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 مقاله اول 

 

 جایگاه شاه امان هللا در

 تاریخ معاصرافغانستان
 
 

 
 شاه امان هللا وملکه ثریا هنگام سفر به اروپا

 
یگانه پادشاهی درافغانستان بود که: استقالل افغانستان شاه امان هللا،

 (.1919نمود) را از کام استعمار انگلیس حاصل

یگانه رهبری درافغانستان بود که برای تساوی حقوق  شاه امان هللا،

زنان با مردان وتساوی حقوق احاد افراد این کشورعمالً دست بکار 
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شد و برسرعملی کردن این برنامه ها، تاج وتخت خود را از دست 

 داد.

بار  ، یگانه شاهی درافغانستان بود که  برای نخستین شاه امان هللا 

درافغانستان  قانون اساسی را با عالی ترین مبانی حقوقی  آن برای 

 مردم کشور وضع وتصویب نمود و در راه تطبیق آن عمالً گام نهاد.

نخستین شاهی درافغانستان بود که در طول دورۀ  شاه امان هللا،

زعامتش ، هیچ فردی از آزادی طلبان و منتقدین خود را به زندان 

 کسی از آزادی خواهان را نگرفت.نسپرد و جان 

نخستین پاشاهی درافغانستان بود که دست به تعمیم  شاه امان هللا،

معارف در سراسر کشور زد و بازهم نخستین شاهی بود که خود به 

تفتیش مکاتب می پرداخت واز پیشرفت تعلیم وتدریس معلمان 

 وشاگردان وارسی مینمود.

ن کالن ساالن ادشدباسو ه براینخستین شاهی است ک ،شاه امان هللا

پرداخت و روش خاصی را برای سواد تدریس کالن ساالن خود به 

 روز  وضع نمود. 1۰آموزی کالن ساالن درمدت 

نخستین پادشاهی درافغانستان است که درمدت ده سال  شاه امان هللا،

زعامت خود،از هیچ کشور خارجی کمک پولی نگرفت  ومستقالنه 

 حکومت کرد.

در پغمان؛ 192۸،یگانه شاهی است که در لویۀ جرگۀ مان هللاشاه ا

آزادی زن افغان را با برداشتن چادری )این نماد تحقیر ونابرابری( 

اعالم نمود ویک گام انقالبی دیگر بر گام های اصالحی دولت خود به 

جلو گذاشت ودرهمان لویه جرگه ملکه ثریا وخواهرشاه  زینب جان با 

 ظاهرشدند. روی برهنه در جرگه

یگانه شاهی درافغانستان بود که برای نخستین  بار،  شاه امان هللا، 

در نماز های جمعه، محراب و منبررا از اختیار مال  بدست خود 

گرفت وخطبه  ونماز را خود قرائت میکرد و پیش از او وبعد از او 
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هیچ یک از شاهان و رهبران افغانستان جرئت گرفتن منبر ومحراب 

 ا از مالیان وخطیبان مساجد نداشتند.نماز ر

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

سلطنتی آغاز کرد ومعاش وامتیازات نسبی ونان راتبه و پخته ازمطبخ 

 ارگ را به آنان منع کرد.

، نخستین شاهی بود که امتیازات پیرها و روحانیون  شاه امان هللا

وملکان متنفذ را از بیت المال قطع نمود وکارکردن را شرط وخوانین 

 گرفتن این امتیازات  دانست.

، اولین شاه افغانستان بود که بدون بادی گارد به میان شاه امان هللا

ملت میرفت و با مردم ملحق میشد وخود را از غم ودرد مردم با 

 خبرمیساخت و حتی الوسع در رفع این غم ودرد میکوشید.

ماهرى بود که شاعر، اولین شاه سخنور و ادیب  هللاامان  شاه

 احساسات وطن پرستى اش را چنین بیان میکند:

 شــدم یکبارگى با جان و سر از دل گرفتارش

 دهم خون عــزیز خویش تا سازم چو گلزارش
 

اولین شاهی بود که مهندسان جرمنی وفرانسوی را شاه امان هللا،

ل ازچمن تا کوشک )تورغندی( دعوت کرد تا برای کشیدن خط ری

هرات وکابل مطالعاتی انجام دهند وبا اینکاراومیخواست کشور 

درشاهراه ترقی قرارگیرد.  اوخط ریل را ازداراالمان تا شاه 

 دوشمشیره کابل کشید .

ی بودکه طرح شهر جدید کابل را درتپۀ نخستین شاه، شاه امان هللا

ساختمان مدرن برای دوایر  2۰تاجبیک بنیاد نهاد و قصرداراالمان و 

 دولتی در باالباغ پغمان بحیث مرکز تابستانی کابل اعمارنمود .
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نخستین پادشاهی است که در صدد تهیه آب آشامیدنی  شاه امان هللا،

صحی برای مردم کابل افتاد و آب پغمان را توسط نل آب به مردم 

 کابل رسانید.

حق شناس  برگردن ملت هللااعلیحضرت شاه امان کمترین حق 

افغانستان، تحصیل استقالل کامل سیاسى کشور است. بدون شک 

هرگاه او برضد انگلیس، بخاطر استقالل کشورش، مردم را به قیام و 

جهاد دعوت نمى کرد و مانند پدرخود با انگلیس کنار مى آمد و از 

دستورات انگلیس در امور مملکت دارى پیروى میکرد، شاید تا زنده 

افغانستان باقى میماند و تا وقتى که انگلیس نمى خواست  بود ، پادشاه

، هیچکس دیگرى براى جانشینى او  قد علم نمیکرد. اما او که عاشق 

استقالل و سربلندى میهن و آزادى مردم وطنش بود، این پادشاهى و 

 تاج و تخت را در قدم آزادى مردم و استقالل کشورش گذاشت . 

است  که در اولین روز اعالم پادشاهی اش شاه امان هللا، اولین شاهی 

خطاب به مامورین وشهریان کابل  دم از استقالل عام و تام افغانستان 

زد و سلطنت خود را مشروط به کسب استقالل کامل کشور اعالن 

 نمود و گفت: 

ملت عزیز من ! من این لباس سربازی را از تن بیرون نمی کنم تا »

من این شمشیر را   در وطن تهیه نسازم! که لباس استقالل را برای ما

در غالف نمی کنم تا که غاصبان حقوق ملتم را به جای خود]شان[ 

ننشانم ! ای ملت عزیز و ای سربازان فداکار من ! بیاورید آخرین 

هستی خود را برای نجات وطن ، بیائید تا که سرهای پرغیرت خود 

"   را برای خالصی وطن فدا سازیم !
1

 

                                                 
1
 هللا خان مان ، اعالمیه اشتهار ا ۶۶9بخش سوم،ص ۴فیض محمدکاتب،سراج التواریخ،جلد - 
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 ان شاه آزادیخواه از جانب  سپاه و شهریان کابل با غریو واین سخن 

های هللا اکبر و زنده باد امیر امان هللا! بدرقه شد.  پیامد این   نعره 

اراده  وعزم آهنین زعامت جدید با پشتیبانی قاطبۀ ملت افغان منتج به 

 کسب  استقالل کامل سیاسی افغانستان گردید .

کسب استقالل کشور دست به یک سلسله غازی امان هللا خان پس از 

اصالحات اجتماعی وفرهنگی زد که تحقق آنرا استعمار تحمل 

نداشت، بنابرین توطئه های استعمار بوسیلۀ عکس العمل روحانیون 

رژیم امانی را با  1929و  1924وابسته با استعمار در سال های 

 سقوط مواجه کرد.

« فصل ناتمام»ئی، زیرعنوانلیون بی پوالدا نویسنده امریکا        

وسقوط او را برای از امان هللا خان با بهترین جمالت توصیف کرده 

 افغانستان یک فاجعه دانسته است.

