس از مرگ 

و توسل به نورالمشایخ مجددی، دولت قلعه کالن شاغاسی در گذرگاه را با 

بیست جریب زمین باغ آن و جایداد های کابل درموسهی چهاردهی و 

موسهی لوگر، عباس قلی چهار آسیاب و خورد وریزه دیگر در والیت 

له عسکری قندهار وشتر خانه در شهر نو ارزگان پس داده شد، اما قش

قندهار وزمین های کرنا وباغ آغاکه چندین هزار جریب زمین میشد، تحت 

از  تصرف دولت تا حاال باقی مانده است.جایداد یاورمحمودخان عبارت بود

زربیگی و خود قلعه گذرگاه با باغ آن که حکومت محلی چهاردهی در آن 

ه در دارالمان واقع بود و زمین های پغمان مستقر است ومقر ستره محکمه ک

که ازطرف دولت ضبط شد وتا اکنون در تصرف دولت قرار دارد. چند 

روز بعد از ضبط جایداد ودارایی، یاور محمودخان با برادرش محمدزبیر 

 خان دوباره زندانی گردیدند. 

نادرشاه از طرف با قتل ی جیالنی خان می افزایدکه : شاغاس

غندمشرفیض محمدخان سکندربرادر کالن داکترنظر محمدسکندر عبدالخالق ،

زندانی شد و همچنان اسحاق جان شیردل و امانجان شیردل متعلمین مکتب 

سال  13بعداز )19۴۶نجات به اتهام قتل نادرشاه به زندان سپرده شدند.در

حبس( در وقت صدارت شاه محمودخان ،آنها با یاور محمودخان و 

  1 دان و بندیخانه رها شدند.محمدزبیرخان از زن

است که  خانه ظلم  نيگرفت  ا توانيم  یخيرخداد تار  نيکه از ا یدرس

ظلم خود را  جهي. نادرخان هم نت ماندينم یباقتا آخر   یظالم  چيخرابست وه

جوان  کيوهوادران شاه امان هللا  تو سط  یو در اوج قلع وقمع عناصرمل ديد

کشته شد اما متاسفانه که با مرگ  یاخل ارگ شاههزاره بنام عبدالخالق در د

. تا انکه افتيبرادر نادرشاه ادامه  لهيگربوسيسال د 13مستبد بازهم استبداد تا 

 آمدن شاه محمود خان استبداد روبه کاهش نهاد.  کاريبا رو 132۵در

دربارۀ خاندان شاغاسی خیل وخدمات جانبازانه اعضای این خاندان برای 

سه مقاله تاریخی دربارۀ سه »محمدزائی افغانستان زیرعنوان  استحکام دولت

                                                 
1

 ۴37شماره چاپ امریکا،ید،هفته نامه ام - 
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معلومات مفصلی داده ام، عالقمندان میتوانند به آن «خاندان تاریخی قندهار

 کتاب رجوع کنند.

 
 به شوروی ازترس نادرشاه،فرارسرداررحیم ضیائی

 

، پسرسردار محمد «شیون کابلى»سردار رحیم ضیائى متخلص به 

یکى  ، یرعبدالرحمن خانمنواسۀ اعمر خان 

از مشروطه خواهان پرشور عصر امانى 

بود که پس از سقوط دولت امانى به تاشکند 

رفت و با غالم نبى خان چرخى به مزار 

شریف برگشت و نیروهاى محلى را بر ضد  

تا سمنگان وبقول فیض محمد کاتب    سقاویان

تا غوربند رهبری کرد، اما با اطالع از 

ه امان هللا، از راه طی کرده بیرون رفتن شا

در برگشت و مجدداً به تاشکند رفت و 

 سالگی قبل ازتبعید 28شیون در          عهدنادرشاه دوباره بوطن برگشت .

اما از آنجایى که زبانى تند داشت و عملکرد نادرشاه را در نابودى مشروطه 

با آگاهى از خواهان انتقاد میکرد، نادرشاه قصد گرفتارى او را نمود، مگر 

قضیه بکمک یکى از دوستانش از چنگ نادر فرارکرد و از کابل به امام 

صاحب رفت و ازآنجا از رودخانه آمو گذشت و پا بخاک شورى گذاشت ، و 

 توسط سربازان روسى دستگیر و بزندان افتاد ولى پس ازچندى آزاد شد. 

نمود  با یک خانم روسى ازدواج شیون چند سالى در تاشکند اقامت و

که از این خانم صاحب یک دختر و یک پسر شد . او زبان روسى را یاد 

گر این آرامى دیر نپائید و م راسپری میگرد گرفت و زندگانى آرامى

، شیون دوباره زندانى گردید . 1937درآستانه جنگ دوم جهانى درسال 

ن اینبار به امر ستالین تمام اتباع خارجى مقیم اتحاد شوروى از سراسر آ

کشور جمع آورى وبه اردوگاه کار اجبارى به سابیریا تبعید شدند. در این 

نوبت شیون کابلى با دو نفر تبعه افغانى مدت هشت سال را درهواى بسیار 
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درجه زیر صفر( در حالى که به هردو نفر زندانى فقط یک  52سرد)تا 

 ساعت نیم قرص نان خشک جیره داده میشد 24پتوى بدون توشک ودر هر 

، با مشقت بارترین کارها سپرى کرد. دونفر تبعه افغانى خیلى زود از 

سردى وکار طاقت فرسا مقاومت شان را از دست دادند و در زندان بیمار و 

 بعد جان دادند. 

 1942،درسال دوم جهانیپس از اتحاد امریکا با شوروى در جنگ 

گر مى اندازدو یک کشتى امریکایى با تیم طبى به بنادر شمالى سایبریا لن

دراثر تقاضاى استالین هئیت طبى امریکایى به تداوى مریضان کمپ هاى 

سایبریامى پردازد. درجمله مریضانى که توان کار کردن نداشتند و در کمپ 

مانده بودند، یکى هم شیون کابلى بود که دیگردرحال بدى قرار داشت .حین 

د؟ شیون میگوید به کتر از شیون مى پرسد به چه ضرورت دارامعاینه، د

سگرت و پیاز، فرداى آن روز داکترامریکایى براى شیون پیاز و چند قطى 

من »سیگار مى آورد و شیون به زبان انگلیسى به داکتر امریکایى میگوید: 

هللا ، این را گفته و کاغذ باطله ایکه در آن نام نجیب ا«افغان هستم !

ور از چشم پاسبان در جیب توروایانا و سید قاسم رشتیا نوشته شده بود، د

 داکتر میگذارد. 

شرایط بسیار غیرانسانی زندانهای سایبریا ، گرسنگی وسردی توان 

درجه ( سانتی گراد ، درد بی سرنوشتی وهمواره گرسنه  52فرسای )منفی

بودن ، بیماری و بیداروئی عواملی بودند که باالخره  تن و روان انسانهای 

یکرد و شیون ، این شهزادهً خوش ریخت بدبخت اسیر را خورد وخمیرم

وخوش سیما و در ناز ونعمت بزرگ شده را بسختی رنج میداد واز زندگی 

بیزار و مایوس میساخت. وگاهی آرزومیکرد : شمع زندگی اش بخموشی 

 گراید تااز آن همه رنج وفرسودگی تن وروان آسوده گردد.باری میگفت:

 بــرم بگـــور ازین زندگی تلخ  پــناه    اگـرحیات چنین است، به که درگذرم    

 هجـوم یأس بجائی رساند ضعف مــرا        که نیست حوصله برادای شیون و آه

 یا

 حرفی است گره بدل که گفتن نتوان            دردیست به سینه کان نهفتن نتوان

 دن نتوانبـیـزارم از این حیات ومر بیچا ره گی ام رسید بــین تا به کجا          
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شیون حیران و پریشان بود از اینکه او نه انگلیس بود و نه روس و نه 

فرانس  ونی جرمن ، ولی بگناه خارجی تبار بودن او را به زندان انداخته 

بودند که براثر شرایط طاقت شکن وتوان سوز زندانهای استالینی در سایبریا 

، ونه دندان؟!  سالگی نه  اعصاب برایش مانده بود ونه ریه 36درسن 

 اومطلب را چنین بیان میکند:

 ه فـرانس و آلــمان بودـمـولـدم ن        من نه انگلیس بودم ونی روس

 دستبـرد حــریـق و طـوفــان بود        سی وشش سال عـمر من  اینجا

 پـیش سـرما و برف و باران بود        محبس ها هشت سالش به سیـر

 چـــاریک از شکـم پر از نان بود        وعـریان تن بیچاره نیـم برهـنه 

 نه ریــه، نه عصب، نه دندان بود        بعـد ازآن زحمتی کــه دیـدم من

 

شیون از خدا خواسته بود تا آنانیکه او را مجبور به ترک وطن کرده 

 اند، مثل او دربدر ودرمانده کند:

 ن رنج  ومحن کنخدایا ظالــمان را مثل من کن        گـرفتارش بای

 خدایا هرکه دورم از وطن کرد       چومن درمانده و دورازوطن کن

 

بهرحال دعای شیون قبول میگردد وآنکه وی را از وطن بدور ساخته 

بودتوسط یک پسر بچه هزاره به قتل میرسد وپسرش نیز در پایان سلطنتش 

جران از زهر گژدم غربت را می چشد ومدت سی سال را در ایتالیا بادرد ه

 وطن بسر می آورد. 

از آنکه شیون درکهنه کاغذی نام خود را به طبیب یک سال بعد 

 شارژد 1943" درسالمن افغان هستمامریکایی داده ونوشته بود که "

افیرسفارت امریکا درکابل، دریک دعوت رسمى با آقایان رشتیا 

کنارى توروایانا، آشنا میشود وهر دو را بهللا )شوهرخواهرشیون( و نجیب 

را با آنها در « شیون افغان»میکشد و موضوع مریضى و وضعیت ناگوار 

توروایانا و سیدقاسم رشتیا از هللا میان میگذارد. براثر تالش هاى نجیب 

طریق سردار سلطان احمدشیرزوى سفیر افغانستان در مسکو و تقاضاى 

شخصى سفیر از استالین، هنگام ختم وظیفه اش درمسکو، شیون افغان به 

بحالت نیم جان از زندان سایبریا  1944حرمت وتقدس نام افغانستان،در سال 
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آزاد میگردد. شیون که بعد از این بنام شیون کابلی شهرت می یابد، نمیداند 

زقفس مرغ به هرجا که رود » کجا برود، مگربرفحواى این کالم که :

سوده و با لباسهای پاره پاره، بوتهای فر»، شهزاده شیون، «بوستان است

یک باالپوش خزانی انگلیسی که از چرک وفرسودگی رنگ آن قابل 

به سراغ خانواده اش در تاشکند میرود ولى سالها قبل «  تشخیص نبود

خانواده او ازهم پاشیده بود و آشیانه اش ویران شده بود. زن روسى اش 

شوهر دیگرگرفته بود، پسرش مرده بود ودخترش در شهر دیگرى درس 

  میخواند.

شیون با تحمل رنجهاى بیکران و مرارت هاى استخوان سوز 

ازتاشکند به مسکو میرود وبه هردرى سرمیزند تاکارى پیدا کند، سرانجام 

در رادیو مسکو در بخش فارسى با معاش بخور نمیرى استخدام میگردد. 

ً فاقد هویت بود ، هرازچند گاهى مورد آزار واذیت پولیس  ولى چون رسما

ت ، درحالى که عرایض متعدد برای گرفتن پاسپورت افغانى به قرار میگرف

سفارت افغانستان در مسکو تقدیم کرد، مگر موفق به گرفتن پاسپورت افغانی 

استاد خلیلی پیغام ی نگردید.] اوتوسط دوستان خود و از جمله شاعر دربار

های مکرر به ظاهرشاه فرستاد، اما ظاهرشاه تا آخیر سلطنت خود از دادن 

سال سرگردانى در  ۵7پاسپورت به شیون دریغ ورزید.[ شیون در مدت 

اتحاد شوروى با وجود اذیت وآزار پولیس آن کشور، هرگز تابعیت روسیه 

تاباالخره  با حسرت تمام  شوروی را قبول نکرد و پاسپورت روسی نگرفت.

سال دوری کشور  57( پس از  198۶فبروری  15بنام و یاد وطن )در 

 1 د و در شهر تبلیسی گرجستان در قبرستان مسلمین آنجا دفن شد.وفات نمو

متاسفانه شیون  پس از سرنگونی سلطنت و حتی در عهد رژیم  

سال عمر داشت، نیزاجازه نیافت تا به  76کودتای ثوری که هنوز زنده  و 

وطن مألوفش سری بزند وچشمانش را به دیدار وطن ووطندارانش روشن 

دیدار وطن از کشورش واز بخت خود امداد جسته وگفته کند .او در آرزوی 

 بود:

 به جان آمد دلم ای مملکت،ای بخـت امـــدادی        

                                                 
این نوشته برمبنای  کتاب خاطرات وسوانح سردار رحیم شیون کابلی،گرد آورده  وتدوین آقای ولی  - 1

 احمدنوری تهیه شده است.
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 کــــه تـــا آزاد از دل بـــرکـشم آهــنـگ آزادی  

 اگر چشمم فـــتد برروی شیرین  وطـن روزی      

 کنم خود را فــدای کوهسارش همچـو فرهادی
 

رنجدیده و زندان کشیده وعاشق میهن آرمان دیدار  متاسفانه این انسان

وطن را که بیش از پنجاه وپنج سال بدرد دوری از آن سوخته بود باخود 

بگور برد و در دیار غربت چشم از جهان پوشید. بنابر نوشتۀ داکتر صاحب 

در مسکو درگذشت و بنا  1987فبروری  15سردار رحیم بتاریخ  » کاظم:

در حضیرۀ مسلمانان در تبلیسی دفن کردند. آخرین بر وصیت خودش اورا 

آرزویش این بود که در زیر صخره یی در کوهستان وطن بخاک سپرده 

بوده است.[ سردار رحیم خان پدر میرمن پروین   1902شود. ]تولدش در

هنرمند پیش کسوت میهن ما و مردی وطن پرست بود. او شعر میگفت، آواز 

ی به خصوص رباب را به نیکوئی می نواخت. می خواند، انواع آالت موسیق

برعالوۀ زبانهای ملی دری وپشتو، به زبانهای انگلیسی، هندی، ترکی، 

عربی و روسی وارد بود و با رجال و شخصیت های ادبی و فرهنگی کشور 

 « ارتباط داشت.

داکتر کاظم،در تبصره برکتاب خاطرات سیاسی و تاریخی سردار 

بحوالۀ وابلی( به نکات بسیار مهمی اشاره کرده محمد رحیم ضیائی )شیون ک

خاطرات شیون، علت برکناری سپهساالر نادرخان را از  90و  89صفحات 

علت سبکدوشی »  کار و اعزام او به سفارت فرانسه چنین بدست میدهد:

نادرخان این بود: امیر امان هللا اسنادی بدست آورد که ارتباط مستقیم 

با سرکردگان شورش منگل با اشخاص مانند نادرخان و برادرانش را 

مالعبدهللا لنگ ]مشهور به مالی لنگ  کاظم[، برادرش مالعبدالرشید ونیز 

یکی ازاقوام نادر خان یعنی عبدالکریم نواسه شیرعلی خان فرزند مدعی 

تخت و تاج افغانستان یعقوب خان که در راولپندی هند می زیست، ثابت می 

الکریم بود که انگلیسها او را نزد قبایل منگل ساخت. در حقیقت این عبد

فرستادند، برای اینکه در جنوب کشور پایگاه مخالف با امیر امان هللا را 

ایجاد کنند. در زمینه تعیین سرنوشت نادرخان، امیر امان هللا نارضایتی 

سفارت شوروی را مبنی بر ارتباط نادر خان با بسماچی ها نیز در نظر 
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 خان نادر خان را به کابل احضارنمود ]از قطغن و بدخشان  گرفت. امان هللا

کاظم[ و برای این که وی را دور ساخته باشد، درعوض محمود طرزی که 

 1«.]از سفارت فرانسه  کاظم[ به افغانستان آمده بود، در فرانسه سفیر ساخت

شیون ، مردى آزاده طبع ، عدالت خواه و وطن پرستى بود واز فقر 

نح مى برد و از حاکمیت استبدادى خاندان نادرشاه نفرت داشت مردم خود ر

 و این نفرت خود را در اشعار بسیارى ابراز نموده است.

شیون  وقتى میخواست براستبداد حمله کند، وخاینان را افشاء  نماید، 

باتیغ قلم بر او یورش مى برد، و با شمشیر شعر تصفیه اش میکرد. در 

 قطعه زیر میگوید:

    ما نه آنیم که یـــاد گل و سنبـل بکـنیم          

 یا که تعریف خوش آهنگى بلبــل بکنیم                                 

 ما نه آنیــم که ازخانـه سلـطان ســرمـا                    

 هـرنجـاست که بـریزند تحمـــل بکنیــم                     

 ــمه مــوسیــقـــاریم           همـه آتــش زده نغ       

 می بسوزیم وزخاکستر خود گـل بکنیم                   

 گرخــدا یار و مـددگــار شود آخــرکـار                 

 پــاک از مـزبلـه هـا گلشن کـابل بکنیم                  

 خاینان را به سنن نعش سِر چـته زنیم                   

 گل فشان منـدوى وچوک وسرپل بکنیم              

 

 شیون دریاد وطن میسوزد وفریاد میکشد:

  وطن چو نام تو بردم بلب زبانم سوخت         

 بــریزم اشک کزآتش تمام جانم سوخت                                       

 سـزد کـه شمع بروید زخاک تربت من        

 چـرا که آتـش عشق وطن روانم سوخت                               

 به بـزم ســوختـن ای شمـع! نیستی تنها        

 ببین مــرا که فراق وطن چسانم سوخت                             

                                                 
، افغان تبصره برکتاب خاطرات سیاسی و تاریخی سردار محمد رحیم ضیائی )شیون کابلی( داکترکاظم، - 1

  داکترکاظمجرمن آنالین، آرشیف مقاالت 
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و درقطعه ً دیگری درانتظار فریاد دادخواهانه ونعره ًمستانه مردم 

ته ازگلشن میهن بدور خوداست تا بوم نامیمون را که جای بلبالن را گرف

 اندازند. شیون این مطلب را طعنه آمیز وچه حسرت بار  بیان میکند:

 در تمام باخـــتر یک نـعــرهً مستانه نیست

 بـوم شـد جاگـیر گلشن بهـر بلبل النه نیست                                       

 بسکه ظــالم طینتی در دستگاه دولـت است

 هیچکس رارحم ویاری برخود وبیگانه نیست                                    

 

 که از دست استبداد از وطنش دور شده بود، میگفت: «  شیون»

 و چم نکنم پیش هر دله و دیوث خم   ــرگــز     ــبــهــرکـرسىی بــزرگى هـ

 مصــرعى حیـف به مداحى آدم نکنم    بنویسم ز وفادارى سگ صد دیـوان  

عاشق آزادی واستقالل کشور است و در ترانه ای از جشن  شیون

 استقالل  چنین میگوید:

 گشاده ایم بــصد شوق ازخوشی پـر و بال       

 کـه تا کنـیم  از ایـن  روز ســعــد استقبال                                  

 هـزار شکر که با چـشم خویـش می بیـنـم       

 جــوان و پیر وزن  وکودک وطن خوشحال                               

 به خــون خــویش نمــودیـم حـاصل آزادی       

 وعیش وطرب بماست حاللخوشی وعشرت                                     

 زنــده بـاد افغان زدل کشیــم صـــداهـــای       

 لی اسـت  تــا خــرام هــاللبــروی گـنبـد نی                              

 بسرزمــین دلــیران چــه پــا دراز کـــنی       

 کــه مـوش  را نبـود در حـریم شــیر مجال                              

 دماغ فـــاسد خود را حســـود صاف نما       

 فـسانه ایست محالافغان کــه محـو گشتن                               

 ز مشت جـنگی افغان بیـاد خواهی داشت      

 پـــی سالمـــت دنـدان خـویــش دار خـیال                             

 کسی که فکــر خیانـت  به ملـک مـا دارد     
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 زچــشم کــور  و زپا شـل  شود زبانش الل                              

 نیســتطرب بکار نما کین زمان"شیون"      

 پیاله گیر به شادی که نیک هست این فــال                              

 

دیدۀ  وطندوست را گرامی و روحش را   یاد این شاعر گرانمایه ورنج

 شاد میخواهم.  

 
 
 علت دشمنی نادرخان با شاه امان هللا: 

از را اختالفات نادرخان با امان هللا خان  اصلی علتصاحب نظران    

که با میدانند   سیدر برابر انگل خواهیآزاد شاهقدامات استقالل طلبانه آن ا

ده کرلطمه وارد ایاستمعار در آس ژیپرست وحیثیت کسب استقالل افغانستان 

 هشکست را توسط اجنتان ودست پروردگان خود، چه بچ نیانتقام ا دیبود با

 ینیز تخت نشاز رو سهایانگل نیوبنابر گرفتیم یسقو، وچه نادرشاه از و

شاه امان هللا تا سقوط وخروج او از   یواعالم استقالل کشور از سو

واتهام زدن به  او  بیوتخر بیتامرگ او دست از تعق یافغانستان وحت

 نگرفتند.