 

هللا خان از جنگ  بیرون آمدن پیروزمندانه امان:»پوالدا نوشته میکند

سوم افغان و انگلیس که منجر به استقالل افغانستان شد او را به 

تنها بین طبقه روحانیون افغانستان؛ بل به عنوان چهره مجاهد نه 

هایی که در بقیه کشورهای اسالمی علیه  الگو میان ناسیونالیست

جنگیدند مبدل ساخت. میان مسلمانان خارج از افغانستان  انگلیس می

تواند  هللا خان می امان حتی این امیدواری را به وجود آورد که 

 .شود جانشین خالفت عثمانی از دست رفته

ها را دوست داشت و معتقد بود که او هیچ تفاوتی  هللا خان افغان امان

خاطر سفر اروپایی خود  با هیچ فرد دیگری ندارد و زمانی که به

ها با آن روحیه خود برتربینی استعماری  وارد ممبی شد، انگلیس

هللا  تشریفات خاص دولتی را برای او در نظر گرفته بودند که امان

ن موافقت نکرد و این کار باعث ناراحتی میزبانان انگلیس خان با آ

 شد.
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او به عنوان کسی که استقالل خود را از یک قدرت بزرگ 

ست آورده بود مورد پذیرایی گرم تقریبا تمام سران مهم  استعماری بد

دول اروپایی قرار گرفت. بعد از سفر اروپا و مالقات با کمال 

توان  هللا خان متقاعد شد که می اماناتاترک و رضا شاه، شاه ایران، 

افغانستان را که از کاروان تجدد کامال عقب مانده بود با سرعت 

 بیشتر در مسیر توسعه قرار داد.

کنند امیر آدم ترسو بود، باید گفت که  هایی که گمان می برخالف آن

هللا خان آدم شجاع و نترسی بود. او حتی در جرگه و نشست  امان

های او مخالف بودند  با سیاست  لیه او شورش کرده وهایی که ع آن

در حالی که  ،پرداخت شد و به ایراد سخنرانی می باکانه حاضر می بی

 رفت که آنها امیر را هدف قرار بدهند. بیم آن می

طرف کابل روان بود  باری زمانی که از پغمان تنها با موتر خود به

ها  کننده ه او بداند حملهک مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. بدون این

کننده را که تنها یک نفر بود  چند نفر هستند موتر را توقف داده حمله

کند. فلسفه  دستگیر نموده و در مسیر راه به پوسته پولیس تسلیم می

سیاست او، تا حد ممکن عدم به کارگیری خشونت در مقابل 

 شهروندان کشور خودش بود، سیاستی که به هیچ وجه با سیاست

 جدش، امیر عبدالرحمن خان همخوانی نداشت.

توان بدون شک آغازگر فصل نو و تجددخواهی  هللا خان را می امان

های را که او برداشت، در صورتی  در تاریخ افغانستان دانست. گام

شد، ساختارهای سیاسی و اجتماعی افغانستان را  که عملی می

های با افتخار و  تدگرگون ساخته، افغانستان را امروز در زمره مل

 داد. متمدن منطقه قرار می

توان به سه دوره  های تجددخواهانه او را می پوالدا میگوید:برنامه

بر تغییر  1۹۲۳الی  1۹1۹های  تقسیم کرد. دوره اول بین سال
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بنیادی در ساختارهای حقوقی، قضایی و اداری حکومتداری متمرکز 

 بود.

دانست که بعد  1۹۲۸الی  1۹۲۴های  توان بین سال مرحله دوم را می

رفت و در حقیقت تطبیق  از شورش قبایل منگل با آهستگی پیش می

های دوره قبلی بود. او که بعد از برگشت از سفر  تدریجی برنامه

ماندگی ملت  اروپایی و بازدید از کشورهای اسالمی شدیدا از عقب

ای ه خود متاثر شده بود درصدد آن شد تا با سرعت ممکن برنامه

توان دوره سوم مدرنیته  تجددخواهانه خود را تطبیق کند و آن را می

 او خواند که فقط شش ماه ادامه یافت.

های تجددخواهانه دوره سوم در آگست و همچنان ماه اکتوبر  برنامه

هللا خان با جزئیات در مدت چهار  توسط شخص امان 1۹۲۸سال 

ه پیش از تطبیق با روز به اعضای لویه جرگه ارایه شد که متاسفان

هللا کلکانی متوقف گردید و بسیاری آنها فقط در حد  شورش حبیب

گردی برای آینده سیاسی  انداز باقی ماندند. چنین عقب پیشنهاد و چشم

۲« بار بود. و اجتماعی افغانستان فاجعه
  

وقتی امان هللا خان از سلطنت استعفا داد و ارگ کابل را بقصد قندهار 

وردک ردم شریف ودلیر هزاره مثل مردم شجاع ترک  نمود، م

وقندهار وغیره ، مدت هفت ماه  وزیرستانومیدان وغوربند وتگاب و

تمام به حمایت وسپاس از آزاد منشی وعدالت گستری رژیم امانی ،از 

قربانی دادن سر ومال خود، در راه اعادۀ تاج وتخت سلطنت به شاه 

دم دوست، که نمیخواست سلطنت امان هللا دریغ نکردند. اما آن شاه مر

را با خونریزی بدست آورد، برای جلوگیری از جنگ میان افغانها 

کشور را ترک گفت،درحالی که بیشترین مردم قدر شناس افغانستان تا 

که سپهساالر نادرخان، ( 13۰۸میزان 23=1929اکتوبر1۵روز )

                                                 
2
  1398اسد  الرحمن اتل، راه مدنیت، لیون بی پوالدا،فصل ناتمام،ترجمه: مجیب - 
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جنگها  خود را نادرشاه اعالن کرد، همچنان امیدوار بودند که این همه

وجانبازی ها برای بازگشت شاه امان هللا غازی  صورت گرفته است، 

 نه برای به اقتدار رساندن نادرخان. 

این ازجان گذشتگی مردم بخاطر اعادۀ قدرت به شاه امان هللا، بیانگر 

این واقعیت است که هنوز در دره ها و وادیهای کابل وقندهار 

دمان قدردانی وجود داشته واطراف کوه های سلیمان وسپین غر، مر

اند که قدر آن شاه  ترقیخواه و معارف دوست را میدانستند و از رژیم 

چپاول وتاراج وتجاوز سقوی نفرت داشتند و این نفرت را هیچگاهی 

 پنهان نمیکردند. 

برای یک رهبر سیاسی ،چه شاه وچه امیر وچه رئیس جمهور ، 

توطئه ودسایس داخلی یا  افتخاری بزرگتر ازاین نیست که وقتی براثر

خارجی ویا هردو ، از قدرت کنار زده شود، ولی مردم به دفاع از او 

برخیزند و برای اعادۀ قدرت یا سلطنتش،  بدون چشمداشت یک 

ماه تمام سر بدهند ولی 7حبه]یک دانه گندم ،جو، لوبیا[ ودیناری،

سنگر ندهند. وکسی که چنین افتخاری را از جانب ملتش نصیب 

 ید، شاه امان هللا غازی بود.گرد

 2۵/7/2۰19پایان      
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 مقاله دوم

 

 استقالل و شاه امان هللا، دو نام

 جدائی ناپذیر تاریخ کشورما

 

 
 

 هــرسطرزدیوان توآزاده گی آمـوخت

 نفرت زغالمی وسرافگنده گی آموخت

 درمکتـب افکـار توهـــرمسئـله آمـوز

 موخت !فارغ ز اسارت، هنر زنده گی آ

 )زرنجی(
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ش، مصادف با روزاعالم استراداد استقالل  1۲۹۸اسد ۲۸روز 

کشوراست. این روز،برای افغانهای آزادیخواه ، وطنپرست وحریت 

پسند ، یک روز میمون و بس عزیز است. و گرامی داشت از این 

روز، یک وظیفه ویک فریضۀ ملی بشمارمیرود. اعالم استرداد 

قبل از امروز، نه تنها برای ما افغانها سال  ۹۹استقالل کشور،در

بسیار با ارزش است، بلکه برای برخی از کشورهای آسیائی نیز 

الهام بخش بود و جنبش های آزادی طلبی را در مستعمرات آسیائی 

 انگلیس مهمیز زد. 

مردم حق شناس افغانستان، بمناسبت بزرگداشت از سالروز 

بزرگ ملى و فداکار را با  استرداد استقالل کشور، نام این شخصیت

تکریم و احترام عمیق بر زبان مى آورند. مقام واالى این قهرمان 

سیاسى و رهبر وطنپرست افغان، را همین حاال پس از گذشت 

سال از روز اعالم استرداد استقالل میهن، میتوان در رسانه های ۹۹

اجتماعی  ودر مقاالت کوتاه وبلند هموطنان حق شناس وطرفدار 

الی وترقی وطن  به وضاحت دید ودرک کرد و به محبوبیت روز تع

 افزون او در میان جوانان وقشرچیز فهم وآگاه ملت پى برد. 

در تحت رهبری زعامت  جوان  1919مردم افغانستان درسال 

ودلیرخود شاه امان هللا،نخستین مردمی بودند که باقوی ترین قدرت 

نه رزمیدند و سرانجام انگلیس استعماری وقت، یعنی انگلیسها قهرمانا

را وادار به قبول متارکه جنگ و مذاکره برای استرداد استقالل کشور 

 1۸خود ساختند. نتیجۀ منطقی این مذاکرات پیمان صلحی بود که در 

ش( به توشیح شاه جوان وبیدار 129۸اسد  2۸م مطابق )1919اگست 

بحیث روز  را اسد 2۸همین روز افغان رسید و افغانها از آن پس 

 استرداد استقالل خود شناختند و آن را هرساله گرامی میدارند.
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در روند گرامیداشت از استرداد استقالل کشور، نامى که با 

هیچ افغان . غازى استهللا استقالل پیوند ناگسستنی دارد، نام شاه امان 

با وقوف ، آزادى خواه و وطنپرستى پیدا نخواهد شد که از استقالل 

نماید و همزمان با آن، به یاد غازیمرد نامدار اعلیحضرت کشور یاد 

خان ، رهبر وطندوست و سر بکف افغان که استقالل کشور هللا امان 

را به ملت شریف ودلیر خود تقدیم کرد، نیفتد و یاد آن قهرمان واقعی 

                       .                             ملت را در بدست آوردن  استقالل سیاسی کشورگرامى نشمارد

 شهزاده امان هللا همانګونه که یک جوان دراک وتیز هوش بود،

یک عنصرآزادیخواه وضد استعمار نیزبود، و تمام ویژه گیها 

او در لحظات بسیار . ومختصات یک شخصیت تاریخ ساز را داشت

که درشب ) حساس ،درمیان غم و سوگ قتل پدرش امیرحبیب هللا خان

درشکارگاه کله گوش لغمان [ 1297اول حوت ]1919فبروری2۰

بر اعالم امارت عمویش نصرهللا خان، شجاعانه ( کشته شده بود

تصمیم می گیرد و امارت عمویش را رد واعالم میکند که تا انتقام 

خون پدر خود را نگیرد و استقالل از دست رفته کشور را اعاده نکند، 

   .شمشیر در نیام نخواهد گذاشت

فبروری مردم کابل  وقشون پایتخت  2۴روز :» ویدغبارمیگ

امیرامان هللا خان سواره  . درمیدان مرادخانی اجتماع بزرگی نمودند

وتنها در بین جمعیت داخل شد ودرحالی که شمشیر برهنه در کمر 

درهمین جا بود که او نطق مشهور وتاریخی خود را  آویخته بود، 

در داخل کشور  آزادی فردی را او استقالل خارجی افغانستان و. نمود

و از مساوات وبرابری، آزادی ملت وتأمین عدالت و . اعالن کرد 

غریو شادی وتهنیت از جمعیت . حرف زد صداقت دولت جدید 

        3 . «برخاست

                                                 
3
 7۵3-7۵2، ص 1غبار، افغانستان در مسیرتاریخ، ج - 
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اقدامات جسورانه امان هللا خان باعث شد تا عمویش نصرهللا 

امان هللا خان . ذاردخان از امارت استعفا بدهد  و سلطنت رابه او واگ

، در حالى که لباس (م1919فبروری 2۸/ش1297حوت9)در روز 

عساکر و   داشت ، درمسجد عیدګاه کابل خطاب به  سربازی به تن 

  :      شهریان کابل گفت

ملت نجیبه خود این را اعالن و  رعایاى صدیق  اول برهمه » 

تقالل وحاکمیت اس افغانیه را بنام  بشارت میدهم که من تاج سلطنت 

: » وعالوه نموده گفت .« نهاده ام داخلى و خارجى افغانستان بسر 

بیرون نمى کنم تا  من این لباس سربازى را از تن ! ملت عزیز من 

من این « »   ! لباس استقالل را براى مادر وطن تهیه نسازم  که 

را به جاى  غاصبان حقوق ملتم  شمشیر را در غالف نمى کنم تا که 

بیاورید !   اى ملت عزیز و اى سربازان فداکار من »  !«ود ننشانم خ

سرهاى پر  آخرین هستى خود را براى نجات وطن ، بیائید تا که 

4 !«غیرت خود را براى خالصى وطن فدا سازیم 
  

طى نطقى در دربار  1919اپریل  13شاه امان هللا به تاریخ 

من » : اضر بود گفت کابل در حالى که سفیر انگلیس در آن محفل ح

خودم و مملکت خودم را از لحاظ داخلى و خارجى کامالً آزاد و 

بعد از این کشورما، مانند سایر دول و  .مستقل اعالن نمودم 

قدرتهاى جهان ، آزاد است و به هیچ نیروى ، به اندازه یک سر 

موى اجازه داده نمى شودکه در امور داخلى و خارجى افغانستان 

ید و اگر کسى به چنین امرى اقدام نماید، گردنش را با این مداخله نما

»  :و سپس رو بجانب سفیر انگلیس نموده پرسید« .شمشیر خواهم زد

                                                 
4

هللا  ، اعالمیه اشتهار امیرامان  ۶۶9بخش سوم،ص ۴فیض محمدکاتب،سراج التواریخ،جلد - 

  خان
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 :»سفیر انگلیس با حترام و تعظیم جواب داد! « آنچه گفتم فهمیدى 

  5 !«بلی فهمیدم

آدمک افغانستان شناس معروف امریکائی درربع سوم قرن 

افغانستان در نیمه اول قرن )ال قبل درکتاب خودس ۶۰بیستم،یعنی  

 :، از امان هللا خان به عنوان قهرمان ملی یاد کرده نوشته است(بیستم 

بحیث قهرمان ملی افغانستان شناخته ( 1929-1919)امان هللا »  

و . خاصتاً هنگامیکه موفقانه امپراطوری بریتانیا را شکست داد . شد

بدست آورد و به جهان برسمیت شناخته مطلق افغانستان را  آزادی 

  6 «.شد 

شاه امان هللا در خطابۀ اعالم استقالل افغانستان، در قصر 

در قدم اول من زندگى ام را در :»اسد گفت 2۸زرافشان کابل در روز 

اگر ناکام مي . مقابل دشمن براى حصول استقالل شما فدا میکردم

مي کشتم، اما زندگى  شدم، باز هم از تصمیم خود نگشته، خودم را

اگر شما مردم از من . تحت حمایت کشور دیگرى را قبول نمي کردم

پشتیبانى نمي کردید، و با شجاعت کار خود را به پیش نمي بردید، 

من به مقصدم کامیاب نمي شدم و بیش ازین زندگى را بر خود حرام 

لذا شما به من زندگى نوى را داده اید و من به شما . مي دانستم

برادران اطمینان مي دهم که من باز هم به خاطر شما زندگى خود را 

7 .«فدا خواهم کرد
 

بدینسان  این باور درذهن ما زنده واحیا میگردد که در میان 

رهبران سیاسی افغانستان،از نادرشاه تا ظاهرشاه، واز رؤسای 

جمهور مورد حمایت شوروی تا رؤسای جمهور تنظیمها ورئیس 

                                                 
5
  13٥سى افغانستان ،ترجه علیمحمد زهما ، چاپ پشاور ، صدبلیو ادمک، تاریخ روابط سیا - 
6

صاحب زاده،  لودویک آدمک،افغانستان در نیمه اول قرن بیستم،ترجمه پوهاند محمدفاضل  - 

  196،ص 1377چاپ دوم، پشاور،
7
  اسد روز استرداد استقالل کشور، آرشیف مقاالت نویسنده 28مقاله  - 
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مورد حمایت غرب،  چهره ای را سراغ نداریم که جمهورانتخابی 

دارای چنان جذبۀ ملی و مقام ارجمندی مثل  شاه امان هللا غازی باشد 

که پس ازسقوطش،اکثریت مردم افسوس او را بخورند وبخاطر 

بازگشت واعادۀ قدرت به او حاضر به دادن سرو جان ومال خود 

د یک مظاهرۀ شوند. به خاطر رهبران سیاسی دیگر، ماحتی شاه

خشک خیابانی هم  نبوده ایم تا چی رسد به دادن قربانی سر و مال 

خود. ازاین جامیتوان به مقام شامخ شاه امان هللا غازی پی برد و مقام 

 ومنزلتش را باید گرامی خواست. 