برای درک بهترعلت دشمنی میان آن دوشاه نظریات سه محقق وصاحب 

رحوم غبار نظرافغان،داکترعبدالرحمن زمانی،داکترسیدعبدهللا کاظم وم

 رادراینجا از نظرمیگذرانیم:

 

 دربارۀ اختالفات نادرخان با امان هللا: یداکترزماننظریات  -1

بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های »داکترزمانی درکتاب گران ارجش

ریشه های اختالفات نادرخان با امان هللا خان را در اسنادمحرم « انگلیس

ان از مطالعه بیوگرافی آرشیف های هند برتانوی جستجوکرده وهمچن

بقلم برهان الدین کشککی دریافته است که : «نادرافغان»نادرخان درکتاب

مخالفت نادرخان با امان هللا خان اگراز قبل موجود نبوده الاقل از همان روز 

ً با اعالم استقالل  نخست تخت نشینی امان هللا خان موجودوخصوصا

وید:در ارشیف هندبرتانوی اسنادی افغانستان رابطۀ مستقیم دارد. زمانی میگ
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وجود داردکه نشان میدهند،درپهلوی عوامل دیگردوعلت مهم اختالف 

وصاحب  ودشمنی محمدنادرخان با امان هللا یکی اتکا شاه بر برمشاورین

ً جمال پاشا در رابطه به اصالحات در  منصبان ارتش ترکیه مخصوصا

دروازی ذکرشده اند.  اردوبود و دیگری ازدیاد صالحیت به محمدولیخان

دفترخاص اطالعات درقسمت 1920دسمبر 4چنانچه راپورهفته وار

افغانستان به مشاجره شدیدلفظی بین غازی امان هللا خان ومحمدنادرخان در 

 1 رابطه به  موضوع نفوذجمال پاشا اشاره نموده است.

م داکترزمانی  درادامه میگوید:غازی امان هللا خان بار اول به عزایم شو

محمدنادرخان در دوراان مذاکرات معاهده صلح با انگلیس ها درکابل 

مشکوک شد. نادرخان خوهان کنار آمدن با انگلیس هاوقبول کمک مالی آنها 

درمقابل عدم تصدیق معاهده دوستی وهمکاری با اتحادشورویبود.دراثر 

همین پافشاری نادرخان بودکه عبدالهادی خان داوی درمجلس نادرخان را 

دارخطاب کرد وسروصدا بلند شدتا به وساطت محمودطرزی مشاجره غ

پایان یافت.غبارهم درکتاب افغانستان درمسیرتاریخ،نگاشته که امان اللهخان 

باکاردارسفارت شوروی درکابل بگونۀ کامالًپنهانی، آنهم از طرف شب در 

برج شمالی ارگ سلطنتی مالقات نمود که عالوه از شاه وکاردار سفارت، 

نرال نادرخان هم حضورداشت ولی متعاقب آن، سفیر انگلیس درکابل ج

کاپی]نقل[ گفتگویهای سری شاه با کاردار  ضمن مالقات با اعلیحضرت،

سفارت شوروی راکه درهمان شب صورت گرفته بود، منحیث اعتراض 

 2 روی میز مذاکره میگذارد.

ت شاه با نادرخان زمانی یکی دیگری از نشانه های مهم وتاثیرگذار براختالفا

را ندادن خواهرش به محمدهاشم خان برادرنادرخان میداند که این اختالفات 

رابه دشمنی خانوادگی تبدیل کردوسردار هاشم خان تازنده بود کینۀ آنرا 

 بردل داشت.

پساز سهایبا انگل  نادرخان یروابط خصوصداکترزمانی ، به ارتباط         

ه مستند نوشته است که در آرشیف مقالتش در بیش از پنجاه مقال ،استقالل

                                                 
1
)انسادمحرمانه 418،ص2013بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیس،،یعبدالرحمن زمان داکتر - 

 (6٧400/3٧1Foدفتر خاص اطالعات پشاور،41استخبارات انگلیس،خالصه راپورهفتگی شماره 
2
 419،ص2013بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیس،،یعبدالرحمن زمان داکتر - 



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   695   

سند مهم را مقاالتش از  ییک افغان جرمن آنالین قابل دسترسی است،در

 میکند: نطورتقدیمیاستخبارات انگلیس ا هٔ ازآرشیف محرمان

 16مؤرخ  14وزیرمختار انگلیس در کابل در گزارش شماره  همفریز»

و سپه ساالر  ین وایکه بی یم خود از مالقات خصوص1923جون سال 

محمد نادر خان صورت گرفته است ، گزارش میدهد. دراین مالقات که به 

جون در سفارت انگلیس صورت گرفته است ، سردار محمد نادر  13تاریخ 

راز  یبه سفیر انگلیس میدهد که میتوان آنرا افشاى بعض ار یخان اطالعات

 شمرد. یو نکات]نقاط[ ضعف رژیم امان یهاى دولت

من گفتم که دستگیرى و مجازات »در گزارش خود مینویسد که  رسفی

 یجنایتکاران منفور، تصحیح لحن سخیف و ظالمانه مطبوعات نیمه رسم

 یدر سرحد وزیرستان سؤاالت یافغانستان و سرکوب دسیسه هاى ضد انگلیس

 «توانند تأخیر آنرا تأیید کرد. یهستند که احتماالًنم

مالقات از لست طویل دست آورد هایش محمد نادر خان درین  سردار

یادآورى نموده و وعده میدهد که با تمام قوایش بازهم براى بهبود مناسبات 

باوجود هیجان » افغانستان با انگلیس تالش خواهد ورزید. وى میگوید که

 بىبمباردمان "توچى" ایجاد شده است، تالش هاى  هٔ عظیمى که به اثر واقع

ساختن خواسته هاى سفیر به خرچ داده است . مثال نظیرى را براى برآورده 

"اتحاد  ۀ توقیف داؤود شاه و اردلى توام با برطرف ساختن مدیر جرید

مشرقى"  کدام دستاورد عادى نبود. همچنان قاتلین کوهات دشمنان امیر تلقى 

شده و براى دستگیرى شان، در صورتى که در قلمرو افغانستان دیده شوند، 

 «در شده است.احکام شدید صا

نادر خان صمیمانه از همفریز تقاضا نموده است تا »افزاید که  یم گزارش

براى توجیه گرایش فعلى امیر در انظار مردم ، بریتانیاى کبیرباید از خود 

یک حرکت سخاوتمندانه نشان دهد. طور مثال او گفت که مثالً پرواز یک 

شگفت  اثیررمردم افغان تواحد از هند و هدیه دادن آن به امیر، ب ۀ طیار

 14آرشیف لندن، گزارش شماره  هٔ )اسناد محرمان« آورى خواهد داشت.

م همفرى، سفیر انگلستان در کابل به کرزن(.  1923جون سال  16مؤرخ 

بود که انگلیس ها  یخوب هٔ محمد نادر خان توصی ۀ بنظر میرسد که این مشور

طیاره  نبا داد یجنوب آنرا قبول کردند و چندى بعد در دوران اغتشاش
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شان برسند. هدف اول شان نشان دادن ظاهرى  هٔ میتوانستند به اهداف دوگان

نیت همکارى به مقابل شورشیان و غافل گیر کردن رژیم از دست داشتن 

[ در توطئه هاى شورش بود. آنها همچنان با این ابتکارمیتوانستند با سی]انگل

ش به شهرت شاه صدمه وارد کنند. علیه مردم یاستفاده از طیارات انگلیس

چنانچه همینطور شد ومخالفین شاه آوازه انداختند که شاه در خفا با انگلیس 

1« ها دوست بوده و از کمکهاى آنها استفاده میکند.
     

 

 نظر داکتر کاظم در باره  اختالفات نادرخان با شاه امان هللا:-2
 

در اعالن  عميق ترازغبار، اداکتر سيدعبدهللا کاظم ريشه اين اختالفات ر

استقالل از جانب شاه امان هللا وجنگ سوم افغان وانگليس می بيند وضمن  

سه پادشاه گردشی » مقاله محققانه وسودمند خود در يکجا زيرعنوان فرعی 

دليل عمده اقدامات آشکار و نهان انگليسها عليه »، مينويسد:«درمدت يک سال

اول سلطنت او ريشه ميگيرد که بااعالم  شاه امان هللا از همان روزهای

استقالل افغانستان و بعد با راه اندازی جنگ سوم افغان ـ انگليس ضربه محکم 

بر حيثيت سياسی شان در منطقه و حتی جهان وارد شد. افغانستان با اينکار به 

حيث يک کشور استعمار شکن به دنيا معرفی گرديد که شاه امان هللا غازی 

معرکه بود. انگليس ها ازهمان روزها درصدد انتقام بودند تا قهرمان اين 

رژيم امانی را هرچه زودتر سرنگون کنند و قدرت سرکوب گر خود را به 

کشورهای تحت استعمار خود نشان دهند. از قيام خوست و اعزام عبدالکريم 

تا قيام شنوار و اغتشاش حبيب هللا کلکانی، همه جزء توطئه هايی بودند که 

 شه های عميق آن از يک منبع يعنی انگليسها آب ميخوردند.ري

اينکه انگليسها بجای شاه امان هللا خواهان بقدرت رسانيدن چه کسی بودند تا 

متضمن منافع شان در افغانستان و منطقه باشد و از بين چندين مدعی قدرت 

در آنوقت يعنی هريک علی احمد خان والی، غالم نبی خان چرخی، محمد 

خان دروازی و سپه ساالرمحمد نادرخان کداميک مطلوب نظر شان بود، ولي

جواب واضح است که هيچيک به اندازه محمد نادرخان و برادران مناسبتر 

برای انگليسها نبود. اما مشکل کار در آن بود که محمد نادرخان و اکثر 

                                                 
1
 418، ص20133بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیس،یعبدالرحمن زمان رداکت - 
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برادرانش برای چند سال از وطن دور و ازحلقه مستقيم قدرت در کشور 

ون بودند و آنها نمی توانستند از خارج اقدام نمايند و در داخل نيز قدرت بير

الزم نداشتند. بنابرآن انگليسها پالن تاکتيکی برای اين منظورطرح کردند تا 

در قدم اول توسط تحريک قيامها در شنوار و جالل آباد دولت مجبور شود 

ه دفاعی در کابل قوای نظامی بيشتر به آنجا اعزام دارد و بدانوسيله بني

ضعيف گردد و درعين حال زمينه پيشرفت قوای کلکانی بطرف کابل مساعد 

شود. عالوتاً دراثر جذب قبلی بعضی اراکين پرقدرت دولت بسوی مخالفين، 

درنظر بود تا ازيک سو اطراف شاه خالی شود و ازسوی ديگر مقاومت قوای 

که دراين وضع شاه راه دولت در برابر گروپ کلکانی خنثی گردد. مسلم بود 

ديگرنداشت، جز آنکه يا تسليم شود، يا فرار کند و يا در مقاومت کشته شود. 

لذا در اين سناريو، قدرت بدست حبيب هللا  کلکانی می افتد و آنوقت کنار زدن 

 او از قدرت کار دشوار نخواهد بود.

ر نيفتاد و با اجرای دقيق اين طرح درعمل، آخرين تالشهای شاه امان هللا مؤث

شاه دراثر برپا شدن غائلٔه "سقوی" مجبور شد تا از سلطنت استعفی دهد و به 

(به قندهار برود و سلطنت را به  1929جنوری  14) 1307جدی  24تاريخ 

برادر خود سردارعنايت هللا خان واگذارد. اما اين واگذاری چند روزی بيش 

کانی به قدرت رسيد. پادشاهی دوام نکرد و باآلخره برطبق پالن حبيب هللا  کل

حبيب هللا در طرح انگليسها يک دوره انتقالی بسيار کوتاه مدت و ناپايدار تلقی 

ميشد که بايد به سهولت سقوط ميکرد و بجای آن محمد نادر خان و برادران 

که از فرانسه و از طريق هند راهی وطن شده بودند، بدون مانع و مشکل 

با آنکه اينکار به همان سهولت که حدس زده بزرگ به سلطنت ميرسيدند. 

ميشد، عملی نشد و هشت ماه پرمشقت را در بر گرفت، اما باآلخره آرزوی 

ديرينه برآورده شد و سلطنت افغانستان به کسانی تعلق گرفت که مطلوب 

 انگليسها و از اعتماد آنها برخوردار بودند.

کشور در حال جنگ  هنوز قوای کلکانی برای گسترش قدرت در ساير نقاط

بود و قوای محمدنادرشاه در سمت جنوبی دچار پراگندگی که در قندهارمردم 

برای اعاده مجدد سلطنت شاه امان هللا غازی قيام کردند و با حمايت ديگر 

اقوام بخصوص هزاره ها آماده جنگ با قوای سقوی شدند و تا حوالی غزنی 

و مخالفان شاه برخوردهايی  رو به پيشرفت گذاشتند. درآنجا بين حاميان
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صورت گرفت وخطرجنگ و کشتار بين اقوام به شدت بروز کرد. شاه با 

ديدن اين وضع تصميم گرفت به برادرکشی خاتمه دهد و ازاعاده سلطنت 

«بگذرد و کشور را ترک کند. 
1
  

 

 نادرخان با شاه امان هللا : دشمنینظرغبار در باره علت -3

 با امان هللا خان را مبارزات وفعاليت های سياسی  غبار علت اختالف نادرخان

امان هللا خان از خارج ميداند که ً اعالميه های خود را از طريق چوب های 

دستی به مناطق سرحدی هندبرتانوی ارسال ميکرد تا  هواداران خود را در 

 داخل کشور از اوضاع جهان ومبارزات خود مطلع سازد.

مبارزه »زير عنوان هللا اه را عليه شاه  امان غبارعلت پروپاگندهای نادرش

روشنفکران افغانى در اروپا لزوم تاسيس » چنين تحليل کرده است: « ازخارج

ّ هرحزبى  يک حزب مبارز را عليه رژيم نادرشاه احساس کردند و طبعا

ناگزير از داشتن هيئت رهبرى است. اين هيئت عبارت بودند از : محمود 

خى در ترکيه، شجاع الدوله خان ، غالم صديق طرزى و غالم نبى خان چر

خان چرخى و عبدالهادى خان داوى در برلين، عبدالحسين خان عزيز در 

خان قرار داشت. اعضاى حزب مرکب از هللاروما، و در سر اينها شاه امان 

يک عده محصلين افغانى و چند نفراز مامورين سفارتخانه هاى افغانستان در 

ودند. مرامنامه حزب در استامبول تسويد و دربرلين اروپا و ترکيه و غيره ب

مطالعه و در سوتزر ليند مطرح مباحثه يک مجلس سرى قرار گرفت و 

 تصويبات چندى بعمل آمد....

خان ، شجاع الدوله خان ، هللا يک قسمت اين مکاتبات که از طرف شاه امان 

ده شده و بعضى محصلين افغانى و غيره بود ، به عنوان غالم نبي خان فرستا

ّ خط حرکت و اقدام پارتى راعليه دولت نادرشاه نشان ميداد. هدف  واضحا

نخستين پارتى برانداختن دولت نادرشاه و مستقر ساختن يک دولت ملى در 

افغانستان و گشودن راه ترقى و تجدد و آزادى و مساوات در کشوربود. در 

وخته بودند. خان چشم دهللا عين زمان تمام اعضاى پارتى بشخص شاه امان 

البته جاسوس استعمارى در بين حزب موجود و مشغول فعاليت تخريبى بود و 
                                                 

1
قسمت «)کشف الحال نادر بقلم اعلیحضرت امان هللا»داکتر کاظم،شرح مختصر پیرامون مقاله  - 

 (2021اکتوبر 11اول(افغان جرمن آنالین، 
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حزب زير مراقبت شديد قرار داشت . قرار بود آن اعضاى حزب که قبالّ 

مامور دولت بوده و بعدها مستعفى يا معزول مى شوند، از طرف هيئت 

رج نداشت رهبرى حزب اعاشه شوند. حزب هنوز کدام ارگان نشراتى در خا

و سعى ميکرد در داخل و خارج افغانستان با روشنفکران افغانى و خصوصاّ 

 با متنفذين محلى و بعضاّ مامورين ناراضى تماس بگيرد. 

مکاتيب حزب بعد از امضاى اعضاى عمده آن توسط چوب دست هاى مجوف 

داخل افغانستان ميگرديد و هم يک بار اعالميه مشروح در چندين صفحه 

خان در افغانستان منتشر گرديد. در اين اعالميه هللا شخص امان  بامضاى

خان بشکل استوارى رد شده، مرام هللا پروپاگند و اتهامات مخالفين عليه امان 

ّ لغزش هاى گذشته عاقالنه  او براى ترقى افغانستان توضيح شده بود. ضمنا

اعتراف گرديده و چهره اصلى رژيم نادرشاه تصوير شده بود. سه نفربه 

آوردن اين اعالميه در افغانستان نزد نادرشاه متهم گرديد که يک نفر آن يک 

مهاجرهندى بودبنام دوران خان که پس ازدستگيرى فوراّ در باالحصار اعدام 

« گرديد.
1
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 الحال نادرخان به قلم  كشف» 

 «اعلیحضرت امان هللا  خان
 

 )ترجمه محمدابراهیم صفا(

 

 

    
 نادرشاه              امان هللا        شاه 

 

 28ــ  1357جوزای  20مورخ 14491ــ 14484های  )اقتباس از شماره 

 روزنامه انیس(]قاسم اسمائی[ 1357جوزای 

 

 دربارۀ محمد ابراهیم صفا :

 

 1907/  1286یاد محمدابراهیم صفا فرزند ناظر محمدصفر در سال  زنده

 د. در باغبانکوچه کابل بدنیا آم

برای آموزش  1301محمدابراهیم صفا، فارغ لیسه حبیبیه بود و در سال 

تلگراف به هند فرستاده شد و بعد از ختم تحصیل در مکتب تلگراف آموزگار 

های انگلیسی، فرانسوی، اردو و عربی تسلط داشت و  بود. صفا به زبان

 های از او باقی مانده است. ها و ترجمه نوشته

( با سایر 1311در بیست شش سالگی )یازدهم عقرب محمدابراهیم صفا 

اعضای خانواده به زندان افگنده شد. چهار سال اول را در زندان ارگ 
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سپری کرد و بعد از تکمیل شدن زندان قلعه جدید در زندان دهمزنگ، به 

آنجا منتقل شد. وی بعد از چهارده سال پر مشقت در سن چهل سالگی )سال 

 شد. ( از زندان آزاد 1325

های  از سروده« من اللۀ آزادم»صفا شاعر زبردست بود و شعر مشهور 

های زندان دهمزنگ  شود در یکی از کوته قفلی معروف اوست که گفته می

 سروده است. 

درگذشته است. روحش شاد، نام  1980/ 1359محمدابراهیم صفا در سال 

 و یادش جاودان است.

 

 
  : رحانکشف الحال نادبرمن پیشگفتار       

شاه امان هللا ونادرشاه هردو از زعمای افغانستان در قرن بيستم بودند.شاه 

 1919امان هللا بخاطر کسب استقالل کشور از استعمار انگليس درسال 

وتعميم معارف عصری برای همه اقشار جامعه وپياده کردن ريفورمهای 

ی زنان با اجتماعی وفرهنگی درافغانستان وتالش او در راه برابری حقوق

مردان شهرت ومحبوبيت دارد. ونادرخان خان بحيث سپهساالر جنگ استقالل 

درجبهه  پکتيا وفتح "تل" وهمچنان نجات دهنده شهرکابل از شر دزدان 

 سقوی بحيث يک پادشاه غاصب ومستبد شهرت دارد. 

نادرشاه را به اين دليل غاصب يا غدار ميگويند که او جنگ با بچۀ سقو را 

مان هللا خان آغازکرده بود وبا شعار اعاده سلطنت به امان هللا خان مردم بنام ا

وزيرستان وپکتيا را عليه دار ودستۀ بچۀ سقو بسيج کرد ولی وقتی کابل را از 

چنگ سقويها گرفت، بجای اعاده سلطنت به امان هللا خان ويا تعيين جانشين 

ی را غصب کرد موقت تا برگشتن شاه امان هللا به وطن، خودش پادشاه

ومشروطه خواهان وهواداران اعليحضرت امان هللا خان را که  اين عمل 

نادرخان را انتقاد ومحکوم ميکردند،به بهانه های مختلف زندانی نمود 

 وشکنجه داد و با اتهامات ناروا وکذائی اعدام نمود.

ستبداد خاندان حکمران برپاشنه امريکا(  1999جلد دوم تاريخ غبار)چاپ

جلد دوم تاريخ غبار من متوجه شدم که مطالعه از بعددرشاه( می چرخد. )نا

شاه امان هللا خان  پس از اقامت در ايتاليا يک سال بعد دچارمضيقۀ اقتصادی 
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شده بود و از موضوع به مارشال شاوليخان که در لندن سفير بود،نامه 

امه ميفرستد ميفرستد، چون  شاوليخان جواب نامه اش را نميدهد،به نادرخان ن

واز او در مورد ملکيت های خود سوال مينمايدکه از طرف کی سرپرستی 

 ميشود؟ 

غبار، ميگويد که شاه امان هللا چون از جانب شاه ولى خان جوابى نگرفت در 

ش تلگرام ذيل را عنوانى نادرشاه بکابل فرستاد :  1309جوزاى  28تاريخ 

ابریکه هاى عین المال من بحضور اعلیحضرت غازى! اموال و امالک و ف»

و ثریا و اوالد هاى من در دست کیست و که اداره میکند؟ آیا حکومت چه 

امان هللا خان قبالً اراضی شخصی خود وملکه را بدولت داده بود  «نظر دارد؟

ودرعوض فابريکه های پشمينه بافی وچرمگری کابل را بنام عين المال برای 

 (102غبار،ص «)خود گرفته بود.

فته غبار، نادرشاه از اين حالت شاه امان هللا سوء استفاده کرد و براى بگ

 خورد ساختن او اين نامه را به يک جرگه ای فرمايشی ارائه نمود.