 

 گل گذاری  اشرف غنی،  در پای منار استقالل

ت شاه شاه سال قبل از امروز ،مردم  افغانستان تحت زعام ۹۹

امان هللا با فداکاری واز جان گذشتگی هزاران سرباز وطن اعم 

ازپشتون و تاجیک و بلوچ وهزاره و اوزبک وغیره در جبهات 

جنگ سوم افغان وانگلیس؛ استقالل خود را  بدست آوردند. پس 
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حرمت به استقالل کشور، حرمت به خونهای ریخته شده پدران 

ست و بی احترامی به استقالل کشور، واجداد دلیر وآزادی دوست ما ا

 بی احترامی به شجاعت وجان بازیهای نیاکان ما خواهد بود.

شاه امان هللا برنامه و ریفورم های اجتماعی وفرهنگی زیادی را برای 

بیرون کشیدن جامعه از عقب ماندگی قرون وسطایی طرح وبه تطبیق 

متنفذ وابسته با آن شروع کرد، اما متاسفانه که با مخالفت روحانیت 

انگلیس روبرو گردید، که هر اقدام ترقی خواهانه شاه را با بن بست 

روبرو میکرد وسبب شورشها وبغاوت ها درمقابل ریفورمها 

همواره  برنامه های اصالحی و   حضرات مجددی . میگردید

آنها یک بار . وفرهنگی شاه امان هللا را سبوتاژ میکردند اجتماعی 

درمقابل دولت  بشورش واداشتند که  192۴در سال قبایل پشتون را

در راه خاموش کردن این  نیرو وانرژی و بوجه مالی زیاد حکومت را 

در شینوار ننگرهار و 192۸و باردوم درسال . شورش به تحلیل برد

درکوهدامن شمالی شورشهایی را دامن زدند که رژیم امانی را با 

جنگ وخون ریزی  شاه که نمیخواست با. سقوط مواجه ساخت

پناهندگی اختیار   برمردم سلنطت کند، کشور را ترک گفت و در ایتالیا

چشم از جهان فروبست وجسدش در کنار  19۶۰کرد وسرانجام در 

 .پدرش در جالل آباد بخاک سرده شد

و کابل را بقصد قندهارترک  استعفا دادوقتی امان هللا خان از سلطنت 

مثل مردم شجاع وردک ومیدان  نمود، مردم شریف ودلیر هزاره

وغوربند وتگاب وقندهار وغیره ، مدت هفت ماه ازدادن قربانی با 

سر ومال خود، در راه اعادۀ تاج وتخت سلطنت به شاه امان هللا دریغ 

نکردند. اما آن شاه مردم دوست، که نمیخواست سلطنت را با 

یان خونریزی بدست آورد یا حفظ نماید، برای جلوگیری از جنگ م

 .افغانها کشور را ترک گفت
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 اسد 28مراسم تجلیل از سالگرد استقالل درهلمند در روز

 پایان                          
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 مقاله سوم

 

 میهن پرستی  شاه امان هللا نماد

 واستقالل خواهی!

  

خان در میان رهبران و شاهان افغانستان از لحاظ   هللا  امان شاه 

 انگلیس ویژهاستعماردوستی و روحیه استقالل طلبی وضدیت با   مردم

گی های خاصی دارد.بخاطرهمین روحیه بود که  بیش از تمام 

 اسی مورد سوء قصد قرارگرفته است.یرهبران س  

او که شاه و شاهزاده بود و در ناز و نعمت پادشاهی بزرگ 

او فتح شده  های زندگی برای عیش و آرامی و تنعم شده بود و تمام قله

آمد، ممکن بود تا آخر عمر به عنوان  ها کنار می بود، هرگاه با انگلیس

پادشاه افغانستان بر تخت کابل باقی بماند. ولی او که آزادی و 

داد و  سربلندی وطنش را بر زندگی در ناز و نعمت سلطنت ترجیح می

بر ضد انگلیس  نبردروز اعالن پادشاهی خود، پای  در نخستین

ر استرداد استقالل وطن را بجلو گذاشت و از ملت افغان خواست بخاط

 تا در این راه نیروی افغانی و اسالمی خود را بکار گیرند.

 ملت با شهامت افغان هم این ندای بر حق امیر جوان افغان را 

های پاک خویش آزادی و استقالل را  لبیک گفت و با ریختن خون

 لیس بدست آوردند.برای وطن خود از کام استعمار انگ

 خان با وجود آنکه همراهی و  هللا  امان اعلیحضرت غازی

همیاری کشورهای بزرگ جهان را با خود نداشت و رجال کار فهم و 
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های  مجرب در کشور نیز اندک بودند، پس از حصول استقالل برنامه

اصالحی فراوانی طرح کرد و برخی را در محل اجرا گذاشت. در 

ها تشویق و  قبایل سرحدی را در مبارزه با انگلیسعین حال آشکارا 

ها را واداشت تا بر ضد امیرافغان  حمایت میکرد. همین مساله انگلیس

ها که بخوبی با روحیات و  دست به تحریکات و تفتین بزنند. انگلیس

خصوصیات مذهبی و ملی افغانها آشنایی داشتند، با کاربرد سالح 

خان، بزودی ذهنیت مردم را علیه  هللا  ناما تبلیغ و توطئه بر ضد شاه 

هایی در شینوار ننگرهار و  او تغییر دادند و با سازمان دادن شورش

که   ودر منطقه شمالی برهبری دزد مشهوری معروف به بچه سقا

الطریقی بود، چنان عرصه را بر او تنگ  مصروف رهزنی و قطاع

الحی خود چشم های مترقی اص ساختند که مجبور شد از آن همه پالن

راهی دیار غربت شود. این حادثه قبل  از قدرت استعفی بدهد وپوشد و

  از همه، قوت تفتین استعمار انگلیس و اثر بخشی آن را بر مردم ساده

 دل افغان آشکار میسازد.

 دوست وطنمرد  آنهللا،  شاه امان از مردم دوستیمثالی 

 مثال است: رب بیهای شرق و غ آورم که در تاریخ فرمانفرمایی می

 هللا به قندهار مواصلت کرد، مردم قندهار  امان هنگامی که شاه

بدور او جمع شدند و حمایت خود را با جان و مال از رهبری و 

پادشاهی او اعالم داشتند و او را مجبور کردند تا بسوی کابل برای 

 استرداد تاج و تخت حرکت کند.  

در » ن مورد مى نویسد: پوهاند حبیبى از چشم دید خود در ای

هزار لشکر قومی قندهاری و هزاره تحت قیادت شاه  ده ش1۳٠۸بهار 

خان بسوی کابل حرکت نمود. سپاه زابل و مقر را عبور کرد و  هللا امان

بسوی غزنی پیش آمد. در مسیر راه بنا بر دسایس انگلیس بوسیله 

ش و انگیز  برخی عناصر مشکوک و روحانی نمایان داخلی به غرض
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داران کشاف  تن از طالیه 2۰آویزش قبایل درانی و غلجائی 

  های پاره درانی در منطقه سکونت غلجائیان کشته شده و نعش فراهی

های کج شده تلفون انداخته بودند و بر کاغذی  گان را بر پایه شده کشته

این مهمانی از جانب اقوام غلجائی » با خط بد مالیی نوشته بودند:

 « هللا است. امان ن و شاهبرای درانیا

شاه با مشاهده این وضع اسفناک و فجیع، لشکریان را بدور 

خواهند در بین  اکنون ثابت شد که دشمنان می» :خود خواند و گفت

قبایل ما فساد و جنگ اندازند تا ما با دست خود یکدیگر را بکشیم و 

 مسبب این عمل ناجایز من خواهم بود که برای باز گرفتن تخت و

تاج، کشت و خونریزی روی خواهد داد. پس ای مردم عزیز من! 

شکن جنگ داخلی و قبیلوی را تحمل  یقین بدانید که من این مناظر دل

خواهم شما برای بازگشت تخت و تاج من به  کرده نمیتوانم. و نمی

چنین کارها دست یازید. پس باید من از میان شما بروم تا موجب 

 باشم.چنین کشتار و خونریزی ن

 شما ملت عزیزم، زنده و افغانستان باقی خواهد ماند، ولی 

روسیاهی ابدی و مسئولیت این هنگامه ناشایست بنام من ثبت 

میشود. در حالیکه من از روز اول شاهی خود تعهد سپرده بودم، که 

برای حفظ استقالل و تمامیت مملکت و سعادت و وحدت شما مردم 

 افغانستان کار کنم.

 های سابق تاریخ این  ! علت بدبختی مردم ما در دورهببینید

ها  بود که شهزادگان برای بدست آوردن مقام شاهی با همدیگر جنگ

ها و  اند و در این بین شما مردم را با یکدیگر بجنگ و دشمنی داشته

اند. من میخواستم دوره شاهی من  های قبیلوی برانگیخته  عداوت

را به جنگ یک دیگر سوق دهم،  چنین نباشد و بجای اینکه مردم

باید منادی دوستی و وحدت و سعادت و اخوت تمام مردم افغانستان 



 24 مقاله در بارۀ شاه امان هللا20

بینم که شما بجنگ داخلی قبیلوی گرفتار  باشم. چون اکنون می

آئید، اینک من میخواهم میدان را به مردم خود افغانستان اعم از  می

یایید. من موافقان و مخالفان خود، بگذارم. شما با همدیگر جور ب

مسئولیت جنگ خانگی شما را برای باز ستانی تخت شاهی بدوش 

خود گرفته نمیتوانم. یک او درزاده من درپاره چنار رسیده و دیگر 

برادر روحانی من در همین جا نشسته و جنگ خانگی را در میدهند. 

ولی من مرد این کار نیستم و توصیه من بشما این است که با 

د، اتفاق کنید، استقالل خود را نگهدارید، و وطن همدیگر کنار بیایی

خود را بدشمنان خارجی مسپارید! من فردی از شما هستم، اگر شما 

مندید، عین سعادت و مسرت منست. ولی اگر اینچنین بخاک و  سعادت

خون بغلتید، موجب بدبختی و مالل دایمی من خواهد بود.سپس شاه 

ت این دو بیت واقف الهوری دوس خواه و مردم نیکدل و حساس و خیر

 ریزان خواند: را اشک

  وطن!

 جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است

 چه نیــرنگ است  من بقـربــانت این

  ا تـو نشنــوی نــــامـــمــــــروم تی م 

 اگــــر از نام من  تـــرا ننـــگ است!

 «هللا. امان و بعد گفت : فی 
 8

 

 از چشم دید خود در مورد  حبیبی این  واقعه را مرحوم عالمه

روشنفکر و وطن دوست در کتاب جنبش مشروطیت در   آن شاه

افغانستان  نوشته است و صادقانه شهادت میدهد که مردم بسیار به او 

ارادت و باور داشتند و میخواستند شاهی را بدو باز گردانند،اما شاه با 

                                                 
۸
 170، ص1363ت ، کابل پوهاند حبیبى ، جنبش مشروطی - 
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والی غزنی روبرو شدن آن حادثه دلخراش، با لشکر آماده پیکار از ح

واپس به قندهار برگشت و از آنجا راهی دیار غربت شد تا مرگ 

 هموطنان خود را نبیند.

 

 خاطره یی از سردار کبیرسراج:

سردار احمدکبیر سراج پسر سردار محمد کبیر سراج، برادر 

غازى خاطراتى از شاه غازى را در هللا زاده اعلیحضرت شاه امان 

کرده که مطالعه آن هرانسان روزهاى اخیر عمرش در غربت بازگو 

وطنخواه و با احساس را تحت تاثیر قرار میدهد . او مینویسد: درست 

میالدى در معیت اعلیحضرت  1۹٥1بخاطر دارم که در خزان 

خان، ملکه ثریا و پدر مرحومم )سردار محمدکبیر( هللا غازى امان 

از سویس به فرانسه رفتیم. چند ساعت ازاین سفر را براى تماشاى 

وه مونت بالن بخاطر مناظرطبیعى و چشم انداز هاى زیباى آن ک

اختصاص دادیم. هنگام گردش در اطراف و نواحى مونت بالن ، 

خان در یک محل چند لحظه ایستاد و به کوه هللا اعلیحضرت امان 

سر بفلک کشیده نگریستند، آنگاه بیاد کوهستانهاى وطن، اندوهگین 

 لقه بسته بود، گفتند: شده در حالى که اشک در چشمانشان ح

احمد جان هرگز فکر نمیکردم براى همیشه از کشور عزیزم » 

افغانستان دورمانده و در خاک اجنبى زندگى کنم . آرزوهاى بزرگى 

براى اعمار یک افغانستان پیشرفته و متمدن در سرداشتم که نسبت 

بعد از « حوادث و پیش آمدهاى مختلف به انجام آن موفق نگردیدم.

سخنان ایشان سکوت نموده بفکردورى فرو رفتند. درین موقع  این

کاکاى محترم و عزیزم ! در حیرتم که با وجود کینه »مؤدبانه گفتم:

توزى ها، توطئه ها و اتهاماتى که دشمنان و مخالفان بر شما 

رواداشته اند، و بدتر از همه آنکه خدمات شایسته شمارا از قبیل 

، تصویب ]نخستین[ قانون اساسى، تاسیس استرداد استقالل افغانستان
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مکاتب ذکور و اناث، مطبوعات آزاد، الغاى بردگى و غیره و غیره، 

نادیده گرفته شد وحتى این کارنامه هاى بزرگ را بنام خود رقم 

زدند، بازهم چطوربه فکر رفتن به افغانستان هستید؟ اعلیحضرت 

م ! از چشمى که بچه جان» دست شانرا روى شانه ام گذاشته گفتند: 

من افغانستان را مى بینم و به آن عشق میورزم ، تصور آن براى تو 

غیر ممکن است ، من عاشق افغانستان هستم، افغانها را دوست دارم 

و هر فردى را که بخواهد صادقانه به افغانستان خدمت نماید وبراى 

بهبود و پیشرفت آن سرزمین بکوشد، و مردمش را دوست داشته 

من هم اورا دوست خواهم داشت. این فرد چه نادرشاه باشد یا  باشد،

ظاهرشاه و یا حتى بچه سقاو، تفاوتى برایم ندارد. آرزو دارم در 

این « افغانستان زندگى کنم و جسدم زیر خاک افغانستان دفن گردد.

سخنان تاثیر عمیقى برمن گذاشت ، چنانکه بالفاصله دستان ایشان را 

ى ایشان به مردم و وطن ستایش کردم . مرحوم بوسیدم و از وفادار

من هرگز خاندانم را نخواهم بخشید اگر » رویم را بوسیده گفتند:

  9 «خدمتى به افغانستان عزیزم نکنند، و از فکر آن غافل باشند.