ابطال تصاويب مترقی لويه جرگه   اول، هدف نادرشاه ازاين کاردوچيز بود:

ی بخودگرفته بود،از قبيل:الغای نش(درپغمان که شکل قانو1307)1928

لقاب ولباس رسمی مامورين ، ثبت دارائی مامورين هنگام دخول درخدمت ا

دولت وحساب دادن از عوايد ومصارف شخصی،تحديد اختيارات قضات 

وحکام، تاسيس اداره تفتيش عمومی،تعيين جزاء براساس قانون مدونه قبلی 

وتعيين جزای نقدی، تشکيل محاکم عصری  ومدنی ، آزادی مطبوعات وانتقاد 

کومت، الغای نکاح صغيره  وتعيين سن ازدواج، آزادی رفع حجاب از ح

زن،شرط داشتن شهادتنامه برای مال ها، تبديلی عالمت بيرق ملی، تاسيس 

 نفره باسواد وامثال آن. -150شورای ملی 

،جرگه را بنام ملت بر رخ شاه امان هللا کشيدن بود.لهذا از يکطرف دوم هدف

طال شد واز طرف ديگر برضد امان هللا که مصوبات قانونی جرگه پغمان اب

درخواست عين المال را از نادرشاه نموده بود فيصله نمره پنج جرگه را 

ش،  1309سنبله  22منتشر ساخت. دراين فيصله نامه )شماره پنج( مورخ 

را خاين ملت و دزد دارائى افغانستان  موسوم کرد و استرداد هللا شاه امان 

ا از اوکرده بود و هم براى استرداد آن ثروت، ثروت بردگی ]برده شده[ ر
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شاه امان جرگه، نادرشاه را وکيل گرفته بود. نادرشاه فيصله جرگه را بر رخ 

 کشيد و طى مکاتبات خود بشاه از آن نوشت .هللا 

شاه امان هللا هم آن اتهامات را يک بيک رد نموده  ضمن اعالميه ای در 

ادرخان سه نفر را به اتهام آورنده آن جوف چوب دستی به افغانستان فرستاد. ن

نامه دستگير کرد ويکی را که يک مهاجرهندوستانی بود اعدام  نمود.)غبار، 

 1999( از زمان مطالعه جلد دوم تاريخ غبار در115، 100،صص2جلد

بدينسو من غوره بدل  مانده بودم که کاش پاسخ شاه امان هللا  در رد اتهامات 

از محتوای آن مطلع ميشديم وبا دوستان وارادتمندان  نادرشاه ميسر می بود تا

 آن شاه نيز شريک ميساختم.

خوشبختانه اينک آن آرزوی  ديرينه ما برآورده شد.آقای قاسم آسمائی دراين  

کشف الحال نادرخان بقلم اعليحضرت امان هللا »اواخر  مقاله ای زيرعنوان 

ان هللا خان در جواب بدست نشر سپرده که همان پاسخ اعليحضرت ام« خان

نادرخان ميباشد. اين پاسخ  توسط مرحوم محمدابراهيم صفا از زبان اردو به 

ماه جواز( به  28تا  20درروزنامه انيس) 1357دری  ترجمه شده ودر سال 

نشر رسيده  است وحال توسط آقای اسمائی  بازنويسی واقتباس شده و از 

بامطالعه  اعالميه شاه است.  طريق انترنت با هموطنان  شريک ساخته شده

امان هللا ، نه تنها از موارد مختلف اتهامات سخيف مندرج در فيصله نامه لويه 

نادرخان آگاه ميشويم بلکه به عمق دشمنی واختالفات  1309جرگه فرمايشی  

ما با ابراز سپاس از زحمات آقای نادرشاه با شاه اما ن هللا نيز پی می بريم. 

ً اقتباس 2021سپتمبر 30را از پورتال افغان جرمن )اسمائی،آن نامه  ( عينا

وبا دوستان خودشريک ميسازيم.وسپس برآن تبصره ميکنيم واز نظريات 

 (2021/ 3/10سيستانی )دانشمندان ديگراستعانت خواهيم جست.

 

 شاه امان هللا: اعالمیه متن

 

فتاده از اخبارهای کابل که درين روزها بمن رسيده است. عايد باين دورا» 

وطن خيلی تحريرات عجيبی را داراست. اين تحريرات يك سلسله بيانات 

های غليظ است که نظام مطبوعات هيچ حکومت مهذب  م رکيک و دشنا

تواند آنرا اجازه بدهد. يك دسته حمالت و اتهامات است که هيچ اساس  نمی

 ندارد. 
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ه بسيار مهم را به دنيا های مذکور را ترديد کنم، يك نکت بافی قبل از آنکه دروغ

 برده عنوان داراست و آن اين است. پی 

محمد نادر بر دو وعدۀ او مبتنی  ،ناشناس من وفا و نمك جرنیل بیکاميابی 

بود. يکی بنام من و برای من خدمت کردن را وعده داده بود و اعالن نموده 

او را بود که نه خودش و نه از خاندان او ارادۀ سلطنت را ندارند و اگر 

های  مجبور کنند نيز قبول نخواهد کرد و اين وعدۀ خودرا همه وقت به قسم

نمود. دوم رضا و رای ملت را شرط نهاده و قلع و قمع حکو  شديد تحکيم می

مت بچه سقا را به سبب اينکه جهل و استبداد و برخالف راه ملت بود، مقصد 

 داد. خود نشان می

ن و تصريح و تاکيد کرد؛ ملت همراهی او را ها را اعال بعد از آنکه اين وعده

ها را  کدام ازين وعده اختيار و لهذا مشاراليه موفق شد. به مجرد موفقيت، هيچ

گويد که ملت اورا  های خود می ايفا نه کرد، بلکه ذکر هم نکرد. در اعالن

خانه موجود بود  داند که چند نفر در سالم مجبور ساخته ولی تمام افغانستان می

آنها حيثيت نمايندگی ملت را چقدر داشتند و آنها چه گفتند. آيا ملت غيور و 

قندهار، گروه دزدان را در قندهار بنام کدام شخص مغلوب ساختند و بيرق 

کدام شخص را برپا نمودند. ملت از اعالن نادرخان آزرده شده و از آن رو 

 خطاب دادند و خواهند داد. وفا بدعهد، نمك حرام و بیاورا 

ازين جهت است که مشاراليه که ديروز قوای سقوی را شکست داد؛ امروز 

فرما بسازد. تا حال نتوانسته است ماليه جمع کند. البته  تواند امنيت را حکم نمی

کاری که بزور سرنيزه پيش برده است دوتا است. يکی اشاعت بعضی 

رای لويه های غلط و دوم منع انتخابات. از وکال در حوالي پايتخت ب بيان

جرگه بعضی اشخاص را از بعضی مناطق جمع کردند و بنام آنها يك چند 

اعالن برای مخالفت اين مسافر شايع نمودند که خود آنها که بزور جمع شده 

بودند و خبر ندارند. در لوی جرگه کسی حق گپ زدن و فکر کردن نداشت. 

من همين نکته را خواست بنام آن بيچاره ها اجرا کرد و  هر چه محمدنادر می

دانم  خان سفير نوشتم که من می ولی های خود اسمی شاه در يکی از مکتوب

شوندگان اين ملت همان  کنيد. کالن شما هرچه بخواهيد بنام وکالی بيچاره می

است که در هر قدم مرا مدافعه کردند. از پير هفتاد ساله تا طفل دوازده ساله 

های خودرا فدای من کردند و تا  دند و جاندر رکاب من ايستاده با اشرار جنگي

 من آنها را از جنگ باز نداشتم رو نگشتاندند.

خان، کسی با محمدهاشم خان، کسی با  اين ملت همانست که کسی با مهردل

الدوله خان در  نبی خان و کسی باشجاع ارجمند محمدامين جان و کسی با غالم

ان برای من و بنام من شمال و جنوب در مشرق و مغرب وطن برعليه دزد
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جنگيدند. بعضی ازينها مثل عبدالرحمن خان رئيس بلديۀ کابل شهيد اين راه 

 گرديد. 

بینند و اگر چه از من بعضی کارها صادر شده است  وکالی ملت مرا بد نمی

دانم؛ ولی خیانت به ملك و ملت از من سر  که خطا بودن آن را من امروز می

د که من فدای آرزوی ترقی و خدمت ایشان شده دانن نزده است و ملت من می

ام، با من ملت مخالفت نکرده است بلکه اوامر مرا صادقانه اطاعت نموده 

اند و به حکم حضرت الهی ایشان در اول مرا پادشاه ساختند و ده سال خد 

مت و مدد کرده در مرحله آخرین هم با لشكر من در کابل و راه قندهار تا آن 

ها دادند تا خود رفتن را ترجیح  ده اند و دشمن را شکستوقت مدافعه کر

 دادم. 

لهذا افواهاتی را که قلم شخص محمدنادر بنام و کالی ملت شايع کرده از 

وکالی ملت نيست بلکه از خود اوست. همچنان در باب شايعه که بنام ميرزا 

 خان شايع کرده است، صرف عبارت از القای يك فتنه و فساد است ميرغالم

داند تحرير يك مقاله  ورنه از يك ميرزای بيچاره که هيچ زبان خارجی را نمی

با فقرات فرانسوی ناممکن است. من هيچ چيزی برعليه علما بعد از حرکت 

سوء را هم چيزی نگفته ام.البته در  خود نگفته ام و نه نوشته ام، بلکه علمای

تر اعالن  ستحقسوء را که بچه سقاء را از من م وقت حرکت خود علمای

 سبب کافر گفتند، تکذيب کردم.  کردند و مرا بی

 

ریوتر دربارۀ من چیزها شایع کرده است ولی خالف حقیقت بودن ریوتر 

 معلوم است حتى من و ملکه را نوشته که عیسایی شده ایم.

اثر است،  و این مخالفت او به من نه تنها بی« نعوذ باهلل منها»

است که آنرا پسان حس خواهد کرد و این نکته را  الكریم یك خطا انشاءهللا

داند که کل شکایات در باب من صحیح نیستند. و من یکی  محمدنادر خوب می

 اندازم. از مفتخرین به پیروی توحید بوده گاهی حلقه کفر در گردن خود نمی

ولی اگر ریوتر نگفته باشد خود محمدنادر ریوتر است و یك خبر دروغ ایجاد 

ه من علماء را بد گفته ام و خود را باین صورت حامی علماء جلوه کند ک می

خواهد و هم بدین صورت که خواهش روز بروز برای عودت من در  دادن می

من خواهد.  رود و تعمیم یافته است؛ جلو گیری کردن می وطن اظهار شده می

 شناسند که من که علمای مدرسه عربيه را جمع کرده بودم آنها مرا خوب می

هايی که من  کردم، ادارات تميز و قضاء و مفتی به علماء صحيح احترام می

دانند و همين علما و  در وزارت عدليه جمع نموده بودم مرا خوب مسلمان می

مشايخ همه طرف من بودند و بس. در رکاب من و به جهت من جنگ کردند 
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علماء در آن ال شناسد و فتوای جمعيت و شهيد شدند که هر کس نام آنها را می

 تواند.  وقت نيز طبع گرديده که هرکس پاليده و ديده می

 

 حمالت دیگر شان عبارت ازینست که من ده کرور روپیه آورده ام. 

 

اين تماماً افترا است. چرا که ده کرور روپيه در افغانستا ن يك مشت موجود 

تواند و  یهای اروپا موجود است که البته از آنها پرسيده شده م نبود و بانك

 تواند. حقيقت را منکشف کرده می

 

هایی که برای اشیای خریداری در اروپا  بہتان دیگر شان اینست که من پول

 آورده ]بودم[ آن را در جیب خود انداخته ام. 

 

اين پولها در کجا بودند و از کدام درك بموجب کدام فرمان گرفته شده. مبلغی 

های مذکور در  رستاده شده بذريعه سفارتهای افغانی ف که از خزانه به سفارت

بدل اسلحه و کارآمد به دول فرانسه و ايتاليا تاديه شده که در حساب 

های مذکور به وزارت ماليه افغانستان موجود است. وکال تحقيق کرده  سفارت

 توانند.  می

من خودم اصول بودجه حکومتی را يعنی جمع و خرچ را اول دفعه در تاريخ 

خود معرفی نمودم. با اين اراده بود که مصرف خودسرانه که وطن شيرين 

ً به خيال و خواهش نفسانی خود اجرا می کنند آنرا  روسای حكومات عموما

جلو گيری و به تدريج دست تصرف کيفی پادشاه را از ماليه دولت کوتاه 

شود اين طور يك شخص را به حيف و ميل پول ملت طعن  نمايم. چطور می

گذشت به  همين بود که تا بودجه از مجلس وزرا و شورا نمی بدهند. برای

آمد. در سال آخر که شورای ملی را تجويز و انتخاب مستقيم  معرض اجرا نمی

آزاد و کال را برای شورای ملی معرفی نمودم نيز خيال داشتم که اختيار خرچ 

ريج ملت را يك درجه بيشتر از سابق بدست وکالی ملت بگذارم تا آنها به تد

 به اصول بودجه دولتی و حق شرعی و طبيعی خود آگاه شده بروند. 

غرضانه مرا به حيف مال مملکت  با تلقين و معرفی اين اصول، ساده و بی

ً متهم ساخته نمی توانند. البته غيرحق خالف حقيقت گفتن، همه چيز  محققا

که عمالً ممکن است. من اين مسأله را نه تنها در قوانين و نظامات نوشتم بل

مشی محمد نادر نبود که در آنجا   اجرا کردم و تحريرات من مثل اعالن خط

صريح مسؤوليت حکومت را وعده داده و تا امروز برای مسايل مالی نی 

شود هيچ مسؤوليتی برای  ثبوت امر داده می گناهان که بی بلکه برای قتل بی
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ود نيست. تنها قرابت خودش يا برادران او يا يکی از اقربای دوردست او موج

با ايشان و خويشاوندان يا به يکی از منسوبان اين خاندان از هر نظامنامه 

 دهد.  بيشتر کار می

 

کند که من مقرر نکردم، اینطور نیست که  در باب صدراعظم که اعتراض می

 نویسد.  می

 

و من در اول سلطنت خود صدراعظم اعتمادالدوله مرحوم را مقرر کردم. 

دتی با اين عهده بودند ولی چون نتيجۀ مطلوب برای مملکت از آن ايشان م

حاصل نبود ايشان از آن عهده عليحده کرده شدند؛ ولی بازهم گاهی در غياب 

داشتن اسم صدراعظم  من و گاهی با وجود حاضر بودن من، وزير اول بی

ً بنام وکيل مصروف اين وظيفه بودند و چنانچه ايام وکالت محمد ولی  بعضا

 خان که يك آدم صادق و خيرخواه و پاك نفس بود دليل واضح است. 

باز در سال دوم يك موقع دوم را زير امتحان گذاشتم که اگر خداوند بخواهد 

ادارۀ صدارت عظماء صحيح شود و اين بود که شيراحمد خان رئيس شورا 

توای دانستم مامور تشکيل کابينه نمودم و ال را که مناسب و اليق اين کار می

وکالی شورای ملی  1307تشکيل کابينه مربوط به اين بود که چون در سال 

الوزراء يا از خود وکال و يا به مشورۀ وکالء اشخاص  شوند، رئيس جمع می

 کابينۀ خود را انتخاب نمايد. 

 

که ممکن است يك برادر امير، موقع نیست اگر من این سوال را بکنم  بی

ر ديگر وزيرحربيه و يك شوهر خواهر مدير برادر ديگر صدراعظم و براد

کاکا وزيردربار و نواسه کاکا  دربار و بچه گير و ديگر شوهرخواهر معين طلب

الحكومه و يك  حربيه و شوهردختر کاکا نائب وزيرخارجه و بچه کاکا معين

برادر سفير در ماسکو و برادر ديگر وزير مختار لندن و بچه کاکا وزير 

ماما وزير مختار در روم و خواهر زاده )اسدهللا پسر  مختار پاريس و بچه

گری  ولينعمی شان اعليحضرت شهيد( سر سراوس باشد. آيا غير از چپراسی

غرضی و  خواهی و بی ماند؟ و آيا دعوای وطن جای ديگر برای ديگران می

 خورد؟ حقوق شناسی و ملت پروری با اين احوال سر می

 

 ی قدیم را گذاشته سرك نو کشیدم. ها اعتراض دیگر شان که چرا سرك
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آور است که من مسؤول سرک کشيدن هستم؛ آن هم  اين سوال چقدر خنده

سرکی که در نتيجۀ مشورۀ يك هيئت مهندسی آلمانی، ايتالوی، روسی و 

انگليسی زير کار گرفته شده بود. آيا من انجينير و يا معمار بودم که مسؤليت 

عتراض که بين کابل و دکه و کابل و مزار عائد من است؟ اگر مراد ازين ا

های  شريف يك سرک منظم برای مملکت الزم شود و بايد به همان راه

های  شعور ی لزوم و احتياج اين سرك شد. بازهم هر ذی رو قناعت می کاروان

تواند. قابل اين نيست که حتی از چنين سوال مضحك  نو را بخوبی فهميده می

 جواب داده شود.

 

 ها نکردم.  کند که توجه به ترمیم سرك له میباز حم

 

اگر رجوع به وزارت ماليه شود و ديده شود که چقدر پول از بابت سرك پولی 

شد و باز چقدر حکومت از عايدات ديگر برآن اضافه کرده خرج می  عائد می

بلی بیگاری را که یك بار شاقه بر شود.  کرد ماهيت اين سوال هم ظاهر می

دادند و از دیگر طرف  و از یك طرف مالیه و سرك پولی می ملت عزیز بود

شد منع نموده بودم. اگر این امر، سهو و  مانند حیوان باالی شان کار می

 خطای من بود، تنها این نظریات خود محمدنادر خواهد بود نه از عالم تمدن. 

 

 نامه احتساب را اجرا نکردم.  گوید من نظام می

 

به شورا امر داده شد که اول آنچه که شرع شريف،  نامه مذکور برای نظام

کند که يك آدم عامی يعنی هر فرد مسلم، بداند و بصورت يك رساله  حکم می

بسازند تا چاپ و در بين ملت نشر شود تا مردم برای همان احکام مبارك نزد 

اداره احتساب مسئول باشند تا ازين راه تکليف يا زحمت سوال کردن المحدود 

 از محتسبين خود غرض عايد مردم نشود. بعضی 

شورا يك جلد کتاب ساخت که نه تنها آن کتاب برای دانستن مردم عام هم زياد 

احتساب را مبدل به حكومت کرده بود. و چون مراد از احتساب بود بلکه 

شرع شریف این نیست که مردم را دچار زحمت نماید بلکه مراد هدایت و 

داده شد که ايشان نظر کافی نموده، رسالۀ به شورا مشوره  فیض است،

مذکور را از نقطه نظر شرع مبارك که مقرون به استعداد تعليم دينی مردم 

عوام باشد اصالح نمايند تا پس از چاپ و نشر کردن در ملت اداره احتساب 

جاری شود. ولی پيش از تنظيم اين رساله اختالل پيش آمد و اجرای آن ماند. 

 روي تساهل در اجرای فرو گذاشت شده باشد.  اين نيست که از
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 ( فقره که جرگه پیشنهاد کرده بود در اجرا نبود. 17گوید که ) دیگر می

 

وقتی که من به قندهار  گویید. فقرات مذکور جاری بود. این غلط است که می

و سمت مشرقی و جنوبی رفتم. جرگه آنها در فقرات مذکور بعضی اصالحات 

ول کردم. اصالحات مذکور از طرف جرگه محلی او شان خواستند و من قب

شده بود و فقط در همان عالقه اجرا يافت نه در تمام افغا نستان. بعدها که لوی 

جرگه فقرات مذبور را برای کل افغانستان اصالح و تعديل نمود ولی اجرای 

 تعديالت آن به طوری که لوي جرگه خواسته بود نشده بود که اختالل پيش آمد

 و تا آخر مطابق همان مواد اوليه جاری بود.

  

ها را زیاد کردم ولی  های دیگر اینست که من تنخواه سپاهی یکی از اعتراض

 بعدها ندادم و تخفیف کردم. 

 

چون وضعيت مالی مملکت در اثر جنگ استقالل زياد خراب شد و اين مطلب 

سعادت و عزت  را عسکرهای غيور که ايشان از من بيشتر و بيشتر آرزومند

ملك خود بوده و کمال صداقت و فداکاری را به من دارند. حس کردند از تمام 

قطعات نوشتند که ايشان به کمتر قناعت نموده و مملکت خود را دچار زحمت 

نمی کنند و خواستند که مواجب ايشان تنزيل شود. من هم ازين همدردی و 

ان تخفيف شد. باز که بحمدهللا احساسات حسنه ايشان تشکر نمودم و تنخواه ايش

تعالی حالت مالی مملکت خوب شد مواجب شان عوض بيست روپيه با 

 ماکوالت به بيست و پنج روپيه رسيد و تا آخر دوام داشت. 

 

 انداختم.  به من حمله میکنند که نفاق را در بین مردم می

 

بوده است نعوذ باهللا اين بهتا ن محض است. گفتار و اعمال من هميشه گواه 

که من غير از اتفاق و يك جهتی و همدردی به ملت عزيزم تعليم نداده 

دانند که اين محض بهتان و  های مرا شنيده اند. خوب می ام.کسانی که نطق

 تہمت است.