 

خواهی و مردم دوستی یک رهبر  این بود چند نمونه ازوطن

مرگ هموطنان دلسوز و مردم دوست که تاج و تخت و قدرت را بر 

ترجیح نداد و مردانه از آن در گذشت تا تاریخ از او به عنوان یک 

 ریز نام نبرد. حقا که تاریخ وطن  طلب، خودخواه و خون رهبر قدرت

 باد. از او امروز به نیکویی یاد میکند. روانش شاد و یادش گرامی

 

 علوهمت شاه امان هللا 

                                                 
9
 283هفته نامه امید،شمارۀ  - 
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امان  حضرتیاعل ه" ب 13۰3جرگه دارالسلطنه  هیلو دادیدرکتاب "رو

حسن  اقدامات بزرگ و خدمات  جهیدر نت»... آمده است:  یغازهللا 

جرگه چهار مقصد  هیمعظم لو یغاز حضرتیسترگ که ذات اعل

آنرا بدرگاه  یقبول دیو ام کندیم میرا بحضور مبارک تقد یآت یعال

 دارد .  یغاز اریشهر حضرتیاعل یخداوند

 یکه اله یمالو دولت اس نید انیداعدعاست از طرف ما  ه  : تحف1

 نییخود و حرمت روح پرفتوح حضرت خاتم النب یبعزت بزرگ

 یغرا عتیشر یلوا ریافغانستان را بز ورهیغ هیصلعم، سلطنت اسالم

امان  یهللا الغاز لیسب یاالمرمعظم مان المجاهد ف یو امراول هیمحمد

و اضطرابات حوادث اجانب و اغتشاشات  رددست ب عیهللا خان از جم

 نیصون و مامون داشته همه وقت مشفق و متحدمان بدارد. آمم یداخل

 .نیرب العلم ای

نشان  کیجرگه  هیلو هیعال هیمجلس اسالم نیانعقاد ا ادگاری: ب2

حسن خدمت  یجرگه" را برا هیعهد است موسوم به "لو قیتوث شانیذ

اند وده مان ابراز فرم یاالمر غاز یو مملکت که اول عتیدر راه شر

 کیجرگه  هیعالوتا لواز طرف ملت صادقه شاهانه تقدیم میشود...

تا  دینمایم میبحضور مبارک تقد شمشیرراقبضه ً  کیتفنگ و  لیم

بمقابل  هیو منافع مملکت مقدسه اسالم نیحفظ د یذات شاهانه برا

و  تیبه استعمال آن شرف اسالم تیو انسان تیحقوق بشر نیغاصب

 .  ندیابراز نمارا  تیشجاعت افغان

 رحکمیز کهیشخص یو درعرف گاه برا عتیدر شر ری: چون لفظ ام3

و گاه درباره  هیرالسریو ام شیرالجیو ام رعسکریپادشاه باشد مثل ام

 استعمال نیرالمؤمنینباشد، مثل ام گرید رحکمیپادشاه کالن که ز

د حکم است، خدا نخواه ریدولت ما ز ایکه آمیشودجهت رفع این تََوُهم 

 کیبوده  یو خارج یاستقالل داخل یالحمدهللا سلطنت افغانستان دارا

که  میوار دیدولت معظم و مستقل آزاد است ، لهذا ما ملت افغانستان ام
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 لیواک( که پادشاه گفته شود ، تبد ولټ)نیرالمؤمنیبلفظ ام ریلفظ ام

 یامان هللا ، الغاز ریام یعموم ملت افغانستان بعوض الغاز افتهی

 .... ندیامان هللا بگو ولواکټ نیرالمومنیام

جد امجد  حضرتیو اعل دیسع دیپدر شه حضرتی: چونکه اعل4

 اءیو ض نیمرحوم شما از طرف ملت به القاب سراج الملت و الد

 حضرتیکه اعل کندیجرگه" تمنا م هیملقب بودند، "لو نیالملت والد

ا از طرف لقب ر نی" شوند و ا نیالملت والد فیمان ملقب "س یغاز

 «. ندیجرگه قبول فرما هیلو

 

 شاه امان هللا  حضرتیاعلپاسخ 

شامل باشد ، خوب است و بدان  یبنام من عاجز اسم حضرت اله ایآ

من طفل بودم و  کهی"؟ در وقتفیبه "س ایخورسند و ممنون باشم و 

فکرم به امن و امان نبود، نامم از زبان جد امجدم "امان هللا "  چیه

را که خداوند از لطف و مرحمت خود به  یلقب گریاست ، دنهاده شده 

بقبول  زی" است. در اول سلطنت ، من نی" غاز ودهفرم یمن مهربان

شدم،  فی" تکل نیالملت و الد فی" و "سنینمودن " شمس الملت و الد

که  کنمی. خدمت شما صادقانه عرض متوانمیاما گفتم که قبول کرده نم

دوست دارم  یلیما و خادم اسالم است! و خ"امان هللا " خدمتگذار ش

شوم و در خاک "هللا ،  ادیعاجز هللا "  ە که تا آخرعمر خود بنام " بند 

 یرا که خدا بمن اعطا و ارزان یلقب غاز نیهللا" گفته بروم. تنها ا

 ریام حضرتیکه اعل دیئ گوی. اگر شما مکندیم تی، کفا دیفرموده ا

لقاب را قبول کرده بودند، عرض چرا ا دیشه حضرتیمرحوم و اعل

نکرده ام  یخدمت کیچیخودم ه شند،با دهی: البته آنها او را الزم دکنمیم

کرده  ینام باشم. باز اگر خدمت نیسزاوار ا ایکرده شود و  ریکه تقد

ملتم که از هر گوشه و کنار  یصدا ها نیباشم بمقابل آن امروز ا

بار گران را بگردنم  نیا کنمی. تشکر م کندیم تی، کفا رسدیبگوشم م
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بتو  گرهایشو که د خترعنگردد حاصل م دی. جوهر مرد به تقل دیندازین

 دیتقل تیکنم، فقط در اسالم دیکه درهرکار تقل خواهمیکنند من نم دیتقل

است. آنچه در باب  یکاف دیقدر که گفت نیو بس! هم کنمیم

که  انمدیخوب م د،یفرمود ولواکټامان هللا  یغاز نیرالمؤمنیام

 یزبان افغان کهی. هر وقتندیگویرا م اریکل اخت ولواکټ یدرافغان

 افت،یما رواج  نیمامور نی]پشتو[ بهمه نقاط مملکت افغانستان و درب

! شوندیم شوند؟یگفته نم ریبقبول کردن آن حاضرم. ام زیالبته خودم ن

 ای: آنیرالمؤمنیبودند؟)رض( ام یاحد هیحما ریآنحضرات بز ایآ

 دیشده اند. حاال شما مختار ادی ریام نی! خاندان ما بهمیراشده ن یخلفا

 ری"ام ای" نیالمجاهد ری"ام ای دیگوئی" مریخادم اسالم را "ام نیکه ا

 یپروائ چیخوب است. ه دی"خادم اسالم" هر چه بگوئ ای"  یغاز

از محبت شما است ، لکن خودم خود را نسبت بشما  نهمهیندارم. ا

خوب است تا  دیئامان هللا " بگو ریاگر مرا "ام المی. بخشناسمیخوب م

شما ملت و عالم  یبرا نیو قابل تحس ریتقد انیشاخدمت  کی کهیزمان

 اسالم ابراز کنم.

 شمیاست در پ یدارم که عقب یغم اینه از دن

 پس کوچه ها دورم نیاز شم،یجنون خدمت خو

صوص شما است و بس در خ یو بهبود یفقط وقار و عزتم در آباد 

ً و عقالً شما را مالمت مریشمش و قبول کرده  کنمی: قانونا ، و شرعا

 یدانه ها یشما از طالست و بعض ریشمش ًنی. چرا که ا توانمینم

تفنگ را  نیتان هم یپاس خاطر و خوشنود یالماس هم دارد. فقط برا

محاربه اگر سرم برود،  یکه در اثنا کنمیو با شما عهد م کنمیقبول م

تفنگ خواهد بود. تا اوالً سر خود را در راه خدمات  نیا یدر پهلو

شما  یزهایچ یتفنگ را بدشمنان نخواهم داد. باق نیشما ملت ندهم، ا

که عرض کردم، قبول کرده  یلکن بنابر دالئل کردم،یرا منظور م

عالم اسالم  یو تعال یترق یکالم خود را بدعا ی. باقتوانمینم
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هللا اکبر هللا ً اکبر ال اله   ) میگویموده مومخصوصاً افغانستان  خاتمه ن

 (االهللا  هللا اکبر هللا اکبر و هلل الحمد 

و متعهد به  یپادشاه با وجدان، فارغ از خودخواه کینمونه  نستیا

 (دربارۀ شاه امان هللا توضیح دونکته آرشیف مقاالت،داکترکاظم،)«وطن! یخدمت برا
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 مقاله چهارم

 

 شاه امان هللا از چشم دپلوماتان وصاحب نظران

 

"شاه امان هللا، در شیفتگی به استقالل و آزادی این میهن، سرآمد همه 

سرداران و ساالران آزادی کشور ماست. این سرزمین یاد و نام شاه امان هللا 

سربلندی، تا سرمدی، تا جاویدانه،  بلند نگه خواهد را همچنان با افتخار و 

داشت. او فرزند راستین این آب و خاک بود، عاشقی سینه چاک به میهن و 

 (داکترسپنتا،سابق وزیرامورخارجه افغانستان درعهدکرزی ")مردم.

 

درکودکی از ریش سفیدان محل خود در نیمروز راجع به شاه 

استقالل کشور تعریف های   امان هللا  وعزم راسخ اوبرای کسب

شنیده بودم ولی در دوران مکتب تا فاکولته درهیچ کتاب درسی 

وغیردرسی  و در هیچ کنفرانس وسخنرانی من چیزی در مورد 

کارنامه های امان هللا خان نخواندم ونشنیدم. در دوره جمهوریت نام 

 امان هللا خان بمناسبت استقالل افغانستان در روزنامه ها برزبان

نام  شاه امان هللا در  1۳۵۷قلمها جاری شد. پس ازکودتای ثور در 

سخنرانیها بیشتریاد میشد و رهبران جناح پرچم خود را ادامه 

دهندگان راه  مشروطیت دوم وانمود میکردند، شاید میخواستند از 

محبوبیت آن شاه  بحیث بنیان گذار دوستی افغان و شوروی 

 کشور استفاده کنند. برای حضور قشون سرخ در1۹۲1در

با چاپ مجدد تاریخ غبار)افغانستان درمسیرتاریخ( در خارج 

از کشور و ورود آن به کابل مردم با خواندن آن به کارنامه ها 

وبرنامه های اصالحی شاه امان هللا آشنائی پیدا کردند وکم کم در دل 
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تحول طلبان وترقی پسندان مهرومحبت آن شاه متجدد وآزادی خواه 

گرفته رفت. در دهه هشتاد قرن بیستم بود که من با کارنامه های  جا

شاه امان هللا وعشق آتشین او به استقالل وتعالی مردم افغانستان آشنا 

شدم  ونفرت شدید او نسبت به استعمار انگلیس  را درک ومحبت 

 واحترام او را دردلم جادادم  وسعی نمودم بیشتر او را ارج بگزارم . 

سلطنت خود، تالش کردند تا ۴٠برادرانش درمدت  نادرشاه و

نام ونشان شاه امان هللا غازی را از صفحات تاریخ محو و نابود 

کنند، ولی با وجود سوختاندن تمام کتب درسی عهد امانی  که در آنها 

نام وکارنامه های آن زعیم ملی وجود داشت،یکجا با قصر زرنگار 

تقالل افغانستان قرائت شده بود که در آن اعالمیه برسمیت شناختن اس

در آتش سوختند، اما نتوانستند که نام آن شاه میهن پرست را از ذهن 

وقلب مردم افغانستان پاک کنند. زیرا نام امان هللا  با نام استقالل 

کشورعجین شده است و تا استقالل پا برجا باشد، نام او نیز پابر جا 

از محبوبیت آن شخصیت خواهد بود. وهیچکسی نمیتواند ذره یی 

 ملی را از قلب و ذهن  مردم حق شناس افغان کم کند.

ناگفته نگذریم که یکی از مهمترین کتب تاریخی عهد حکومت نه 

 ماهه حبیب هللا کلکانی "تذکراالنقالب" نوشته مورخ شهیر

کشورفیض محمدکاتب است که وقایع وسوانح نه ماهه بچۀ سقو را 

از سوی آقای امیری  ۲٠1۳و درسال بطور روزمره نگاشته است 

 در آلمان به چاپ رسیده است.

داکتر سید عبدهللا کاظم در تازه ترین مقاله اش در باره شامان هللا 

اینکه شاه امان هللا یک زعیم ملیگرا و ترقیخواه در تاریخ »مینویسد:

کشور بود، جای شک نیست. اصالحات عمیقی را که او در مدت 

، تا امروز ادامه دارد و هنوز بسا آرزوهای او کوتاه رویدست گرفت

برآورده نشده است. شاه امان هللا بعد ازحصول استقالل کوشید تا 
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برخرابه های نظام کهنه قبایلی شالوده یک دولت عصری را برمبنای 

قانون ونظم به وجود آورد و برای تحقق این هدف با عزم راسخ دست 

احات مختلف زد، از جمله به اصالحات و نوآوریهای عمیق در س

مهمترین آن: اصالحات اداری درداخل ارگان حکومت، انفاذ قانون 

اساسی، احترام به آزادیهای فردی، وضع قوانین ونظامنامه ها 

نظامنامه(، رجوع به نظرمردم  5۰درساحات مختلف )بیش از 

وفراخواندن لویه جرگه به حیث یک مرجع عالی تقنینی، اصالحات 

توجه به امورمعارف وبرای اولین بار افتتاح مکاتب امورمالی، 

نسوان وتساوی حقوق زن ومرد، ازبین بردن امتیازات ومعاشات 

مستمری بعضی خانواده ها والقاب شان که این ها همه از جمله 

«نوآوریهای مهم و بسیاربحث انگیز بودند.
 10

  

سابق وزیرامورخارجه افغانستان،به  مناسبت داکتر سپنتا، 

اهمین سال درگذشت شاه امان هللا در سخنرانی خود با بهترین پنج

:" او پیشگام ایجاد نظام الفاظ وکلمات از شاه امان هللا، یادکرده گفت

حقوقی مدرن در سرزمین ماست...اگر چه شاه، به دلیل مقاومت 

های نخبگان سنتی و مداخالت گسترده استعمار همواره ناگزیر می 

اصالحات خود بکاهد، اما با این هم، آنچه  شد، تا از برد و ژرفای

را که او وارد نظام حقوقی و فرهنگ اصالحات در افغانستان نمود، 

آغاز همه آغاز ها به سوی تجدد و روشنگری بود.... شاه با 

فرزانگی و شهامت بی نظیری در دیباچه همه قوانین بر این امر 

انه پیش تأکید می کرد، که چگونه روح زمانه او با روح زم

کسوتانش متفاوت است و باید روح زمان را دریافت. بدون شک 

این بدین معنا بود که او پیام و ایجابات زمان خود را و نیاز مردم 
                                                 

1۰
داکتر کاظم، شاه امان هللا غازی ـ بانی تحول در زندگی زن افغان(در پورتال افغان  - 

 2019مارچ  23جرمن آنالین، 
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افغانستان را برای رسیدن به یک زندگی بهتر، درک کرده بود  واز 

همین رو بود که با التهاب بی مانند و شیفتگی بی نظیری خواهان 

 ونی در این سرزمین بود."تغییر و دگرگ

مردم افغانستان در تالش آزادی :"… اقای اسپنتا می  افزاید 

قربانی های بیشماری داده اند. شاه امان هللا بزرگترین فرزند برومند، 

آزادیخواه شوریده و اصالح طلب پی گیر کشور ما می باشد. بررسی 

ماعی آغاز برنامه های اصالحی شاه باید در همان متن تاریخی و اجت

قرن بیستم صورت بگیرد و در حیرتم که حتا با در نظر داشت همان 

متن تاریخی هم، اصالحات وی و شخص وی در باور و تفکرش، 

دهه ها از جانیشنانش جلو اند. مضمون گسترده و پیام فراگیر 

اصالحات شاه برای غلبه بر خلسه و بی حرکتی قرون و ترقی 

گفتمان اصالحات وی به تعطیل اعالن ستیزی را نمیتوان با تقلیل 

کردن روز پنجشنبه و یا تغییرکاله و لباس کارمندان دولت، مورد 

سوال قرار داد؛ با اینکه در همین حرکت های نمادین و ظاهراً بی 

."مفهوم نیز رویکردی مبتنی بر عقالنیت اقتصادی نهفته بود
 11

  

ه بسیار مهم افغانستان شناس معروف  امریکائی به یک نکت آدمک،

ش( 1۲۹۸) 1۹1۹امان هللا خان در اگست »اشاره کرده می نویسد: 