 

 از جمله حمالت شان اینست که من چرا بخارای مسلمان را معاونت کردم. 
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اخت به مناسبت همسايه داری و پس ازينکه دولت روسيه استقالل بخارا را شن

دوستی دو دو توپ و دو فيل به قسم هديه و يك افسر و چند افراد در اثر 

خواهش بخارا برای تعليم عسکری آنجا فرستادم. اين مسأله حمل بر مخالفت 

شود زيرا مقابله و جدال با دوتوپ سيستم قديم و چند نفر با  دولت روسيه نمی

غيرممکن بوده است. نقطه نظر من استقالل  يك حکومت بزرگی مثل روسيه

های  دادن بخارا مقابل روسيه گاهی نبوده چه اساس سياست من با تمام همسايه

طرفانه بوده و اين مسأله به خود محمدنادر  افغانستان معاونت دوستانه و بی

بيشتر معلوم است. آيا چرا از خطای بزرگی که خود او در رياست تنظيميه 

مرتکب شده بود و من آن را اصالح کردم، ذکر نکرده  خود در قطغن

 گزيند. خاموشی می

 

 گوید من با مهاجرین برادران هندی بدعهدی کردم.  می

 

 با برادران مهاجرين هندی هيچ يك خالف عهد نشد بلکه از آنچه در اعالن 

تر با ايشان رفتار شد. چنانچه بعضی ايشان که خواستند  مقرر شده بود زياده

افغانستان اقامت کردند و بعضی شان که خواستند برگشتند. اين واضح در 

کردنيست که احساسات و افکار مرا برادران هندی من نسبت به خود خوب 

دانند و اظهار احساسات ايشان در وقت انقالب نسبت به من دليل اين مدعا  می

صدمه  ها و پروپاگاندها در احساسات خيرخواهانه من سرايي است. اين ياوه

 زند چرا يکديگر را خوب می شناسيم.  نمی

 

 نویسد من چرا روی خانم خود را باز کردم.  می

 

وقتی که من عازم اروپا شدم ضرور دانستم با خانم خود بروم تا مورد 

اشتباهات بيجای مخالفين خود نشوم باز چيزی که درين مسأله از من سهو 

اهم و اميدوارم چون نيت من بد خو شده باشد از درگاه خداوند غفور عفو می

 نبوده است حضرت خدا وند غفار و رحيم ببخشايد.

 

کند که متعلمات را چرا برای داکتری زنانه به ترکیه  جای دیگر اظهار می

 فرستادم.

 

ها را از  فرستادن متعلمات برای حفظ ستر و ناموس اهالی مملکت بود تا زن

بسازد و باز متعلمات به مملکت ها و داکترهای مرد مستغنی  معالجه طبيب
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برادر مسلمان فرستاده شدند نه اروپا و آنها زير نگرانی سفارت افغانی آنجا 

خواهد که ناموس آن  کردند. من يقين دارم که هر آدم با ناموس می تحصيل می

توسط خواهران مسلمانش عالج شود. نسبت با اينکه معالج ناموسش يك مرد 

 بيگانه باشد.

 

ها  المال را به فابریك ها و دكاكین عین یگر اینجا است که من زمیناعتراض د

 بدل کردم. 

 

ها و برای بعضی موسسات خود عمارات الزم  دولت برای مهاجرين زمين

داد و  داشت و از طرف ديگر بودجه مملکتی اجازه خريد را به پول نقد نمی

ران خود با اصرار المال برای گذ هم اين دور افتاده وطن برای اينکه از بيت

گرفتم. وزارت ماليه تجويز نمود که بقيه  هر ساله شورای ملی چيزی نمی

المال را برای دولت بخرند و به عوض آن بعضی  عمارات و زمين عين

هايی که چالندن آن کار دولت نبود به من بدهند. اين تجويز را من  فابريکه

ً به قبول کردم و بعضی مردم که ايشان هنوز در کابل ه ستند و مخصوصا

المال که حاال وزير ماليه است خوبتر معلوم  ميرزا محمد ايوب خان امين عين

ها اسهام شود و در معرض فروش عموم  است مشوره کردم که اين فابريکه

ها داير شود و هم مردم مستفيد شوند  گذارده شود تا به صورت شرکت فابريکه

 پيدا شود و مردم تشويق شوند.ها در وطن  و هم فکر طرز شرکت فابريکه

شناسند طرز زندگی  من بسيار خوش هستم که مردم مملکت عزيزم مرا می 

دانند و  می ساده مرا که از پوشيدن رخت کهنه و پاره هم خودداری نکرده ام.

 به نسبت من ظلم و بهتان است. « عیاشی»فهمند که استعمال لفظ  می

 

 کند.  اب من اعتراض میدر باب منع و جلو گیری نکردن از شر

 

ورود شراب فرو ختن شراب شديداً موقوف بود و سخت از طرف اداره 

بودند  شد. مرتکبين آن حتی اگر مردم بسيار و کالن و مهم می گمرك دقت می

آمدند که فرو گذاری درين باب هيچ وقت نشده،  زير جزای شرعی می

موجود کسی به جزای  تواند نشان دهد که در زمان برعکس اين مسأله که می

 شراب نوشی رسيده باشد ولی در وقت من اين جزا اجری می شد. 

 

 کردم.  یکی از اعتراضات اینست که چرا خائنین را به ماموریت مقرر می
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اگر بديدۀ انصاف ديده شود، امروز کسانی که سر کار هستند کدام کسان 

ز خارج وارد کرده شده هستند آيا اين مردم نو از زمين روئيده اند و يا نو ا

ديروز خاين « اگر خدا نخواسته»ها  اند؟ اينها همان مردم نيستند که بعضی

اگر امروز خاين نيستند ديروز هم نبودند غير  بودند امروز چرا خاين نيستند.

شود  شد. اگر می کردم از چوب که آدم تراشيده نمی ازيشان که را مقرر می

کند؛ اگر  کرده و طرفداری ايشان را میها را مقرر  چرا محمدنادر خاين

کند، پس او هم مثل من است او چرا قابل اعتراض نيست و اعتراض برمن  می

 وارد است. 

جات ساختگی و پروپا گند است و  پس مسأله اینست که تمام این نوشته

. عالوه بران کسانی که آنها را نظاما ت اثر است حرف دروغ وساختگی و بی

شد و ايشان به جزای خود  گرفت ازيشان مدافعه نمی مه میمملکت زير محاک

های محاکم و تفتيش ما که حاال هم موجود خواهد بود شاهد  رسيدند. فيصله می

 من است.

 

گوید که انحصار تدریس علوم دینی با اجازۀ شخصی من بود، غلط  اینکه می

  است.
 

ل شود که مقرر شد که مجلسی از علمای هر واليت در خود واليت تشکي

آوری به کسانی که دارای لياقت تدريس هستند  مجلس مذکور پس از علم

شهادتنامه بدهد تا محصلين عمر خود را پيش مردمی که قابليت تدريس را 

 ندارند ضايع نکنند. تدريس دينی گاهی به انحصار اجازه من نبوده است.

 

ه بخشیده ام اگر ها و اقربای خود ن المال را به خویش من عمارات و پول بیت

 بخشیده ام کدام است؟

 

ها به افراد کرده ام در اثر خدماتی که کرده بودند و از نقطه  البته اگر بخشش

 کند.  نظر تاليف و تشويق به خدمت مملکت بوده است چنانچه هر حکومت می

 

 حمله دیگر اینست که چرا در بست نظام تخفیف دادم. 

 

وپ و تفنگ سيستم نو داشت که در دنيای من باندازۀ که دولت افغانستان ت

امروز معمول و قابل کار است عسکر نگه داشته بودم. در صورتی که تفنگ 
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تفنگ واسلحه به غير از تحميل خرچ بر  کاری موجود شود آيا نفر بی

 المال چه بود؟ بيت

ماند من طرف  نفر می رسيد و باز بی البته اگر اسلحه که از اروپا خريده ام می

 بود.  شدم و گفته معترض راست می راض میاعت

 

 از اعتراضات یکی اینست که چرا روز جمعه به پنجشنبه مبدل شد. 

 

شوند و  چون ديده شد که مردم رفته رفته از فيض نمازجمعه محروم می

روزهای جمعه هر کدام برای ميله و کارهای شخصی خود نماز جمعه را 

شود تا مردم به امور شخصيه خود  میتر  کردند و اين فريضه مبارك ترك می

هايی که شرع شريف  رسيده بتوانند و در روزهای جمعه به استثنای شخص

ايشان را معاف نموده است، همه مردم به نماز حاضر شوند باين جهت روز 

های مرخصی  پنجشنبه روز رخصتی تعيين شد و برای روز جمعه ساعت

مردم اين مسأله را حس کرده باشند که  تعيين شد تا مردم به نماز برسند. البته

که روزهای پنجشنبه آزادی بود، چقدر نمازگزاران زياده تر از  وقتی

 بودند. روزهايی که جمعه رخصتی بود در نماز جمع می

ريه تالی استوارت منظوراصلی شاه را از تبديلی روز جمعه به پنجشنبه بهتر  

ی روزه جمعه را به يک درک کرده مينويسد، که شاه درنظرداشت ،رخصت

اما احتياطاً بجای يکشنبه،به « تا با دنيای ديگر برابر گردد. شنبه تبديل نمايد

  1 پنجشنبه تبديل نمودکه تاثيرعکس داشت.

 

من  المال زیور خریده ام، غلط محض است . گوید من از پول بیت اینکه می

 هیچ زیور از پول بیت المال نخریده ام.

 

ون این معامله شخصی است که برخالف دین و مذهب در باب ازدواج چ 

 کس ندارد.  نبوده است حق اعتراض را هیچ

 

گويم برای اينکه  من باب برآمدن من از افغانستان طوری که من نوشتم باز می

برای سلطنت من مردم خون ريزی نکنند و بين خود نجنگند من ايثار کردم و 

 خواه آنان بودم. گذاشتم تا مردم بفهمند که من چقدر خير

                                                 
1
 49ریه تالی ستیوارت، آتش درافغانستان، ص  - 
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شد بعد از تصويب  در اينجا الزم است توضيح کنم که تمام چيزهايی که می

 شد. های محلی و شورای دولت و لوی جر گه می جرگه

 

خود فارغ شدم، ميخواهم های جرنیل نمك حرام  تهمتحاال که از توضيح 

ا در اصل علت اين شايعات اهانت کارانه را در قسمت مذکور آشکار کنم. زير

های  ابتدای ورود خود به هندوستان و به سمت جنوبی محمدنادر به من پيغام

دوستانه فرستاده رفت و يك خط نيز به من ارسال نمود که مضمون آنرا برای 

 کنم: آگاهی ملت عزيز خود عيناً نقل می

 

 اعلیحضرتا! »

تا جان در تن دارم در خیر وطن کوتاهی نخواهم کرد و از خیر شخص 

حضرت هم تا جان دارم نخواهم گذشت. خدای بزرگ برایم توفیق عنایت اعلی

فرماید که براه خیر وطن مستقیم باشم. مقصد چون از خدمت است قندهار و 

های افغانستان تفاوت ندارد. از هر جا که برای مقصود مذکور  دگر سمت

خوبتر و زودتر خدمت شود به فکر ناقصم بهتر است. خداوند معاون 

خواهان افغانستان باشد. معروضه ام را  خواهان و مترقي تان و بهیافغانس

 «.)محمد نادر خيرانديش و خيرخواه(صدق دانسته انتظار نتیجه باید کرد

  

زد. حتی بعد  در اثنای کار و جمع کردن مردم نيز از من خيرخواهانه دم می

م من رو از اعالن سلطنت نيز از خدمات من و ازينکه افغانستان را پرو غرا

به ترقيات و تکامل خواهد برد. پس چه شد که اين رنگ را گذاشت و با کمال 

حيايی بر ضد من بدينگونه شايعات که عادتاً غيردشنام چيزی  درايی و بی ديده 

 در آن نيست شروع کرد.

 

 اینست تلگرام محمدنادر به من:

ز دعای مرا همیشه دوست خیرخواه و صمیمی خود یقین خواهید فرمود و ا»

خیر فراموش نخواهید فرمود. من و افغانستان خدمات شایسته اعلیحضرت 

ً فرا موش  را که در ایام سلطنت خویش ابراز نموده اند تقدیر کرده تاریخا

 « نخواهد شد.

 

سبب اصلی اينست که در ابتدا ملت در حق مشاراليه چه بسبب همراهی که به 

داده بود منتظر بودند. چنانچه من هايی که  کرد چه بسبب وعده من ابراز می

هم اظهارات دادم که مشاراليه از خود من است و به پروغرام خود من کار 
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کند، تا که به ملت معلوم شد که اين همه حرف بود و در مملکت جز  می

منفعت خود شان و خاندان شا ن، جز استبداد، جها لت، خودسری و سقويت 

 چيز ديگری حکمفرما نگرديد. 

های ديگر غير عدم قبول پادشاهی که داده بودند مثل مشروطيت آنرا نيز  وعده

ايفا نکردند و درين باب بقدری که من آغاز کرده بودم نيز نکردند تا به تکميل 

آن که من در خيال داشتم و دارم انشاءهللا الكريم چه برسد.ملت ازين واقعه 

کرد و چرا تمام متنفر شد. رفت که مشاراليه برای خود اعالن سلطنت 

 . های طی شده را ترک کرده به ارتجاع مملکت را مقابل ساخت راه

 

ساخت که يکی از  يك چند روزی ملت را باز هم به آوازهای غلط متردد می

رود و اين دور افتاده وطن را دوباره  آن اين آوازه بود که شاه ولی روما می

سنديده ام و را ضی نيستم که آورد. چندی بعد شايع کردند که من اروپا را پ می

دوباره به افغانستان بيايم، اين دوره هم زود منفی بود و کذب بودن اين خبرها 

نيز معلوم شد. آن وقت ملت به هيجان آمد و با آنکه از ظلم قطعی و تشدد 

آخرين کار گرفت. اشتياق روز افزون مطالبه ملت برای عودت من نيز محکم 

ن دوام و عروج مطالبۀ ملت برای عودت من ايشان تر و بلندتر شده رفت. اي

 را با اين تشبثات وادار نمود که شروع بر پروپاگند بر ضد من بکنند. 

های سخت ركيك براي آنست که تا  اساس بلکه دشنام های بی و اينك اين سخن

 اگر بتوانند آرزوی ملت را محو کنند و اين خيال را کم کنند. 

آن ثابت نشدند که در مملکت يك راه صحيح را  از طرف ديگر ايشان قابل

العين برای مملکت بگذارند، و حتی در برپا کردن  تعقيب کنند و يك نصب

کسی بايشان از دل را ضی نيست و سر  امنيت نيز ناکام گرديدند، و نه هيچ

 آورد.  فرو نمی

اگر چه من  کنيد. واقعات مملکت را تعقيب کنيد. همين مسأله را يقين می

کنم که در اواخر عاید به بعضی چیزها از حدود اعتدال گذشته و  عتراف میا

در فرط سعادت مملکت همه چیز را فراموش کرده بودم اما رفتار من در 

ها وارد  پرورانه با خارجی مملکت چه از حیث مناسبات مساویانه و صلح

نشدم؛ به هیچکدام شان و قائم داشتن شرف ملی و چه از حیث شناختن 

قاضاهای عصر و زمان برای اداره داخلی مملکت بهترین رفتار بود و ت

  آرامترین ایام، ایام من بود.
ترين اقوامی که به بغاوت شروع کردند، نيز درک نموده سهو  اين نکته را اول

های سمت  نام حرکت خود را فهميده بودند که فريب خورده بودند. چنانچه توبه 

يده بود و تمام ملت از زارع تا مزدورکار و از مشرقی نزد من به قندهار رس
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غمی ايام  العلم همه قايل آرامی و بی مند و از مامور تا طالب دکاندار تا دولت

در آينده نيز نه تنها مايل بلکه  از  -من بوده و هستند و اگر اراده الهی بود 

 غمی برخوردار خواهند شد. همان آرامی و ترقی و بی

دهد؛ اینك با آنها از خالف بودن  را دوباره روح میهمین اشتیاق ملت م

پرورانم و  بیانات محمدنادر و از امتنانی که از احساسات آنها در دل می

تحقیق قبول نکنند و از اینکه من ملت خود را  ازینکه ادارۀ مخالف مرا بی

کنم و نکرده و همان محبت و احساسات در من زنده هست،  فراموش نمی

کنم که مرا باز به خاك پاك وطنم  و به بارگاه الهی دعا می دهم پیغام می

«   برساند تا به کام دل در راه مقاصد دیرینه تا رمق آخر بکوشم. 

 «هللا امان»

 پایان اعالمیه

 
 

 

 

 مکثی براعالمیه شاه امان هللا

 )کشف الحال نادر بقلم اعلیحضرت امان هللا (

 

هامات نادرشاه، يکی از اسناد مهم تاريخی به ات اسخ پيا اعالميه شاه امان هللا 

است که به همت يکی ازهواداران شاه امان هللا خان )محمدابراهيم صفا( از 

جرايد هندی ]زميندار الهور[ به دری ترجمه شده ودر روزنامه انيس 

(  به نشر رسيده وجناب  قاسم آسمائی آنرا از آن روزنامه 1357)جوزای 

موطنان خود قرار داده است. دراينجا وظيفۀ اخالقی اقتباس کرده ودر اختياره

ماست تا ازمرحوم صفا بخاطر نگهداری اين سند مهم تا فراهم شدن زمينه 

نشر آن در افغانستان حوصله بخرچ داده  است قدردانی  کنيم وهمچنام از 

 بازنشر آن توسط آقای قاسم اسمائی تشکرنمائيم.

بدهللا کاظم از اين اعالميه مهم نيزبايد ياد همچنان ازاستقبال عالمانه داکترسيدع

بخش( ونشرآن  8وتقدير کرد که بانگارش يک مقاله محققانه ومفصل)در

درپورتال افغان جرمن آنالين، نکات مهم اعالميه شاه را توضيح ، تکميل 

 ومستندکرده اند و ما را با حقايق جديدی اشنا ساخته اند. 
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ازمقاله مهم داکتر عبدالرحمن زمانی وذکر  در رابطه به اين اعالميه همچنان

نام جرايد مختلف هندی بخصوص جريده زميندار الهورکه اين اعالميه در آن 

به نشر رسيده ،وتائيد ترجمه دری از اردو توسط مرحوم صفا ومقايسه 

،از «ردشايعات باطله شاه مخلوع»جمالتی ازقول امان هللا خان با متن رساله 

)پسرعم نادرشاه(، اثر مهم ديگری است که ما را به  قلم فيض محمدزکريا

 اصالت اين اعالميه بقلم شاه امان هللا متيقن ميسازد.

داکترزمانی به ارتباط اعالمیه شاه امان هللا )کشف الحال نادرشاه بقلم 

مقاله تحقیقی دیگر نوشته است که    40اعلیحضرت امان هللا خان(بیش از 

مخفی انگلیسها با نادرخان وبرادرانش را  برای در هریک ازآنها ارتباطات 

سرنگونی شاه امان هللا وغصب قدرت افشا کرده است.
 1

  

نادرشاه نه تنها اتهامات سخيفی از قبيل سرقت پول ملت ، سرقت  ده            

اختالس در خريداری های  -کرور پول)ده ميليون روپيه( از خزانه ملت،

کرسی های  دولتی، غصب فابريکات پشمينه  اروپا ، تقرر اشخاص خاين به

بافی وچرمگری کابل بنام عين المال  را به شاه امان هللا نسبت داده بود، بلکه 

برخی ازريفورم های اجتماعی  شاه امان هللا را که بچۀ سقاو آنها را بحيث 

دليل بی دينی وکفر او در فرمانی متذکرشده بود، يک بارديگر درفيصله نامه 

رگه فرمايشی  خودشامل ساخت و به شاه امان هللا فرستاد تا نشان داده لويه ج

باشد که او  هنوزهم کافر شمرده ميشود.مثال:تبديل روز رخصتی جمعه به 

پنجشنبه ،فرستادن دختران برای تحصيل به ترکيه،روی لچی ملکه ثريا،رواج  

های  شرابخوری، منع تدريس مالهای ديوبندی که خواهان تدريس درمدرسه

 دينی بودند،عدم ايجاد اداره احتساب)امر به معروف ونهی از منکر( وغيره .

بدون شک اين اتهامات برای تنزل شخصيت وکاستن محبوبيت شاه امان هللا 

درميان مردم خوش باور افغانستان تبليغ  ميشد واز طريق تدوير  جرگه های 

 ميشد.فرمايشی وروحانيون وابسته بدرباربه خورد مردم داده 

اينکه در باره اوگفتند نقود و جواهر خزانه ملت را بسرقت » غبارميگويد:

برده است، مورد ترديد است. زيرا او در حالت اضطرارو ناگهانى به ترک 

                                                 
1
 افغان جرمن آنالینپورتال در ارشیف مقاالت داکترزمانی زمانی،- 



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   718   

افغانستان مجبور گرديده بود و فرصت تاراج خزاين را نداشت. جز اينکه 

ا و شدت احتياجش به مقدار اندک با خود برده باشد، زندگى آينده او در ايتالي

پول، خود مؤيد اين نظر است. او مجبور شده بود که براى اعاشه خانواده اش 

دست بهر مشغله ئى بزند، بخريد و فروش بپردازد. وخوراکه باب شبانه 

ّ از مارکيت هاى عمومى در پشت بايسکلى بخانه  روزى خانواده را شخصا

بدست آوردن ماهانه چند دالر حمل نمايد. اگر نه چنين بود، چگونه او براى 

خان آنقدر نقود و هللا معاش بيعت نامه ئى بظاهر شاه ميفرستاد ؟ اگر امان 

جواهر را بسرقت برده بود، البته بعد از مرگش فرزندان او مانند خاندان 

نادرشاه هريک در بانکهاى اروپا مليونها دالر ذخيره ميداشتند. پس علت اين 

«را در جاى ديگرى بايد جستجوکرد.هللا امان  اتهامات و بد نامى هاى شاه
 1

  

فيض محمدکاتب ميگويدکه  در روز داخل شدن پسرسقو به ارگ 

خزانۀ »،خزانه ارگ را همراهان دزدش با موتر بخانه های خود نقل دادند:

دولت را در وقت داخل  شدن  پسر سقاو به ارگ؛ هر يک از رؤسای دزدان 

دادند و پس از چند روز که به خود رسيده به موتر حمل و به خانه خود نقل 

دانستند که بی پول ادارۀ مملکت و پيشرفت کار حکومت  دشوار بل محال 

است، دست از بردن کشيدند. قليل وکثيری که باقی مانده بود،ضبط نموده در 

تحت حراست آوردند.  واز آن به افغانان حريص وطماع بی حس و بيناموس 

تخريب مملکت و  قتل وغارت يک ديگر می  رشوت داده، ايشان را به

انگختند و اين شيوه را برای استيصال افغان کافی شمرده، به قشون پول و 

«معاش ماهيانه نمی دادند.
 2

  

از تذکر فيض محمد کاتب،برمی ايدکه خزانه دولت تاروزی  که پسر سقاو 

زانه داخل ارگ شده ، مملو از پول بوده است و سقويان پس ازتصرف ارگ خ

آنرا با موترها بخانه های خود انتقال داده اند.  وشاه امان هللا  به خزانه دولت 

 دست نزده وپولی  نبرده بود.

نويسنده امريکائی، ريه تالی استوارت به ارتباط پولی که شاه امان هللا در روز 

خان پس هللا شاه امان »خروج خود از افغانستان با خود داشت  نوشته ميکند: 

ه وارد هند برتانوى شد به مقامات برتانوى گفت : بدون اينکه اجازه از آنک

                                                 
1
 102، ص2غبار ، ج   - 

2
 331فیض محمدکاتب، تذکراالنقالب، ص  - 
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عبور براى سفر اروپاميخواهم تقاضاى ديگرى از برتانيه ندارم، وى 

افزودکه: شما بايد بدانيد که من شب و روز براى سعادت مردم خود کار کردم 

فل و سقوط من کم از کم مرا يک آرامش وجدانى ميدهد. اين اغتشاش مرا غا

گيرساخت و باعث تعجب من گرديد. من يک پول هم در بانک هاى خارجى 

ذخيره نکرده ام، تمام دارائى من چيزيست که فعالً درنزدم موجود است که 

معادل چهار صد هزار روپيه برتانوى )روپيه رايج در هند( مى باشدکه بايد 

اسفم که فاميلم آنرا بابرادران و ديگر همراهان تقسيم کنم. سپس افزود: من مت

مانند تزار روسى اعدام نشديم و از بين نرفتيم و حاال در سرزمين خارجى 

«آواره هستم.
 1

  

بنابرين بردن ده ميليون روپيه توسط امان هللا خان يک اتهام محض وخام 

است. شاه امان هللا کسی بودکه حتی پول عروسی خود را برای ساختن مکتب 

هنگامی که امير حبيب هللا نيت کرد تا عروسی بکار برد. پوپلزائی ميگويد،

شهزاده امان هللا را با ثريا طرزی بمدت يک هفته درچمن حضوری 

برگزارنمايد،امان هللا خان بحضور  اميرعرض  وخواهش نمود تا پول 

عروسی او برای ساختن يک مکتب يا يک شفاخانه زنانه منظورگردد 

ضی است. شاه امان هللا در ودرعوض او به يک عروسی عادی ومعمولی را

دوران سلطنت خود نيز از دولت معاش نميگرفت ومعاشاتی که شورای دولت 

برای او تعيين کرده وتقاضا شده بودتا بگيرد، اوطی فرمانی از شورای دولت 

تشکرنمود وتمام پول معاشات خود را به وزارت معارف بخشيد تا از آن پول 

 در راه تاسيس مکاتب استفاده شود.
2
  

سردارعبدالرحمن خان يار وياور امان هللا خان در دورۀ شهزادگی  نوشته 

تا جائی که محرر اين اوراق هذا اطالع بهم رسانيده در اول  :»ميکندکه 

سلطنت از نقد و جنس تا يک کرور)يک ميليون( روپيه از عين المال خود 

ز سلطنت شان بخزانه که بيت المالش ميگويند بخشيده وتا امروز که دوسال ا

ميگذرد معاش خودشان را ازمال شخصی خود ميکنند، حبه وديناری از بيت 

المال بمصرف نرسانيده اند وهرقدر التماس ميکنند که از بيت المال يک وجه 

                                                 
1
  184آتش در افغانستان ، ص   - 

2
 38، ص1سلطنت امان هللا شاه، بخشپوپلزائی، - 



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   720   

معينی برای معاش شخصی خود مقررکنند منظورنمی فرمايند وميگويند 

ود نخواهم تازنده باشم يک حبه ودينار از بيت المال بمصرف شخصی خ

رسانيد تا زحمتی را که برای ملت ميکشم وخدمتی را برای دين ميکنم مجاناً 

«باشد از همين قبيل قياس بايد کرد.
 1

  

ايا کسی که تا اين حد به مردم کشورش وبه تعليم وتربيت وباسواد شدن مردم 

خودفکرکند، چطورامکان دارد که بفکردزدی از جيب ملت خود بيفتد و 

خود خيانت کند؟به نظرمن چنين چيزی در ذهن شاه امان هللا   که درحق مردم 

درس بزرگی وبزرگ منشی ووطن دوستی  واستقالل خواهی وکسب 

افتخارات بزرگ را از مادرخود عليا حضرت سراج الخواتين آموخته بود 

،هرگز خطور نميکرد؛ زيرا او دريک خانواده شاهی بزرگ شده بود ومثل 

امروزه چشم گرسنه نبود. بايد علت و ريشه اين اتهامات  نوبه دوران رسيدگان

را جستجو کرد وهدف بررسی حاضر، يافتن علت اين اتهامات واختالفات 

 است.

 

 «:عین المال»توضیحی درباره 

 يکی ازنکات قابل مکث دراين اعالميه، جايداد شاه امان هللا بنام عين المال 

 ها و  یگر این است که من زمیناعتراض داست. شاه دراين باره ميگويد: "

 . ها بدل کردم" المال را به فابریك دكاكین عین

ها و برای بعضی موسسات خود عمارات الزم  دولت برای مهاجرين زمين»

داد و هم اين دور افتاده  داشت و بودجه مملکتی اجازه خريد به پول نقدرا نمی

رار هر ساله شورای المال برای گذران خود با اص وطن برای اينکه از بيت

بقيه عمارات و زمين گرفتم. وزارت ماليه تجويز نمود که  ملی چيزی نمی

هايی دولت را   را برای دولت بخرند و درعوض آن بعضی فابريکه المال عين

«به من بدهند. اين تجويز را من قبول کردم.
 2

 

 هيچ شاهی درافغانستان دارائی شخصی»مينويسد:  عین المالغباردرباره 

نداشته وهرچه را بنام عين المال ازخود دانسته اند، مال ملت است.پس امان 

                                                 
1
  183-170ش، صص 1301تاریخچه افغانستان،طبع - 

2
 المیه رجوع شودبه متن اع - 
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هللا خان ازاين حساب نميتوانست مستثنا باشد. اما او اين حق را داشت که در 

کشوربيگانه يی، با آن همه خدماتى که براى افغانستان انجام داده و با دسيسه 

ده بود، از بيت المال و توطئه دشمنان خارجى و خاينين داخلى رانده ش

«افغانستان اعاشه شود. 
1

      

ً يادآورشوم که  نگاهی به تاريخ ومناسبات ارضی در   ميخواهم توضيحا

مشرق زمين در سراسر کشورهای اسالمی ،نشان ميدهد که  براثر شورش ها 

وقيامهای ضد استبدادی وروی کار آمدن نظامهای فيودالی سلطنتی اغلباً 

ماعی شکل ميگرفت ،خاندانهای با مکنت قديمی جای خود را طبقات جديد اجت

به خاندان های مقتدرتازه خالی ميکردند وشاهان وسالطين جديد بنابر 

اختيارات وسعی ايکه با زور وعنف برقلمرو زير سلطه خود کسب کرده 

بودند ميتوانستند اراضی وملکيتهای اشراف پيشين را بنام خالصه شاهی يا 

بنام خودثبت کنند.شاه ميتوانست ناحيه ای يا واليتی را به اراضی سلطنتی 

يکی از اشخاص تابع خود  بطور اقطاع ببخشند و صاحب اقطاع مکلف بود 

تا در هنگام لشکرکشی تعدادی سرباز در رکاب سلطان حاضر نمايد. همچنان 

شاه ميتوانست ملکيت های شخصی افراد و اشخاص را به بهانه يی مصادره 

ام ديوان يا دولت ويا اراضی خالصه شاهی ضبط نمايد و يا اراضی  کند و بن

اشخاص  صاحب نفوذ )قومی يا روحانی( را از پرداخت ماليات معاف نمايد. 

منابع تاريخی نشان ميدهندکه اشکال مختلف اراضی وملکيتها از قبيل: ملکيت 

های شخصی، ملکيت های ديوانی، ملکيت های سلطنتی يا خاندان شاهی، 

ملکيت های اقطاعی وتيول وملکيتهای جماعات روستائی وجود داشته اند که 

دهقانان بر روی آنها کارميکردند وبه مالکان آن زمينها بهره مالکانه يا ماليات 

می پرداختند. 
2
  

تمام سلسله شاهانی که درافغانستان  دوره اسالمی رويکار آمده اند          

نه از چنين ملکيتهايی )مالکيت سلطانی يا همانندشاهان ايران وآسيای ميا

خاندان شاهی(  بهره مند بوده اند. پس  ميتوان گفت که امان هللا خان هم مثل 

ظاهرشاه  وارث ملکيتهای  پدر و پدرکالن خود منحيث شاه بود وحق داشت 
                                                 

1
 102، ص2غبار، ج - 

2
سیستانی،مالکیت ارضی وجنبش های دهقانی درخراسان قرون وسطی،چاپ اکادمی علوم  - 

 42-23،فصل اول، صص1362افغانستان،
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تا از جايدادهای  ميراثی وخاندانی خود مستفيد شود و سهم  مالکانه خود را از 

وناظران آن مطالبه کند. ولی نادرخان برای اينکه اين جايدادها را  مباشران

بنام خود وخاندان خود ضبط وثبت نمايد، برای امان هللا خان پاپوش درست 

کرد و جرگه خود ساخته را فراخواند وفيصله نامه ی مملو از افترا و توهين 

ادی را عليه آن شاه خدمتگارصادرنمود و او را عالوه برمضيقه اقتص

 زيرفشار تبليغات ناروا نيزقرار داد. 

(متذکرميشودکه در سلطنت امير حبيب هللا 709،ص1غبار درمسيرتاريخ)ج

هزار روپيه معاش داشت  200علياحضرت مادر امان هللا خان، ساالنه »خان،

هزار روپيه معاش داشت وملکه  120و عين الدوله )شهزاده امان هللا( ساالنه 

 100و اگر معاش ملکه ثريا راهم « ه معاش داشتهزار روپي 100مادر 

 220هزار روپيه فرض کنيم،  می بينيم که عين الدوله  وملکه ثريا ساالنه 

هزار روپيه معاش ميگرفته اند. طبيعی است  200هزار روپيه وعليا حضرت 

که  آنها از اين معاش خود قسمتی را برای کارهای خيريه بمصرف 

ای خريد اراضی وباغ و قصرها  بکارمی بردند. ميرساندند وقسمتی را بر

علياحضرت از پول شخصی خود درشوربازار کابل  مسجدی  ساخت که بنام 

مسجدعليا شهرت يافت.  مسجدعليا  درواقع همان مدرسۀ عالمگيرپادشاه 

مغول بود که روبه خرابی نهاده بود وخطرچپه شدنش ميرفت ، عليا حضرت 

د وبه خدمت نمازگزاران قرارداد. اويکبار هم  به اين مسجد را دوباره آبادکر

ساخت وساز  مسجد شاه دو شمشيره نيز از دارائی شخص خود پرداخت. 

علياحضرت هرسال  برای مقبره خرقه شريفه درقندهار پوشس های 

 ابريشمين خريده ميفرستاد .

علياحضرت درنزديک قصروباغ چرمگری بنام سراچۀ عليا وباغ عليا 

شت. بعد از مرگ اميرنصرهللا خان دولت باقيات اورا محاسبه کرد جايدادی دا

وچون از دولت مقروض بود به تحصيل آن اقدام شد. ورثه توان پرداخت آن 

« زين العمارت»باقيات را نداشتند به فروش اقامت گاه اميرنصرهللا خان يعنی 

)بعد ها قصرصدارت( پرداختند. علياحضرت برای اينکه چنين قصر 

وهی از دست نرود سراچه عليا وباغ عليا نزديک چرمگری را بدولت پرشک
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را برای خودگرفت واز آن پس بنام زین العمارت داد تا بفروشند و در عوض 

ناميده شد. قصرعلیا
 1

  

ملکه ثريا نيز به تبعيت از علياحضرت از پول  معاش خود درپغمان و    

زمين خريده بود. شاه  کاريز مير و ريشخوروديگر محالت نزديک شهرکابل

امان هللا نيز قبل از پادشاهی  خود زمين وعماراتی  خريده بود  که بنام عين 

المال ياد ميشد. بنابر آنچه تذکر يافت ميتوان گفت که عين المال، ملکيت ملت 

 نه، بلکه ملکيتی بود که به شخص امان هللا خان تعلق داشت.

ر پاداش تنها حصول استقالل درحالی که آن شاه وطن پرست حق داشت د 

کشور از کام استعمار انگليس، معاش مناسبی  دريابد تا مجبور نشود برای 

نجات کودکان خود از گرسنگی دست گدائی بسوی کليسائی در سويس دراز 

نمايد و دو کودکش را درجمع يتيمان جنگ عمومی به يک کشور غيراسالمی 

 بفرستد.

 

 ود؟آیا نادرخان شخص  نمک نشاسی ب
 

 

کشف الحال نادربقلم اعلیحضرت امان هللا شاه امان هللا در اعالميه خود )

( که در پاسخ به اتهامات  سخيف نادرشاه نوشته است ،سپهساالرنادرخان خان

 خوانده است.«ناشناس  وفا و نمك جرنیل بی » را

خواندن سپهساالرنادرخان از سوی امان هللا خان اينست « نمکنشناس» دليل 

شاه امان هللا درحق نادرخان خيلی لطف ومهربانی نموده بود واو را که که 

عساکر جالل آباد به ظن قتل اميرحبيب هللا زنجير درگردن وزوالنه درپای با 

فضحيت بکابل آورده بودند تا نابودگردد، شاه امان هللا او را از آن فضحيت 

مقرر کرد وبعد از نجات داد وبعد بحيث قوماندان جبهه جنوبی جنگ استقالل 

متارکه جنگ بازگشت او را بکابل با استقبال بی نظير گرامی داشت وبا 

وبخشش زمينهای عالی اباد به او از « لمراعلی»اعطای مدال درجه اول 

 اوقدر شناسی کرده بود. 

                                                 
1
 247، ص1پوپلزائی، سلطنت امان هللا شاه، بخش  - 
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ظفرحسن ايبک که ازمعتمدان نزديک نادرخان و درمحاذ جنوبی به          

اين هم »بود ، درکتاب خاطرات خود می نويسد: حيث مشاورارشد سپهساالر 

رضای خد است که نادرخان پنج يا شش ماه قبل به تهمت قتل امير حبيب هللا 

خان، با فضيحت سوی کابل اعزام گرديد و از فرماندهی لشکر محروم شد و 

بعدها در گرديز، لشکر َعلَم بغاوت دربرابرش افراشت، امروزهمان شخص 

وز و به مثابٔه يک فاتح بطرف پايتخت کشورش به صفت سرلشکر پير

رهسپارميگردد... ما وقتی در رکاب سپهساالر به نزديکی چمن حضوری 

رسيديم، مشاهده کرديم که همه شهر با بيرق های آذين بسته شده ونيروهای 

ارتش کابل جهت استقبال ازغازيان گرديزصف بسته اند. اعليحضرت امان 

چمن حضوری قدم ر نجه فرموده بودند... هللا خان و درباريانش به 

اعليحضرت و سپهساالر سوار براسپان خود بطرف يکديگر روان بودند. 

لشکريان کابل و جنوب مراسم سالم نظامی را بجا آوردند. سپهساالر از اسپ 

خود پياده شد و بطرف اسپ اعليحضرت روان شد. اعليحضرت امان هللا خان 

الررا با محبت فراوان درآغوش گرفت. اين از اسپ خود پياده شد وسپهسا

منظره بسيارمسرت انگيزبود. مراسم درهمين جا يايان يافت.... برای 

سپهساالر و بردارانش سردارشاه وليخان و سردارشاه محمود خان و برای 

سردار محمودبيگ طرزی عالی ترين نشان که درافغانستان آنرا "نشان ]لمر[ 

همراه با نشان يک مقدار زمين هم برای شان داده  .اعلی" می گويند، تقديم شد

شد، چنانچه دراين سلسله برای سپهساالر قلعه علی آباد و زمين های اطراف 

«آن بطورعطيه داده شد.
 1

  

که  1299در برج جوزای »پوپلزائی،درکتاب سلطنت امان هللا مينويسد که 

، شاه امان هللا يک سال ازمبارزات استرداد استقالل درسه محاذ گذشته بود

برای سپهساالر محمدنادرخان که به حيث ناظر]وزير[ حربيه عز مقام حاصل 

کرده بود برعالوه نشان لمراعلی، کاله و جيغه تاجدار را با کوسی دراز که 

برشانه انداخته می شد، منظور کرد. سپهساالر محمدنادرخان ناظر )وزير( 

تفقد شاه امان هللا در قسمت  حربيه ضمن قطعنامه عمومی مبنی برشکران از

فدای پادشاه معظم اعلیحضرت »خود بخط و قلم خود اين متن را نوشت: 

                                                 
1
 197-196خاطرات حسن ایبک،ترجمه فاضل، ص - 
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نمیدانم که بکدام زبان شکریٔه آن پادشاه معظم و مهربان  .واالی غازی شوم

را اداء کنم و آن ادای این مرحمت و نوازش بادار معظم و تاجدارمحترم 

یق این قدر مرحمت باشد نشده هللا تعالی گردد. بجز دعا دگر هیچ خدمت که ال

سایٔه مبارک را از مفارق این خدمتگار و باقی خدمتگاران کم نکند و توفیق 

شکرگذاری عنایت کند که تاجان خود را نثار سازیم هنوز کم است . هللا تعالی 

حافظ و ناصر حضور مبارک باد. آمین برب العباد! فدوی جان نثار 

«محمدنادرسپهساالر
1
  

شمسی شاه امان هللا برای سپهساالرنادرخان نشان لمراعلی 1300درجوزای 

هزارپول نقد امتياز داشت، همراه با پنجصدجريب زمين درعلی  25که 

آبادکابل  تفويض نمود ونادرخان يک بارديگر زبان به حمد وثنای 

این نوازش خسروانه که درحق این »اعليحضرت شاه امان هللا گشود و گفت:

ار فرموده اند،زبان شکریۀ آنرا ندارم البته از خداوندکریم توفیق خدمتگ

میخواهم که بنده هللا را بخدمت ترقی افغانستان وپادشاه معظم غازی که 

امروز باعث افتخار قوم افغان گردیده اند ونام افغانستان وقوم افغان را به 

دمت تمام عالم مشهور و ممتازنموده اند، توفیق بدهد تا همه وقت خ

افغانستان را بزیر سایۀ اعلیحضرت غازی نموده رضای اعلیحضرت 

شهریاری حاصل دارم که رضای پادشاه معظم عین رضای رسول مقبول 

«ورضای خداوندکریم است....
 2

   

اما نادرخان  در روزهای سختی که امان هللا در غربت دچارمضيقۀ اقتصادی 

زمينهای عين المال به رخش  بود،تقاضای او را مبنی برمعلومات از عوايد

کشيد وفيصله نامه افتراميزی را عليه او سازمان داد وبنام فيصله لويه جرگه 

نادرخان براو زده بود وبنام فيصله شاه امان هللا از  اتهاماتی که  .به او فرستاد

سخت متاثر ومتاسف شد وبهريک از اين لويه  جرگه برايش فرستاده بود،

منطقی جواب  داده است. دراين دفاعيه اولين چيزی اتهامات بطور موجز و

که توجه انسان را بخود جلب ميکند، مکث بربدعهدی  ونمک نشناسی 

 »نادرشاه در برابر شاه امان هللا است. شاه امان هللا متن فيصله جرگه را 

                                                 
1
 2٧1-2٧0،ص 1پوپلزائی،بخش  - 

2
 375،ص 1پوپلزائی، همان اثر،ج - 
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 از زبان شخص نادرخان دانسته  ودفاعيه خود را چنين آغاز« دشنامه غلیظ

 ميکند:

 ناشناس من، محمد نادر  وفا و نمك جرنیل بی  کامیابی»

 بر دو وعدۀ او مبتنی بود:

يکی بنام من و برای من خدمت کردن را وعده داده بود و اعالن نموده بود  

که نه خودش و نه از خاندان او ارادۀ سلطنت را ندارند و اگر او را مجبور 

های شديد  ه قسمکنند نيز قبول نخواهد کرد و اين وعدۀ خودرا همه وقت ب

نمود. دوم رضا و رای ملت را شرط نهاده و قلع و قمع حکومت  تحکيم می

بچه سقا را به سبب اينکه جهل و استبداد و برخالف راه ملت بود، مقصد خود 

ها را اعالن و تصريح و تاکيد کرد؛ ملت  داد.بعد از آنکه اين وعده نشان می

کدام  فق شد. به مجرد موفقيت، هيچهمراهی او را اختيار و لهذا مشاراليه مو

گويد  های خود می ها را ايفا نه کرد، بلکه ذکر هم نکرد. در اعالن ازين وعده

داند که چند نفر در  که ملت او را مجبور ساخته ولی تمام افغانستان می

خانه موجود بود و آنها حيثيت نمايندگی ملت را چقدر داشتند و آنها چه  سالم

غيور قندهار، گروه دزدان را در قندهار بنام کدام شخص گفتند. آيا ملت 

مغلوب ساختند و بيرق کدام شخص را برپا نمودند. ملت از اعالن نادرخان 

وفا خطاب دادند و  آزرده شده و از آن رو اورا بدعهد، نمك حرام و بی 

 )صفحه اول کشف الحال نادر(.«خواهند داد

نگام آمادگی مردم جنوبی برای جنگ  شاه امان هللا دو تلگرام نادرخان را ه

 عليه بچه سقو اينطور برخش ميکشد.

 اعلیحضرتا! »

تا جان در تن دارم در خیر وطن کوتاهی نخواهم کرد و از خیر شخص 

اعلیحضرت هم تا جان دارم نخواهم گذشت. خدای بزرگ برایم توفیق عنایت 

است قندهار و فرماید که براه خیر وطن مستقیم باشم. مقصد چون از خدمت 

های افغانستان تفاوت ندارد. از هر جا که برای مقصود مذکور  دگر سمت

خوبتر و زودتر خدمت شود به فکر ناقصم بهتر است. خداوند معاون 

خواهان افغانستان باشد. معروضه ام را  خواهان و مترقي افغانستان و بهی

 صدق دانسته انتظار نتیجه باید کرد.

 «و خيرخواه شما( )محمد نادر خيرانديش
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شاه می افزايد:در اثنای کار و جمع کردن مردم نيز از من خير خواهانه دم  

زد. حتی بعد از اعالن سلطنت نيز از خدمات من و ازينکه افغانستان را  می

پرو غرام من رو به ترقيات و تکامل خواهد برد. پس چه شد که اين رنگ را 

ايی بر ضد من بدينگونه شايعات که حي درايی و بی گذاشت و با کمال ديده 

 عادتاً غيردشنام چيزی در آن نيست شروع کرد.

 

 اینست تلگرام محمدنادر به من:

مرا همیشه دوست خیرخواه و صمیمی خود یقین خواهید فرمود و از دعای »

خیر فراموش نخواهید فرمود. من و افغانستان خدمات شایسته اعلیحضرت 

ً فرا موش را که در ایام سلطنت خویش  ابراز نموده اند تقدیر کرده تاریخا

  «نخواهد شد.

 

 گويد: ميبه اشتباهات خود نيز اعتراف کرده شاه درضمن 

اگر چه من اعتراف میکنم که در اواخر بعضی چیزها ازحدود اعتدال »

گذشته ]بود[و درفرط سعادت مملکت همه چیز را فراموش کرده بودم، اما 

حیث مناسبات مساویانه و صلح پرورانه وچه  رفتار من در مملکت چه از

قائم داشتن شرف ملی  با خارجی ها به هیچکدام شان وارد]معامله یی[ 

نشدم؛  از حیث شناختن تقاضاهای عصر و زمان برای اداره داخلی مملکت 

«.بهترین رفتار بود وآرام ترین ایام، ایام من بود
1
  

نتش هيچگاهی دست به عملی نزده براستی که شاه امان هللا در تمام مدت سلط

بودکه حيثيت وابروی کشور را نزد دول خارجی لکه دارنمايد.نگاهی به 

سفرنامه شاه به کشورهای اروپائی گواه اين ادعای اوست.در دورۀ ده ساله 

 شاه امان هللا هيچ يک از رجال سياسی اعدام يا زندانی نگرديد.

ساالرنادرخان  در برابر شاه  بنابر شرح حقايق فوق به نظرميرسد که سپه

 امان هللا  نمک ناشناسی کرده بود.

 

 تعهدات جرگه علی خیلوعده خالفی نادرخان به 

                                                 
1
 رک اعالمیه کشف الحال نادر - 
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وعده خالفی ونقض سوگند حان، یکی ازکارهای نابخشودنی سپهساالر نادر

که جنگ با سقویان برای است که در آن تعهدنامه جرگۀ علیخیل پکتیا اوبه 

هللا  بود، مگر بعد از فتح کابل نادرخان به این تعهد اعادۀ سلطنت شاه امان 

 پشت پا زد وسلطنت را برای خودغصب کرد.

محمدنادرخان درطول راه ازبمبی تا خوست درهرموقع »داکترکاظم مينويسد:

به نمايندگان مطبوعات که هدف برگشت او را سؤال ميکردند، چنين جواب 

خصی ندارم، من خواهان تاج من در آمدن به افغانستان، مقصد ش»ميداد: 

وتخت نيستم، من يک ثالث بالخيرهستم، ازاحوال موجودٔە اعليحضرت امان 

خان متأسف هستم و برای خيرشخصی شان و منافع جامعه کار خواهم هللا 

کرد، مراد من قيام امن و صلح درافغانستان است، هرکس را ملت به پادشاهی 

خان عمل هللا ف شاه امان من برخالقبول کند، من به او بيعت خواهم کرد؛ 

«نخواهم کرد.
 1  

کتاب خاطرات جنرال یارمحمدخان وزیری، یکی از منابع مهم 

ومعتبرتاریخی در بارۀ جرگۀ علیخیل پکتیا وعهد وپیمان لشکرهای وزیری 

ومسعود وجاجی وجدران وغیره با سپهساالر نادرخان برای نجات کابل از 

 چنگ سقویان است.

جريان جرگۀ عليخيل ونتيجه تعهدنامه جرگه رادر مقالتی چنين داکترکاظم 

لشکر قومی وزير و ميسود تحت قيادت جرنيل يارمحمدخان »تشريح ميکند:

(به علی 1308ق )اواخر ماه سنبله 1348حوالی عصر روز بيستم ربيع الثانی

بجه صبح اولين 10خيل جاجی مواصلت کردند و فردای آنروزبساعت 

چونی)قلعه عسکری( علی خيل اقامتگاه سپهساالر محمد اجالس جرگه در 

نادر خان دائر گرديد که اشخاص ذيل درآن اشتراک داشتند: محمدنادرخان، 

نواب خان و پسرش فيض محمدخان،  شاه محمودخان، هللا نوازخان، حاجی

عبدالغنی خان  زلمی خان منگل، زمرک خان جدران، سنگ خان منگل،

يزی، سردارمحمدامين جان برادرغازی امان هللا گرديزی، نورمحمدخان گرد

                                                 
1
)داکترکاظم،عروج ونزول  351-349،ص 1310کابل،  برهان الدین: "نادر افغان"،چاپککی،کش - 

 (87خانواده سردار یحیی خان،بخش 
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محمدخان رئيس جنکالت جنوبی، صاحب جان خان سربلند،  خان، فقير

خان تنی، سدوخان تنی، شاديخان وهمه  سيدخان و ليپت خان جاجی، شيرجان

 وزيری. بزرگان وزير و ميسود زيرقيادت جرنيل يارمحمدخان مريانی

عزيزان! »ن در بيانيه خود گفت : درشروع جرگه سپهساالرمحمدنادرخا

آورم که زمينه مالقات مرا با شما مردان مهيا  شکران الهی را بسيار بجا می

به تالش و کوشش  کرد و هم از ذات احد مشکورم بزرگان قوم شجاع شما

يارمحمد خان مريانی از وزيرستان که آنجا زير اثر انگريزها است ، برای 

هران افغان خود و نجات وطن تا علی خيل کردن عزت برادران و خوا بجا

ازجانب خود و به نمايندگی ازديگر رفقايم و برادرانم  خود را رسانيده ايد. من

 بار خوش آمديد ميگويم. شاه محمود و شاه ولی آمدن شما را هزار هزار

نجات افغانستان و  وقتيکه شما به همت يارمحمدخان برای عزیران باغیرت!

خود را ترک و بسوی کابل حرکت کرديد، خبر  نه هایختم فتنه جاری خا

صاحب نواب خان و  لشکر شما برايم رسيد و همان بود که عزيزم حاجی

 جناب مولوی صاحب هللا نواز خان را با پيغام خود فرستادم و وقتيکه شما در

خوست دوستان حبيب هللا را... شکست داديد، برايم روزعيد بود. آنعده از 

شهيد شدند، هللا پاک ايشانرا درکنار اصحاب  ر جنگ خوستلشکر شماکه د

اين شهيدان در  نبی کريم)ص(حشربگرداند. يقيين و باور دارم که نامهای

 تاريخ افغانستان و نام هريک شما شجاعان به خط طالئی نوشته ميشود.

عزيزان! اجازه دهيد درد دل خود را نيز با شما د رميان بگذارم. پوره شش 

جنوبی برای هدف مقدس مقيم و مسافر هستم.  د که در کوه هایماه ميشو

پکتيا ايستاد شوم، از  دراين مدت طوالنی هرچند تالش کردم که در بين ولس

 آن هم نتيجه بدست نيامد. آنها برمن انتقاد می کنند که چرا سلطنت را بنام خود

بی را اعالن نميکنم. حضرت نورالمشايخ درمقابل من، اقوام و قبايل جنو

وطن اتحاد و اتفاق آنها برايم مشکل معلوم ميشود  تحريک ميکند. برای نجات

مردم، دوستان حبيب هللا  و دراينجا بسيار دست ها بازی ميکنند. تعداد زياد

 شده اند، اينجا ياد کردن نام اعليحضرت امان هللا موجب جداکردن سر از تن

ارق و رهزن غصب کرده ميگردد، تاج و تخت ديرينه افغانستان را يک س

الملت و الدين مردانه و زنانه بدست او اسير  است، خانواده من و سراج

 ميباشند . 
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امان هللا خان هم مجبور شد وطن را بگذارد، من هم حاال بسيار نا اميد و 

برمن غلبه کرده است. حاال که شما عزيزان برای  پريشان هستم و نا اميدی

من قوی است که باهم  ی کمر بسته ايد، اميدبجا کردن ننگ و غيرت افغان

 انشاءهللا کامياب ميشويم و شما شجاعان افغانستان را از اين تيره روزی نجات

کتاب خاطرات  255-253صفحه -پايان بيانيه محمدنادرخان «) خواهيد داد.

 جرنيل يارمحمدخان وزيری(

روز نا اميدی  جرنيل يارمحمد خان می نويسد که ازگفتار محمدنادر خان درآن

که نتوانسته درظرف شش ماه حتی چهارصد نفر را  درک و احساس ميشد

گرديزی ها و نه لوگريها به او  بدور خود بکشاند، نه جدران، نه منگل، نه

 جای دادند و هرجا که رفت، درآنجا با گلوله های تفنگ روبرو شد .

بايل و بزرگان پس از گفتار سپهساالر من به نمايندگی و وکالت اقوام و ق

اراده فردفرد لشکر را به اميد نجات افغانستان  وزير و ميسود و تنی عزم و

 به محمدنادر چنين بيان کردم:

جناب سپهساالر صاحب! عزت وآبروی افغان برما از نفس ها و مالهای ما 

مرگ و زندگی ما برای حفظ ناموس افغانی و به  کرده بيشتر ارزش دارد.

اراده قوی برای نگهداری  ردفرد لشکر با عزم محکم وهمين سبب است که ف

 آبرو و عزت افغانی کمر بسته ايم. در جنگ استقالل که شما قوماندان محاذ

جنوبی بوديد، نيزهمين عزم و اراده ما بود و شما شاهد هستيد که بوسيلٔه 

حاضر دراينجا پنجاه و پنج چونی و مرکز نظامی  همين اشخاص و بزرگان

سپهساالرصاحب! امروز که اين رزمندگان و شجاعان  را گرفتيم. فرنگی ها 

خاص به اعتبار فرمان  در پهنای علی خيل نان خود را می پزند ، آنها

 در1308حمل  12اعليحضرت غازی امان هللا خان جمع شده اند که بتاريخ 

شاه جوی وزير صاحب عبداالحد خان ]وردکی مايار[ به من سپرده بود . 

بزرگان با غيرت که اکثر شان در اين مجمع حاضر  وزيرستان و مردم شجاع

حمايت از امان هللا خان تا  هستند، وجيبه خود را در ماه ثورادا کردند و به

عزنی  اورگون رسيدند. ولی افسوس که اعليحضرت غازی امان هللا خان در

و دربرابر يک تعداد محدود کوچی ها مقاومت نکردند. ما دوباره بدون جنگ 

وزيرستان برگشتيم. بار دوم در ماه جوزا وقيتکه بر قلعه جنگی  منازعه به

اورگون حمله کرديم ، درهمان وقتی که قلعه و شهر اورگون را ازدست افراد 
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و ديگر بزرگان  ملکی و نظامی حبيب هللا گرفتم من شخصاً به مشوره لشکر

شما ارسال  بدست فيض محمد پسر حاجی صاحب نواب خان کاکا يک نامه به

 داشتم.

نفرلشکرشجاع تحت قيادت من عزم و  4500جناب سپهساالرصاحب! اين 

کردن سرهای خود تاج وتخت افغان را از حبيب  اراده کرده اند که با قربان

غيرتی خويش را در  هللا بازستانند وبرای نيل به همين آرمان بسيارجوانان

که به کابل نرسيده ايم و جنگهای اورگون و خوست از دست داديم. تا زماني

را نجات ند اده ايم، برگشت فرد فرد ما به وزيرستان يک شرم و بی  وطن

«غيرتی است.
 1

  

جرنيل وزيری به ادامه می نويسد: بعد ازمن چند نفرديگر از بزرگان  

گفتند که آنچه يارمحمد خان مريانی بيان  سخنرانی کردند و به سپهساالر

هريک ازخانه های  که بزرگان ما باهم بسته اند. ماکرده، عهد و پيمانی است 

 خود رخصت گرفته ايم که تاج و تخت را ازغاصب بگيرم و يا در جنگهای 

اطراف کابل در مقابل حبيب هللا بميريم واين نام نيکی برای قوم و قبيله خواهد 

دوستی کنيد. پس از جرگه با سپهساالر بزرگان به "گل  بود که با لشکر ما 

مجلس فيصله شد که فردا  دی"محل اقامت لشکر برگشتند و در پايانغون

بازهم جرگه ميکنيم و برای نجات وطن يک نقشه می سنجيم. در پايان جرگه 

با اشتراک اشخاصی که قبالً نام شان ذکرشد ما و سپهساالر محمدنادرخان با 

 مواد ذيل تعهد و پيمان بستيم:

گان خود را تا نجات وطن ترغيب و همه قبايل و بزرگان قومی رزمند - 1

 تشويق کنند.

لشکری های جدران، منگل، جاجی و گرديزی جدا از لشکر وزير،  - 2

 ميسود، وړو و تنی ميباشند.

تمام امورجنگ با طرفداران حبيب هللا به اساس تصويب و فيصلٔه بزرگان  - 3

 صورت ميگيرد.

جابجا ميباشد و  تا وقت گرفتن کابل سپهساالر صاحب در علی خيل - 4

 کرنيل شاه ولی خان به وکالت سپهساالر با لشکر همراهی ميکند.

                                                 
1
 ،257-256کاطم، ختم بیانیه جرنیل یارمحمدخان،کتاب خاطرات ص - 
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بعد از نجات وطن اعليحضرت غازی امان هللا خان برای سلطنت کردن  - 5

 خواسته ميشود و يا به يکی از منسوبين خانواده او سلطنت سپرده ميشود.

حب وکيل تا آمدن اعليحضرت غازی امان هللا خان، سپهساالر صا - 6

 سلطنت ميباشد.

 طريق مشايخ و علمای حقانی به نظر احترام و عزت ديده ميشود. - 7

تعليم و تربيه عسکر به همان طريق صورت گيرد، مثليکه پادشاه مملکت  - 8

 برای تربيه اعضای خانواده خود تعليم و تربيه ميدهد.

 دست مامورين حکومت از چپاول و رشوت ستانی گرفته شود. - 9

کسانيکه برای نجات وطن از جانها و مالهای خود می گذرند، حکومت - 10

 بايد نام آنها رايادداشت نمايد و در تاريخ ثبت شود.

بعد ازحصول نجات وطن برای وارثان شهيدان و معلولين لشکر  - 11

 معاشات و مکافات مقرر شود.

ک تعداد چون عساکرافغانستان درجنگهای داخلی تباه شده اند و هم ي – 12

صاحب منصبان به خاک و حکومت خيانت وغداری کرده اند، پس به بزرگان 

 وافراد لشکرناجی درعسکری مقام داده شود.

تا نجات وطن واعاده  1308لشکر و بزرگان وزير و ميسود ازماه ثور  - 13

تاج و تخت به کرورها افغانی مصرف کرده اند. بعد ازنجات وطن مصارف 

 انه حکومت به بزرگان لشکر پرداخته شود.آنها محاسبه وازخز

به همين ترتيب تمام طرفداران حبيب هللا مورد عفو و بخشايش اعالن  - 14

 شوند.

اسرای جنگ تا نجات وطن درقيد نگهداشته شوند و بعد ازحصول  - 15

رخصت شوند.  نجات آنها به عزت و احترام
1
  

وقتی به "گل غندی" »داکتر کاظم از قول جنرال يارمحمدخان مينويسدکه 

 جائيکه لشکر ما اطراق کرده بودند، برگشتيم، فقيرمحمد خان رئيس جنگالت

جنوبی که از حاميان صادق اعليحضرت غازی امان هللا خان بود، برايم گفت: 

يارمحمد خان مريانی!دوستی من و شما وبا اعليحضرت در دل ما است. »

                                                 
1
]نیز کتاب منار نجات،ازمن، چاپ  ،کاظم،کتاب خاطرات 261 - 259صفحه ل،یخ یعل مانیپ انیپا - 

 [201٧کابل، 
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انستان و حمايت از اعليحضرت افغ اينکه لشکر وزير و ميسود را برای نجات

فريب بازی  به ميدان کشيدی، متوجه باش که دراين کار بزرگ و خدمت مهم 

«های سياسی را نخوری و به عهد و پيمان محمدنادرخان باور نکنی.
 1

  

 

 نادرشاه با حبیب هللا کلکانی:ی خالفوعده 

ان هللا، بعد از عزيمت نيروهای شاه ام»دراين  باره اکرم عثمان مينويسد:

نيروهای اميرحبيب هللا کلکه انی حتی المقدور از غارت ودست اندازی  به 

جان ومال مردم عادی پرهيز کردند وحتی شماری از منسوبان نادرخان را 

که درکابل به سرمی بردند، آزارنرساندند.
 2،

اما بالعکس نيروهای هوادار  

ً دست به چور و« شمالی»نادرشاه هنگام غلبه بر چپاول ملک ومال وسيعا

مردم عادی زدند وبه رويت شماری از تاريخ نويسان،پيشاپيش ازفرماندهان 

 شان اذن رخصت يافته بودند که دراعمال چنان ستمی دست باز دارند.

ديگراينکه نادرشاه در قيد قسم به قرآن مبنی برمصونيت کامل حبيب هللا 

وچندروز بعداز حرمت  ويارانش اميرحبيب هللا را جبل السراج به کابل کشيد

قرآن گذشت وتمام رجال دور وپيش شاه سابق بشمول خودش را تير باران 

«کرد.
 3

  

 

 

 عکس العمل نادرشاه  در برابر اعالمیه شاه امان هللا:

 

اين اعالميه، با عکس العمل شديد وخشن نادرشاه روبرو شد واو  -یکم

سه نفر را به ساخت . جواسيس او وانتقامگيرراسخت عصبانی وخشمگين 

اتهام حامل اعالميه دستگير  کردند و يکی از آنها  که يک مهاجر هندوستانی 

 بود بالفاصله اعدام گرديد.

                                                 
1
 )داکترکاظم( 264– 263صفحه  خاطرات جنرال یارمحمدخان،- 

2
بعد از نگاشتن این مبحث در ظاهراً  2013درسال بنابر کتاب تذکراالنقالب مال فیض محمدکاتب که  - 

احت گفته میشود که حبیب اله کلکانی ووزیرحربیه اش سیدحسین از اذیت آلمان به چاپ رسیده است، بصر

نادرخان وشاه محمودخان وشاه ولی عیال  و است. وآزار به منسوبان نادرشاه وبرادران او دریغ نکرده

ً اخطار داد که اگر بکابل نیاید وتسلیم نگردد، از  خان را درارگ محبوس کرده بود وبه نادرخان نیز کتبا

 رمت وقتل  ناموس آنها دریغ نخواهد شد.هتک ح
3
 185، سوئد،ص2022داکتراکرم عثمان،تاریخ افغانستان درصد سال اخیر،چاپ- 



ت روحانیت متنفذ                                                  ان هللا،اصالحات وضدیشاه ام   734   

اين اعالميه، » غبار در رابطه به تاثير اين اعالميه  برنادرشاه نوشته ميکند:

سلطنت نادرشاه را تکان داد و بر خشونت آن افزود. سردار فيض محمدخان 

ر خارجه ) وزير معارف دولت امانى( داوطلب ترديد اعالميه زکريا وزي

در زبانهاى اردو و « تردیدشایعات شاه مخلوع »گرديده به عجله کتابى بنام 

ش( منتشر ساخت. در اين کتاب ، فيض محمد خان  1310-درى) طبع کابل 

می ناميد، شديداّ او را سر زنش و « کبیرهللا امان » خان را هللا که قبالّ امان 

« انقالب کبیر»را « اغتشاش سقوى» تهم کرده و در صفحه سوم اين کتاب م

خوانده است. در عوض نادرشاه و برادران را ستايش کرده است. اين کتاب 

از صفحه پانزدهم ببعد از مدرسه ديوبند هندوستان و از مريد شدن افسران 

ان را خهللا اردوى افغانستان به مشايخ ، دفاع سختى نموده است و هم امان 

نموده است. اين همان « ضد اخالقى»تهديد به انتشار فوتوگرافى هاى 

فوتوگرافى هايى بود که از طرف دشمن خارجى قبالّ جعل شده و در 

خان هللا افغانستان و سرحدات آزاد ، براى مشتعل ساختن اغتشاشات ضد امان 

خان هللا  منتشر گرديده بود. سلطنت براى استفاده سوءاز اين اعالميه شاه امان

بر ضد مبارزين داخلى افغانستان يک فتواى شرعى بى امضاى مشخص را 

«از نام علماى افغانستان در اخير کتاب نشر نمود....
 1

   

محمد نادرشاه و برادرش محمدهاشم :» داکتر کاظم نيزدر اين رابطه مينويسد 

خان صدراعظم شروع به بازداشت وزندانی ساختن صدها هوادارشاه سابق 

ند و نيز تعدادی از آنها را به بهانه های مختلف به قتل رسانيدند و با ادامه کرد

اينکار برای چندين سال توانستند تا از فعاليت "امانيست ها" جلوگيری نمايند 

و چنان ترس و رعب را در دل مردم جادادند که هيچکس جرأت نداشت نامی 

به نام و يا نشانه ای از از امان هللا خان را به زبان براند. هرجا و محلی 

يادگاراوبجا مانده بود، همه را از بين بردند؛ قصر داراالمان ومکاتب امانی و 

امانيه را تغيير نام دادند؛ نه تنها نام او را ازصفحات کتاب ها زدودند، بلکه 

کتب و آثار مهم تاريخی را جمع آوری و از بين بردند؛ در هجو و بدنامی شاه 

دريغ نکردند؛ برای تحريف حقايق به نفع خود به نشر  سابق ازهيچ سخنی

کتب و نوشته های دستوری پرداختند، چنانچه يکی از آنها کتاب تاريخ 

                                                 
1
  115، ص2غبار،جلد- 
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" ظاهراً به قلم برهان الدين کشکی بود اما در واقع زيرنظر نادرافغان"

به چاپ رسيد و نيز  1310شخص محمدنادرشاه نوشته شد و درماه ميزان 

«" محی الدين انيس را بزعم خود دستکاری نمودند. اتبحران و نجکتاب "
1
   

غبار درجای ديگری از انتقام کشی نادرشاه  ازشاه امان هللا            

نادرشاه برای سرکوب قشر وطن پرست :» »وهواداران او چنين مينگارد 

بحیث خاین دین ودولت »را «امانیست»کلمه ومبارز درداخل افغانستان ،

ومستعمل ساخت. وهرکرا خواست به اين نام در زندان وپايه مصطلح « وملت

دار تحويل داد.نادرشاه درخصومت با شاه امان هللا خان، تعصب وتنگنظری 

را تاجايی رساند که اسمای ليسه های امانی وامانيه ومعمورۀ داراالمان را به 

مان نامهای نجات واستقالل ودارالفنون تبديل نمود.وحتی ريکاردهای ترانه ا

هللا خان)الهنا يا ربنا انصرلنا اميرنا امير االفغان اميرامان هللا خان ....( را که 

باصدای استاد ميران بخش پغمانى ثبت شده بود، با عکسهای او از تمام کشور 

جمع ونابود گردانيد. نادرشاه   که کلمٔه عين المال امان هللا خان را بمثابٔه 

عين المال ، تمام زمينهای زراعتی ملکه ثريا خيانت ملی شمرده بود، ازهمين 

واقع تنگی سيدان کابل را به برادرخود شاه محمودخان وزيرحربيه 

داد،چنانکه باغها و عمارات و اراضی دولتی و اشخاص را در کابل و پغمان 

و جالل آباد به افراد خاندان خود داده بود و اين ها هريک صدها ميليون دالر 

کشور"عين المال شخصی" دارند؛ حتی باغ ارگ سلطنتی  و افغانی در خارج

را نيز اين خانوادٔە "دشمن عين المال" بين خود تقسيم و ترکه کردند... باغ 

شهرآرای کابل هم به محمدهاشم خان بخشيده شد.ازاين سبب بودکه مردم 

ميگفتند،اين خاندان حکمران حق ندارند که شاه امان هللا را بواسطه داشتن 

 «لمال شخصی تکفيرکند.عين ا
2
  

غبار ميگويد: درچهارسال سلطنت نادرشاه مجموع مکاتب ابتدائی درتمام    

باب تجاوز نميکرد.نخستين کاری که سلطنت   27افغانستان بشمول پايتخت از 

نمود، بستن مکاتب دخترانه بود،سپس انجمن نسوان را تعطيل، جريده ارشاد 

ف باالی مکاتب حبيبيه و غيره را متفرق النسوان را متوقف و شاگردان صنو
                                                 

1
قسمت اول(افغان «)کشف الحال نادر بقلم اعلیحضرت امان هللا»داکترکاظم،شرح مختصرپیرامون مقالۀ - 

 (2021اکتوبر 11جرمن آنالین،
2
 103،صفحه 2غبار .ج  - 
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ساخت.شاگردان افغانی را ازکشورترکيه اجباراً رجعت داد ودر زيربرقع 

ودالق مستورنمود.همچنين شاگردان ذکورافغانی را ازترکيه احضار ونمود 

وبراند و،حتی نه نفراز اينها را بمجرد رسيدن درکابل داخل زندان نمود.در 

ليه ليسه های امانی وامانيه وحبيبيه را با تلقين پايتخت محصلين صنوف عا

وتحريک ازادامه تحصيل بازداشت وبعضی را بنام کالن سال ازمدارس 

شمول کابل در دوره   اخراج کرد....کل مکاتب ابتدائيه در سراسر افغانستان به

تن ميرسيد،  4591کرد.تعداد کل شاگردان به  عدد تجاوز نمی 27وی از 

محمدزکريا وزيرمعارف نادرشاه اعتراف نمودکه درسال درحالی که فيض 

 83اخير سلطنت امانيه تعداد شاگردان ذکور واناث مدارس سرسمی به 

امر افتتاح هفت باب مکتب  1332هزارتن ميرسيد.نادرشاه صرف درسال 

ابتدائيه را در واليات صادرکرد، وجريده اصالح آنرا مثل انفجار يک بمب 

مکاتب ثانويه جز موارد معدود وجود نداشت. موردمداحی قرارداد. 
1
  

قبل از سلطنت نادرشاه تنها درترکيه »غباردرجای ديگرمتذکرميگرددکه 

نفرمحصل افغانی بشمول ده نفردختر مشغول تحصيل در شقوق نظامی  205

وملکی بودند که از آنجمله يک عده هنگام اغتشاش )سقوی( بکمک شاه امان 

عت کردند وبقيه درسلطنت نادرشاه احضارگرديدند، اما هللا به افغانستان مراج

از تمام اينها فقط چندنفری که محمدزائی ووابسته بدولت جديد بودند، 

دراردوی کشورجا داده شدند... عين اين رويه در مورد تمام شاگردان افغانی 

درجرمنی وفرانسه وايتاليا وشوروی تطبيق گرديد.)اعم از تحصيل يافته گان 

وملکی( تعليم يافته گان سابق شوروی وفرانسه وايتاليا)به استثنای نظامی 

جنرال عبدالغفورخان محمدزائی وجنرال عبدالقيوم خان بارکزائی ويا احسان 

خان وغالم دستگيرخان افسران هواپيمائی( ديگران از ترجمانهای گمنامی 

رج شدند بيشتر نشدند. يا مثل غندمشرنادرشاه خان پغمانی مجبور به فراربخا

ويا مثل محمديعقوب خان غندمشر وميرغالم حامدخان توليمشر وغالم 

حيدرخان کندکمشر ومحمدغوث خان کندکمشر وغيره در زندانها بيفتادند 

«وقس عليهذا...
 2

 
 

                                                 
1
 84-83ص2غبار، جلد - 

2
 86-85ص2غبار، جلد - 
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 تالش نادرشاه وهاشم خان برای ترور شاه امان هللا:-ومد
 

شاه امان هللا،  ۀدسراج برادرزا رهللایسردار کبداکترعبدالرحمن زمانی و بقول

 اوریرا به  فهیوظ نیگرفت وا ایتالیترور شاه امان هللا را درا باتینادرشاه ترت

 یها زهیرا با سرن یخان چرخ یکه غالم نب یخود سیدشریف خان ]کس

 هرفت ایتالیقصر دلکشا  کشته بود[،سپرد تا به ا یها نهیز شیعسکرخود در پ

اجازه  یرفت وتقاضا ایتالیبه ا ورای فیشر دیرا ترور کند. س هللاشاه امان 

از  یباشاه امان هللا تفنگچه ا داریمالقات با شاه امان هللا را کرد، اما قبل ازد

 یاعتراف کرد که نادرشاه او را برا ایتالیا سینزدش کشف شد که بعد به پول

 شد،یاو م داریواگر موفق به د تکشور فرستاده اس نیترور شاه امان هللا به ا

 د مطابق دستور نادرخان عمل کند.مجبوربو

 بردن شاه  انیدر صدد از م زیاز مرگ نادرشاه، صدراعظم هاشم خان ن پس

درآلمان  ریسف ثیامان هللا درخارج کشوربرآمد. او ابتدا هللا نوازخان  را به ح

همراهان هللا  ایتالیا سیپول یشاه امان هللا را ترورکند، ول خواستیفرستاد و م

 دیمعلوم گرد قیبعد از تحق وو از نزد شان سالح بدست آمد  ینواز را تالش

هللا نوازخان، هاشم  بیشده بودند. به تعق فیترورشاه امان هللا توظ یکه برا

او هم  یسکرتر سفارت روم فرستاد  ول ثیرا بح نیخان لود یخان احمدعل

 ی. بارسوم هاشم خان محافظ شخصدیشاه را ترور نما دیموفق نگرد

درترورشاه ناکام شد.  زین وا یرا به روم فرستاد، ول میلحکخودعبدا

 یترور شاه از سو زین 193۴حج شاه امان هللا درسال  ۀضیفر یدرسفرادا

 یاعزام شده  سردار هاشم خان صدراعظم به مکه وهم ازسو یاجنت ها

تا باالخره آن نشدند.  قیموفق به تطب یبود ول دهیمنظورگرد سیاجنتان انگل

در ايتاليا توسط زهرمسموم ساختند که نزديک بود بميرد.  19۴8رشاه را د

بعد از آنکه دشمنانش به او زهر دادند، ديگر تعادل فکرى و » بقول غبار 

«جسمى شاه برهم خورد و نمى توانست کارى از پيش ببرد.
 1

 
  

بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های »داکتر عبدالرحمن زمانی درکتاب خود

که  ره تالش برای کشتن شاه امان هللا تحقيقات جالبی کرده استدر با« انگليس

جواسيس متعددی بشمول سفيران واجنتان خود رابرای ها انگليس نشان ميدهد

                                                 
1
 124ص،2غبار، جلد - 
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تعقيب وکنترول شاه امان هللا گماشته  بود تا غازی امان هللا را ترورکنند، اين 

رج از کشور درحالی بودکه نادرشاه وبعد هاشم خان نيز برای ترور شاه درخا

به اعزام سرياور ومحافظ وسفير ووزيرمختارخود از قبيل سيد شريف کنری 

ياور نادرشاه،هللا نواز خان سفير واحمدعلی خان لودين وزيرمختار 

وعبدالحکيم محافظ خاص هاشم خان برای ترور شاه امان هللا گماشته شده 

جاسوسی بودند ، ولی اکثريت اين تالش های درخارج توسط سرويس های 

روسيه کشف وبه موقع به دولت ايتاليا خبرداده ميشد ودولت ايتاليا هم 

درحفاظت  شاه امان هللا کوتاهی نمی کرد.
 1  

 

 شاه امان هللا: ربنفاق افگنی  اتهام -سوم

هنگامی که شاه امان هللا در غربت بسرمی برد، نادرشاه اتهام تفرقه اندازی 

امان هللا دراعالمیه خود بدان اشاره کرده  میان ملت را براو وارد کرد و شاه

نعوذ .« انداختم به من حمله میکنند که نفاق را در بین مردم می»میگوید :

باهللا این بهتان محض است. گفتار و اعمال من همیشه گواه بوده است که من 

غیر از اتفاق و یك جهتی و همدردی به ملت عزیزم تعلیم نداده ام.کسانی که 

 2 «دانند که این محض بهتان و تہمت است. را شنیده اند. خوب میهای م نطق

 د:نویسچنین می  برای تردید اتهام نادرشاهداکترکاظم   

بیمورد نخواهد بود که دراین ارتباط ازیک قسمت ازبیانیه شاه امان هللا » 

درارتباط با  1303غازی یادآوری کنم که در آخرین روز لویه جرگه 

ه جواب یک تعداد وکالی لویه جرگه از والیات شورش سمت جنوبی ب

مختلف که ابراز آمادگی کردند تا قوای قومی خود را برای سرکوبی 

ازابتدای این بغاوت الی اآلن بهمه »شورشیان آن سمت اعزام دارند، گفت: 

وزراء و مامورینم معلوم و تمام تلیفونچی ها اطالع دارند که برای وزیر 

نهای نظامی خود پیام داده ام و او شان را از تعرض حربیه و عموم قوماندا

نمودن و اذیت دادن و به کیفر رسانیدن این فرزندان نادان خود مانع شده ام 

ی برای شان رسیده است آنهم بصورت تو نگذاشته ام. البته اگرنقصانا

                                                 
1
 492-486، ص 2013داکترزمانی،بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیس،  - 

2
 به اعالمیه شاه امان هللا رجوع شود - 
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پیشقدمی وانتقام خواهی نبوده، زیرا نمیخواهم نیکی ها واحسان های که با 

کرده ام، ضایع شود. چنانچه اگرخرابی شانرا میخواستم، در این قوم 

صورتیکه عموم علماء و فضالء و سائر ملت افغانستان آنها را باغی گفتند و 

برعلیه آ نها از قندهار و ترکستان وقطغن و بدخشان وسمت مشرقی 

وسائرنقاط مملکت افغانی اهالی شوریدند واجازه گوشمالی وسرکوبی آنها را 

عذر و معذرت ازحکومت خواستار شدند وهرفرد ملت از هرگوشه بکمال 

مملکت به بسیار جوش و خروش برای قتل و بربادی آنها حاضر و آماده اند 

، من جوش و خر وش آنها را نمی نشاندم و بدانها اجازه سر زنش شانرا 

نمیدادم. بلی! من قطع نمودن این عضو ملتم را تصمیم ننموده ام و نمیخواهم 

آنها را تباه کنم، ورنه بیک لحظه عسکردلیر وغیور مردانه ام که نام  که

خدمت اسالمیت و ملت و مملکت و این خادم تانرا شنیده، جان خود را فدا 

میکنند، برباد شان میکند. بنابرین مسائلی که گفته شد و نظر به مقاصدی که 

که نکش بشمهٔ ازآن اشاره رفت ، دست وزارت حربیه خود را گرفته ام 

نکش. بنابرین توصیه و هدایتم تا حال عسکر ماسوای مدافعه بآنها هیچ 

معامله و مقابله ننموده است. اگرتا آخرین مرحله دیدیم که این جهال اصالح 

 1 «نشدند، خواهید دید که چه نشان شان میدهم.

شاه امان هللا غازی مانع سهمگيری ديگر اقوام در سرزنش بدين ترتيب 

 مت جنوبی گرديد و آنرا درصورت لزوم صرف وظيفٔه عساکرشورشيان س

دولت خواند ونخواست نقاضت بين اقوام کشور را با اشتراک چند قوم برعليه 

قوای شورشی سمت جنوبی ايجاد نمايد و موجب برهم خوردن وحدت ملی 

گردد. اما متأسفانه سياست کلی محمدنادرشاه ازآغاز تا انجام سلطنت او 

يعنی استفاده از يک قوم در برابر قوم ديگراستوار بود و برای  برهمين اساس

سرکوبی قيامها و شورشها ازقوای قومی سمت جنوبی کارگرفت که موجب 

بروزعقده های عميق بين اقوام افغانستان گرديد و آثار منفی آن تاسالهای سال 

«باقی ماند.
 2 

 ک و نادرشاه امال»: نويسدمي (ضيائی )رحيم شيونداکترکاظم از قول سردار

                                                 
1
  390ـ  389 صش، ص1303"چاپ کابل،  1303 هٔ جرگه دارالسلطن هیلو دادی: "رو ترکاظمداک - 

2
کاظم ، نگاهی مختصر به سقوط و عروج خانواده سردار یحیی خان محمد نادرشاه)بخش هفتاد و داکتر  - 

 نویسنده درافغان جرمن آنالین ،آرشیف مقاالتپنجم(
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های قبايل جنوبی بخشيد. آنها  دارائی قيام کنندگان کوهدامنی را به خان

کن هنگاميکه ميخواستند وه زنان مردم را نيز به اسارت گرفتند ، البرعال

اموال غارت شده و زنان را از منطقه وردک عبور دهند، مردم وردک به آنها 

 نام و ننگ تمام افغان  [زنان]ارت م داشتند که غعالاو  نداجازه عبور نداد

« .ندهاست و زنان کوهدامنی به خانواده های شان برگردانيده شد
1
 

 

 ازمطبوعات کشور:ومحمودطرزی  نام شاه امان هللا حذف /چهارم

 

سلطنت نادرشاه و حکومت هاشم خان وظاهرشاه ، سال  ۴3درمدت 

صفحات تاريخ محو و  سعی بعمل آمد تا نام ونشان شاه امان هللا غازی را از

نابود کنند، تمام کتب درسی عهد امانی  که در آنها نام وکارنامه های آن زعيم 

ملی وجود داشت،يکجا با قصر زرنگار که در آن اعالميه برسميت شناختن 

استقالل افغانستان خوانده شده بود در آتش سوختانده شد،نام شاه امان هللا 

طبوعات دولتی وجرايد ملی تحريم ومشروطه خواهان  ومحمودطرزی درم

حتی در روزهای تجليل از استرداد استقالل کشور در جرايد گرديد و

تابدينوسيله نسل جوان از وجودشخصيتهای ملی  ومطبوعات ياد نميشد،

  وتاريخی خود محروم گردند.

عبدالوهاب طرزی درشرح زندگی محمودطرزی مينويسدکه :"بعد از 

پسرش ظاهرشاه  ( وادامه آن درپادشاهی1933-1930استقراردورۀ نادری)

ساله،تذکرحقايق تاريخی ونام بردن از شخصيت  43يعنی يک دورۀ  1972تا 

شاه امان هللا،اميرعبدالرحمن ،محمودطرزی  مانند های برجستۀ ملی،

 در ونويسندگان وطنخواه از پروگرام تدريسی عمداً حذف گرديد، واين امر

ن نسل جوان توليد نمود که منجر به بی مرور زمان يک خاليی دراذها

اطالعی ازافتخارات تاريخی وشعور ملی وفراموشی صفحات درخشان تاريخ 

وطن گرديد، وزمينه را برای جاگزين شد افکار ضدملی ومسموم ساختن 

                                                 
م سخی غیرت ، چاپ : برگهایی ازتاریخ معاصر وطن ما"، متر جم: غال[شیون]سردار محمد رحیم -2

 113-112،ص 2001پشاور،، 
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افکاراوالدوطن آماده ساخت تا باالخره از دست رفتن استقالل واحساسات ملی 

«در وطن پايان يافت.
 1

  
 
 

 تيدو شخص یمحمد نادر شاه و عالمه محمود طرز:» ديگويکترکاظم  مدا

و  کردنديخدمت م یفايا یبلند دولت ینامدار افغانستان با آنکه هردو درمقام ها

 یعنيخانواده بزرگ  کيقرب خاص بودند و از  یو پادشاه دارا رينزد ام

 یگريم و دصاحب قل یکي یخان سربلند کرده بودند ، ول ندهياوالده سردار پا

 ،یگرفته درمحافظه کار نيکم یگريخواهان تجدد و د یکي ر،يصاحب شمش

 وبه قدرت  دنيرس هٔ شيدراند یگريو اعتالء و د شرفتيدرفکر پ یکي

راستکار وبا صفا و  یکيدوست آنها،  یگريو د سهايدشمن انگل یکيسلطنت، 

 یگريحقوق زنان و د یحام یکي رنگ،يو ن لهيغرق درمکر و ح یگريد

... از آن. زاريب یگريطرفدار علم و معارف و د یکيآنها،  دنيدربند کش یدرپ

 یاو با محمود طرز هٔ سابق یمخالفت ها د،يمحمدنادر شاه به سلطنت رس یوقت

 نيدستور داده بود که : "نام ا انشياو به همه اطراف یبه شدت تبارز کرد و حت

 یاو نه تنها جنازه او را برا ٔەگونه خانواد ني." بدديملعون را در برابرم نبر

و بزرگ  یسلطنت از معرف یبلکه درطول سالها ،به وطن راه ندادند نيتدف

جلوه  تياهم یاو را ب یکارنامه ها اينموده و  یريداشت از خدمات او جلوگ

«دادند. 
2
   

مگرمحققين ونويسندگان خارجی راجع به اوضاع اجتماعی وسياسی وتاريخی 

بسيار مقاالت ورساالت وکتاب يک سلسله  ول قرن بيستم درنيمه ا افغانستان

ميهن پرست امان هللا به عنوان شاه نام شاه  که انتشاردادندنوشتند وارزشمندی 

نام شاه نتوانست دراين نوشته ها ميدرخشيد ورژيم نادرشاه با تمام تالش خود 

با نام   خان از ذهن وقلب مردم افغانستان پاک کند. زيرا نام امان هللامان را 

استقالل کشورعجين شده است و تا استقالل افغانستان پا برجا باشد، نام او نيز 

ونام عالمه محمودطرزی با نام مشروطیت دوم در  پابر جا خواهد بود.

 آمیخته واز هم جدا ناپذیرگریده است.

 تنها داودخان که ملهم از انديشه های مترقی شاه امان هللا بود در عهد رياست  

جمهوری خود از شاه امان هللا بعنوان محصل استقالل کشور ياد ميکرد و 
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ليسه نجات دوباره بنام ليسه امانی يادگرديد ومنار نجات نيز ازپای باالحصار 

ومجموعه مقاالت محمودطرزی در سراج  کابل در يک شب نابود شد. 

ز طرف ا 1355االخباربمناسبت سيمناری در بارۀ سيدجمال الدين افغانی در

 موسسه نشراتی بيهقی بچاپ رسيد.

بعد از مطالعه دفاعيه  حسن بیژننويسنده وجهانگرد معاصرافغانستان،محترم 

هر قدر به عمق »امان هللا درکامنتی درپای بخش سوم  چنين نوشته ميکند: 

نکات مندرج در بهتان های نادرخان و پاسخ های شاه امان هللا خان غازی 

ت داخل ميشويم ، موضوع بيش از پيش دلچسپ ميشود. بخاطر رد اين اتهاما

در اينجا به وضاحت ميتوان مشاهده کرد که نادرخان از صادر نمودن اين 

اتهامات به آدرس شاه امان هللا خان غازی يک هدف را ميخواست دنبال کند و 

آن کاستن از محبوبيت شاه امان هللا خان در ميان مردم متدين و مسلمان 

بوده است. نادرخان دقيقا نکاتی را در متن اتهامات درج کرده بود افغانستان 

که هم از لحاظ مذهبی و هم از لحاظ ملی به شخصيت و اتوريته شاه امان هللا 

خان لطمه ميزد. در آنسو آنچه در رد اين اتهامات از جانب شاه امان هللا خان 

ه امان هللا خان عنوان شده اند ، بسيار منطقی ، مستدل و مستند بوده و شا

کوشيده تا صادقانه و بدون ترس و هراس ، آنچه را که حقيقت موضوع بوده 

 (Bijan Hassan)«در پيشگاه ملت بيان دارد.

 

  :سردارمحمدعزیز خان )اولین واکنش امانیستها( قتل 
 

 بنابرنوشته داکترسيد عبدهللا کاظم،

  اندرسردارمحمدعزيزخان برادر

اؤد و محمد نادرشاه و پدر محمد د

 .نعيم خان بود

اول  فرزند سردار محمدعزيز خان

درسال » سردار محمد يوسف خان 

درکابل بدنيا  م(1877ش )1256

آمد و در کودکی به معيت پدر و بنی اعمام خود همه به هند برتانوی تبعيد 

گرديدند . او درآنجا به مکتب رفت و به زبان اردو و انگليسی آشنا و مسلط 
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سالگی به معيت همه خانواده به وطن برگشت و پس از  24 گشت. در سن

ازدواج خواهرش با اميرحبيبب هللا خان سراج الملة به حيث معاون منشی 

   دفتر مخصوص امير شامل خدمت شد.

م 1929وقتی برادرش محمد نادرخان پس از سقوط حکومت سقوی درسال 

آمد و به حيث  درکابل اعالم سلطنت کرد، محمد عزيز خان نيز به کابل

درهمان وظيفه باقی  1933سفيرافغانستان درمسکو مقرر شد که تا اوايل سال 

ش(به حيث وزيرمختار 1312حمل  3م )1933مارچ  23ماند. او بتاريخ 

د، اما هنوز مدت کوتاهی از کارش نگذشته بود ديرگافغانستان دربرلين مقرر 

ميگه از زينه های ،(هنگا 1312جوزای 16جون همان سال ) 6که بتاريخ 

فاصله نزديک اريک افغان بنام سيدکمال توسط عمارت سفارت پايان ميشد، 

ساعاتی بعد در شفاخانه  شد وزخمی قرارگرفت وفير تفنگچه مورد ضربۀ 

د. اين حادثه اولين زنگ خطر را برای خانواده مصاحبان که همه پس داجان 

ه درافغانستان قرار گرفتراس قدرت  از رسيدن محمد نادر شاه به سلطنت در

نوامبر  24) 1312عقرب 16بودند ، به صدا درآورد که پنج ماه بعد بتاريخ 

 م( به شهادت محمدنادرشاه در کابل انجاميد. 1933
 

 اعترافات سيدکمال مينويسد: انداکترکاظم درپاي

هللا جای شک نيست که سيدکمال يکی از هواداران سرسپرده شاه امان »

ت انگليسها را در سقوط سلطنت امانی و بقدرت رسانيدن غازی بود و دس

محمدنادرشاه به سلطنت شريک ميدانست و معتقد بود که انگليس ها با همچو 

تغيير بارديگر ميخواهند آزادی افغانستان را تحت الشعاع خواسته های خود 

قرار دهند. لذا سيدکمال خواست با قتل يکی ازمهره های معتبرسلطنت 

وجه جهان را به ماهيت استبدادی و غيرمردمی رژيم جديد جلب ازيکطرف ت

کند و ازطرف ديگر يک حرکت ملی را مقابل کسانی بنا نهد که بزعم او 

آزادی کشور را به انگليسها فروخته بود ند . حکومت افغانستان اصرار داشت 

تا سيدکمال جهت محاکمه به افغانستان تسليم داده شود، اما حکومت آلمان 

طبق قانون خود او را محاکمه و محکوم به اعدام کرد که بعداً حکم محکمه بر

  «در آنجا به منصٔه اجراء درآمد.
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از توضيحات غبار واضح ميشود که » داکتر کاظم درادامه مقاله، ميگويد:

سيدکمال جزء پارتی يا حزب متشکلٔه فوق الذکر نبوده و اما به شخص شاه 

سرسختانه دربرابر رژيم جديد و عليه شيوه  امان هللا ارادت خاص داشت و

کار نادرشاه و خانواده او، بخصوص وابستگی آنها با انگليس ها عقده مند شده 

بود که به همين دليل مصمم به قتل سردارمحمدعزيز خان گرديد تا انزجار 

خود را بر ماهيت استبدادی شيوه سلطنت آنها تبارز دهد و نيز حرکت ضد 

«ل و خارج رونق بخشد.رژيم را در داخ
1
  

 

 :قتل سه نفراعضای سفارت انگلیس درکابل)دومین واکنش امانیستها(

 

ش( 1312سنبله  15) 1933سپتمبر 6بروز »که :  سدینو یم داکترکاظم

به سفارت آن  یمکوناچ چاردیر سیانگل ریبه  عزم قتل سف میمحمد عظ

 افت،ین یدسترس ریرا مالقات کند ، چون به سف ریکشور رفت و خواست سف

 یکیکه  دیتفنگچه به قتل رسان ریسه نفر از وابستگان سفارت را به ف

سه نفر تفنگچه را   نیافغان بود. بعداز قتل ا یو سوم یهند یدوم س،یانگل

سر  میمحمدعظ»نمود.  میوخودش را به  محافظان سفارت تسل کسوانداختیب

...ودولت  دیکابل گرد یکوتوال یراست داخل محبس مخصوص قوماندان

پنهان نمود  یول ل،یخان تکم میخود را ازمحمدعظ یکتب قاتیهفته تحق کیدر

اعدام او را  صلهیف یآن ترس داشت. البته ازمحکمه شرع یازافشا رای، ز

نموده و آنرا افتخار خود  یخان اعتراف علن میگرفت، چونکه محمدعظ

سپتمبر 13ش)1312سنبله  22هفته بعد ، روز پنجشنبه  کی.... دانستیم

محبس دهمزنگ برده  هٔ درمحوط یخان ازمحبس کوتوال می(محمدعظ 1933

جلوس کرده بود،  یچوک یرو هیسفارت برتان ندهیمان کهیشد، درحال

دار قرار گرفت و بعد  هٔ چوب یهٔ در پا یخان ...با متانت و خونسرد میمحمدعظ

                                                 
1
،افغان )هشتاد وهشتمبخش (کاظم،نگاهی مختصر به عروج ونزول خاندان سردار یحیی خان داکتر - 

 آنالین( جرمن
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کشور  یاسیس مبارزات خیجهان نبود، اما درتار نیدر گریچند او د قیاز دقا

   1 «ماند. یزنده باق

  

  :)سومین واکنش امانیستها(قتل نادرشاه توسط عبدالخالق هزاره 

از   یکی ،دکمالیتوسط سبرادر نادرشاه در آلمان  زخانیسردارمحمدعزقتل 

 گرید یکی ،زاده یمنش میمحمدعظ یشد برا یشاه امان هللا سرمشق یهوادار

و   بود ی فرستاده جرمندر لیتحصرا برای  او هواداران شاه امان هللا کهاز

در مکتب نجات کابل کار به وطن برگشته وبحیث معلم  لیبعد از ختم تحص

 میتصم ،کمال مطلع شد دیتوسط س زیعز داز قتل سردارمحم ی. او وقتکردیم

 یرا عامل اصل سیاو انگل رایز را درکابل بکشد سیانگل ریگرفت تا سف

 .دانستیم یامان میسقوط رژ

قدام محمدعظیم درسفارت دوماه بعد از ا

بزرگتر وتکاندهنده تری حادثه  انگلیس درکابل،

درارگ کابل بوقوع پیوست که منجر به قتل نادرشاه 

پسرمستخدم غالم نبی  عبدالخالق هزاره گردید. 

برآمد درصدد بود متعلم مکتب نجات  چرخی که 

را از شخص غالم نبی ولی نعمت خود انتقام خون تا

 3ساعت  ش(1312عقرب 16) 1933نومبر 8تاریخ .  درردینادرشاه بگ

چمن شاگردان در یشهادتنامه ها عینادرشاه به محفل توزبعد از ظهر

شاگردان از مقابل صف عبور نیوح دیارگ حضور بهم رسان قصردلکشای 

مرد بزمین افتاد ونادرشاه  وقرارگرفت  دالخالقتفنگچه عبفیرهای هدف 

شاه بیفتاد »بگفته غبار: ن شاه را تا آخرین لحظه نظاره کرد.عبدالخالق مردو

اضطراب  بدست آورده بود، بپوشید. وچشم از سلطنتی که بازحمت زیاد

 19وسراسیمگی محفل را درهم پیچید وشهزاده محمدظاهرخان پسرشاه که 

درحالی که برادرشاه وزیرحرب شاه  سال عمرداشت باالی مردۀ پدربنشست،

له روبه حصارارگ نهاده بود.)محمدهاشم خان قبالً بوالیات محمودخان بعج

                                                 
1
 ،افغان جرمن آنالین()90بخش (کاظم،نگاهی مختصر به عروج ونزول خاندان سردار یحیی خان داکتر - 
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شمالی افغانستان سفرکرده بود.(عبدالخالق همینکه شاه را کشته دید،تفنگچه 

خود را انداخته وبنظاره بایستاد،زیرا او جز کشتن شاه مطلب دیگری دراین 

محفل نداشت.چون هیچ حادثۀ دیگری بوقوع نیامد، افسران بیامدند وضارب 

  1 «را بگرفتند ومردۀ شاه را بداخل ارگ انتقادل دادند.

عبدالخالق با بسیاری از هم صنفیها ومعلمین  متعلقینعبدالخالق و

ومعاون مکتب نجات و حتی میرسیدقاسم معین وزارت معارف و بسیاری 

بزندان  باشند ونمی شناختند،دیگرازکسانی که شاید عبدالخالق را هرگز ندیده 

 وم به اعدام ویا حبس ابدی شدند.افتادند ومحک
 

 :عبدالخالق هزاره گزارش محاکمه خلص 

داستان   تاریخافغانستان درمسیر  در« کشتار دسته جمعی»غبار زیرعنوان 

تحقیقات  توأم با شکنجه ها ازعبدالخالق رابا متهمین بیگناه دیگر شرح داده 

 است که خون از چشم خواننده حساس جاری میسازد. 

بان عبداالحدخان مایاررئیس شورا که خلص نتیجه تحقیق غبارازز

وحکم محکمه را به سمع حضارمیرسانید،از افرادمحکوم به اعدام چنین نام 

عبدالخالق هزاره کشندۀ نادرشاه،محمودخان معاون عبدالخالق، »می برد:

 محمدزمان خان کابلی،محمودخان کابلی،میرزا محمد خان کابلی، محمد

خدادادخان  ، محمداسحاق خان هزاره، موالدادخان هزاره،اسحاق خان شیردل

 هزاره، قربانعلی خان هزاره، مصطفی خان چرخی،عبداللطیف خان چرخی،

ربانی خان چرخی، علی اکبرخان چرخی، علی اکبرخان غندمشر، عزیزخان 

توخی، عبدهللا خان کابلی،محمدایوب خان معاون لیسه نجات، محمدزمان خان 

رئیس شرکت تنویرات، میر مسجدی خان، میرعزیزخان،  دوم،اعظم خواجه

 2 «امیرمحمدخان ومیرسیدقاسم خان معین وزارت معارف.

غبار می افزاید:پس از قرائت اسمای باال،از صفوف مقدم، تنها یک 

 بر» نفرقاضی دلیر وبا ایمان ننگرهاری)مالعبدالملک خان(بایستاد وگفت:

عبدهللا «. ش مستوجب اعدام اند وبسطبق امرشریعت اسالم فقط قاتل ومعاون

وقتی که »خان فرقه مشرطوطی خیل درمقابل این قاضی قیام کرده گفت:

                                                 
1
 157، ص 2غبار، ج - 

2
  166،ص 2غبار،ج- 
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مردم دریخیل ]بمقابل نادرخان[ شورش کردند،زن ومرد شان کشته 

شدند.حاال نیز باید تمام نفری سابق الذکرهمراه کالنتران شهرکابل یکجا کشته 

  1 «وبه حکومت اطالع نکردند.شوند، زیرا از توطیه ها خبرداشتند 

ما درنتیجه تحقیقات بسیار شبانه به کمک »شاه محمودخان گفت:

دونفرمحبوس محمدعزیزتوخی ومحمداسحاق هزاره معلوم کردیم که خانواده 

غالم نبی خان با خانواده عبدالخالق دراین اقدام متحد وهمکار بوده لهذا همۀ 

اق هزاره گرچه محکوم باعدام شده تنها عزیزتوخی واسح اینها واجب قتلند.

دراین وقت یک جنگ «اند باید کشته نشوند زیربا ما قسم قرآن نموده اند.

 زرگری میان رجال حکومت شروع شد.

قسم قرآن شخصی شما مطرح نیست، باید اول »محمدهاشم خان گفت:

همین دونفرکشته شوند که با توطئه کنندگان شرکت داشتند و با شما 

 کردند صف مقدم صدراعظم به پیروی از صدراعظم صدا« اند.سرجنبانیده 

 «همه کشته شوند!:»

 اما شاه محموخان اصرارکردکه عزیزخان واسحاق خان زنده بماننند.

باالخره صدراعظم گفت حبس عمری باشد.گماشتگان حکومت از صف مقدم 

 اما صفوف عقبی تنفر وانزجارنشان دادند.«همه کشته شوند!»فریاد کردند:

 دراین میان فیض محمدخان زکریا گفت:ما راجع به میرسیدقاسم سند نداریم.

گرچه جنایت از معارف سرزده باشد به میر ربطی ندارد چنانکه منهم وقتی 

وزیرمعارف بودم اماازحرکت یک نفر منسوب به معارف مسئولیت 

اگرچه سند قوی راجع به میرنداریم چون »شاه محمودخان گفت:« نداشتم.

 «حکم کرده باید کشته شود. محکمه

سربلندخان  احمدعلی خان رئیس اردو،فضل احمد مجددی وزیرعدلیه،

واصیل خان وسرکی خان جنراالن پکتیایی وعبدالغنی خان گردیزی قلعه 

 شدند. بیگی بایستادند وجداً خواستاد اعدام میرسید قاسم خان

در لیست  غبار از تپ وتالش برای اعدام چهارنفردیگر که نام هایشان

عبداال حدخان مایار، رئیس »حکم محکمه نبود ، نیز یادمیکنید ومینویسد: 
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شورا وعبدالغنی خان قلعه بیگی ومحمدغوث خان نایب ساالر بعجله داخل 

صفوف شده وهریک تحریک میکردند که باعدام این چهارنفرمجهول رأی 

؟ غریوی دهند.درحالی که هریک می پرسید این چهارنفر کیها خواهند بود

درمجلسیان بلند شد، فیض محمدخان زکریا بعجله دوپله زینه عمارت 

شما غلغله نکنید،من ازاین چهارنفرمثالً »صدارت را باال رفت وصدا کرد:

یک نفررا می شناسم که او با جامۀ کرباس پوشیدن ومسجد رفتن کسی را 

ربعضی فریب داده نمیتواند،)مقصداو عبدالهادی خان داوی بود(وممکنست د

توطیه ها شریک باشد.اما قابل کشتن نیست، زیراما درموضوع شهادت شاه 

حرف میزنیم.واو وامثال او دراین قضیه دخلی ندارند. نمیخواهم که 

 اول سلطنت بریختن خون بیگناهی اقدام کند،در اعلیحضرت جوان ما 

 «خصوصاً که دربین این چهارنفر یک نفرسید هم داخل است.

 عضو قلعه بیگی بعداً درجواب فتح محمدخان فرقه مشرعبدالغنی خان 

باینقرارذکرنمود: محمدانوربسمل، میرغالم  را مجلس،نام این سه نفر

بسمل مثل داوی درزندان ارگ ومن وجویا  محمدغبار ومحمدسرورجویا.

فضل احمدخان مجددی «از قبل محبوس بودیم. درزندان سرای موتی

بجرم کشتن پادشاه هم اعدام نشوند، باید  اگراینها»وزیرعدلیه جواب دادکه:

 1 «....بجرم دهریت کشته شوند.

غبارمینویسیدکه در طی این مجادالت فیصلۀ اصلی حکومت درسه 

ورق دربین صفوف بغرض امضا گرفتن گشتانده میشد.این فیصله برمبنای 

 سه موضوع قرارداشت:

اه، نفربقرارذیل:عبدالخالق هزاره کشندۀ نادرش 16،اعدام اول

محمودخان معاون عبدالخالق،خدادهزاره پدرعبدالخالق، موالدادهزاره کاکای 

وخاله  عبدالخالق،قربانعلی هزاره مامای عبدالخالق )بعدها گفته شدکه مادر

وخواهرعبدالخالق در زندان زنانۀ سرای بادام از بین برده شدند.(علی 

ربانی ومصطفی اکبرخان غند مشرکاکای محمودخان معاون عبدالخالق،غالم 

خان وعبداللیف خان پسران خانوادۀ چرخی، محمدایوبخان معاون اداری لیسۀ 
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زیزخان ومیر مسجدی خان ومحمودخان دوم ومحمدزمان عنجات،میرعبدال

 خان ومیرزا محمدخان وامیرمحمدخان ناشرین شب نامه ها.

،عفوشدگان ازاعدام که بحبس محکوم گردیدند: محمداسحاق خان دوم

بدهللا خان ولدعطا محمدخان، اعظم خواجه خان، میرسیدقاسم خان شیردل،ع

 ،عبدالهادی خان داوی، محمدانور بسمل ومیرغالم محمدغبار،وسرورجویا.

حکومت دونفرمحبوس تسلیم شده خودش )محمداسحاق هزاره 

 ومحمدعزیز توخی(را نیز ازاعدام معاف نمود.

تان بجرم سیاسی ،حکومت فیصله نمود که آینده احدی درافغانسسوم 

کشته نشود البته مجرمین سیاسی درحبس نگهداشته میشوند که عفو ایشان نیز 

 ازاختیارات شاه است.

غبار، فیصله ماده سوم را نتیجه گلوله های عبدالخالق هزاره میداند که 

حتمی آینده نجات پرست کشور از معدوم شدن درنتیجۀ آن صدها جوان وطن 

بوقت عصر این  1933دسمبر 18برابر  1312قوس 16روز . 1 یافتند.

کشتار دسته جمعی درمیدان دهمزنگ تطبیق گردید. واولین قربانی 

عبدالخالق هزاره بودکه وحشیانه اعدام گردید. میرسیدقاسم خان را با آنکه از 

اعدامش صرف نظرشده بود،نیز تا زیرچوبۀ دار بردند،تا پایۀ دار را ببیند 

گامی که مشغول وداع بازندگی بود، جالد برشانه وذائقۀ موت را بچشد.اوهن

  2 «شما از کشته شدن معاف شدید، به بندیخانه برگردید.»اش زدو گفت: 

زندانهای مخوف در  بدینگونه متهمین اعدام نشده تا سیزده سال دیگر

، آنهایی که 1325و درسال  شده رفتند ریخورد وخمحکومت هاشم خان 

ی کار آمدن شاه محمودخان بحیث صدراعظم زنده مانده بودند،پس از رو

 کشوراز زندان رهائی یافتند.

 پایان کتاب

 2023اپریل سال
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