به کسب آزادی افغانستان موفق گردید. برای حصول آزادی واقعی 

باید آزادی افغانستان توسط ملل جهان شناخته شود و نمایندگان 

کشورها در پایتخت افغانستان هرقدریکه خواسته باشند، حضور بهم 

بط دپلوماسی افغانستان با ممالک خارج برقرار گردد. رسانند تا روا

تثبیت این امردر آنوقت مشکل به نظر میرسید، زیرا تعداد زیاد 

ممالک جهان شک داشتند که برتانیه دست از افغانستان بردارد و آن 

                                                 
11
 جرمن آنالین،سخنرانی داکتراسپنتا به مناسبت پنجاه سالگی درگذشت شاه امان هللا -افغان - 
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را به خود مردم واگذار شود. بنابرآن تنها ممالک همسایه و 

غانستان همدردی داشتند چون همجواریکه ضد برتانیه بوده و به اف

شوروی، ترکیه و ایران به کمال میل آزادی افغانستان را به رسمیت 

شناختند و خود را با افغانستان متحد ساختند. معیار موفقیت افغانستان 

نخست از همه درمساعی  اش در صحنه دپلوماسی بین المللی بود که 

دپلوماتیک را با این کشور نو خاسته و آزاد قابلیت تثبیت روابط 

12 .«کشورهای دور و به خصوص قدرتهای اروپائی حاصل کند
  

چنان دلبسته شخصیت و محقق امریکائی )ریه تالی ستوارت ( 

کرکترشاه  امان هللا  شده بود که  برای تحقیق در احوال وافکاراو از 

امریکا تا لندن واز لندن تا ایتالیا وتا کابل و سپس از کابل تا جالل 

رنج سفر را برخود قبول کرد ودر مراسم بخاک سپاری آن شاه  آباد

حضور یافت و از میدان هوائی تا محل بخاک سپاری  1۹۶٠درسال

جنازه احساسات مردم را از نزدیک مشاهده نمود واخالص مردم را 

نسبت به آن شاه مرحوم به چشم خود دید و باربار به زیارت قبر او 

او را درمیان هموطنانش بهتر درک  قدم رنجه کرد تا مقام ارجمند

کند. همچنان اودرمراسم تدفین ملکه آن شاه مترقی تاجالل آباد 

سفرنمود و برقبر آن خانم هوشیار و فداکار گل گذاشت، وچشم 

 نمود.« آتش در افغانستان»دیدهای خودرا ثبت کتابی بنام 

او درکتاب خود)آتش در افغانستان( درمورد امان هللا خان  مى 

با امیران سابقه افغانستان متکبرو مغروربودند و تماس »  ویسد:ن

خان برعکس شخصیت دموکرات هللا ایشان دشواربود، اما امان 

داشت و مانند هارون الرشید اکثراًبدون ]گارد[ محافظ دربازارهاى 

شهرگردش میکرد و بامردم مخلوط و محشورمیگردید. از تشریفات 

                                                 
12

شاه امان هللا غازی و برنامه های انکشاف معارف درکشور،افغان  کترعبدهللا کاظم،دا - 

"روابط خارجی افغانستان درنیمه اول قرن بیست"، ترجمه ، بحوالۀ )(۶جرمن آنالین)بخش
 (8۴،ص 1377پوهاند محمد فاضل صاحبزاده، پشاور، 
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انهاى دیگرحساب میکرد و احساس بدش مى آمد و خود را مانند افغ

خان یک ملى گراى وطن دوست و پشتى هللا برترى نمى نمود. امان 

بان آزادى شرق بود و 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 شخص 

لهذا نمی خواهد خون بریزد وبنابرین ازسلطنت دست وى است، 

خان واگذاشت. درباریان بى هللا کشید وآنرا به برادرش عنایت ا

کفایت به دورش حلقه زده بودند. همچنان حربه کفر راعلیه وى به 

کار بردند و او را ضد اسالم دانستند، در حالى که وى یک مسلمان 

.«صادق بود
 13

  

ب) ظهور وسقوط اعلیحضرت امان هللا آقای پیکار پامیر درکتا

 از قول " مویس پرنو" مینگارد : الداوخان( خود بحوالۀ لیون پ

درظرف سه ساعت از امان هللا خان  192۵آنچه من در سال »

راجع به سیاست افغانستان آموختم، بیشتراز مطالعات حیاتی من در 

زمین آشنا باره  افغانستان بود. امان هللا خان مرا با حقایق آن سر

ساخت. امان هللا خان پادشاهی جوان و ترقیخواه افغانستان بود . . . 

بخاطر دارم وقتی ازکابل دیدن کردم و جویا شدم که بانی آنهمه بنا 

های جالب و گیرنده مانند مکاتب، فابریکه ها ، موزیم، مطبعه و 

بنای شهر عصری و بزرگ داراالمان کی بود؟ جواب همیشه 

 : ) امان هللا خان ( !" یکنواخت بود

 " امان  نویسنده می افزاید:"جوزف کستنی" نوشته میکند:

، تشنۀ آزادی مردم خویش. هللا خان شخصی است وطنپرست، فعال

وم  حبیب هللا خان که اکنون سی سال دارد از نعمت قوای ساین پسر

                                                 
13
 205ریه تالی استوارت، آتش در افغانستان ، ص  - 
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معنوی بزرگی بر خوردار است. شخصی است شجاع و دوربین . 

ی خیلی بزرگ که عبارت از اتحاد مسلمین است اکنون مشغولیت

  14روی دست دارد. "

، سفیرفرانسه درافغانستان درعهد امانی، در موریس فوشه

کلمات نمیتواند بزرگی وعظمت  باره  شاه امان هللا می نویسد:"

شخصیت او را بیان کند.این جوان درمقایسه با عمر خود در امور 

د.با شجاعت اهداف مشخص سیاسی شعور عجیب وحیرت آوری دار

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 و حزم واعتدال  می درخشید. امان هللا خان از اثر ذکاوت 

سرشار، شهامت وفهم مسایل سیاسی ،هرکس را تحت تاثیرخود 

ر میداد.امان هللا خان این کفایت را دارد که مسایل پیچیده  به قرا

ارتباط همسایگان )روس وانگلیس( را با اطمینان کامل مطرح کند 

ونظر وفیصله خود رانسبت به آنها صادرنماید. او صاحب عزم 

وارادۀ قوی است. تاهنوز صیقل زمانه را ندیده وکامیابی های 

مثال در مدت اندک افغانستان را زیادی را نصیب شده است. بطور 

15به تمام جهان معرفی کرده است. "
  

همه محققان براین نکته متفق اند که علیاحضرت )مادر امان 

ً شخصیت هللا  خان( درتربیت فرزندش نقش برازنده داشت. عالوتا

 هاى چون محمود طرزى، مفکر و نویسنده و سیاستمدار مدبر که 

 سامى معلم و قوماندان نظامى او خان میشد و محمود هللا ُخسر امان 

هللا خان نقش مهم بازى کردند. امان هللا نیز در تکوین شخصیت امان 

خان در دوران جنگ جهانى اول با دیپلوماتان آلمانى و ترکى و 

                                                 
14
  اثر، فصل سومهمان  - 
15
  سایت بینوا ،تیمورشاه یوسفزی،مقالۀ  ملی تاریخ - 
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اطریشى و هندى نشست وبرخاست میکرد و از نظریات شان بهره 

تانه مند میشد. همچنان او با دیپلوماتان مقیم کابل نیز روابط دوس

ً اشتراک میکرد. امان  خان در هللا داشت و در محافل آنان شخصا

دعوتهاى رجال سیاسى ازطرز زندگى وفرهنگ خارجى ها و از 

معاشرت زنان با مردان در دعوتها و از پوشیدن لباس آنها 

خان تربیت هللا تاثیرپذیرفت و در تکوین شخصیتش اثر گذاشت. امان 

به هللا القه فروان داشت. امان نظامى دیده بود و به شکار و تینس ع

حرف هاى طرف بادقت گوش میداد و با مالها در امور دینى و 

مذهبى مباحثات طوالنى انجام میداد و درسن پانزده سالگى گفته 

بودکه: از عقب ماندن کشورش واقعاً خجالت میکشد و از نادانى و نا 

16 فهمى مردمش رنج مى برد."
  

شاه امان :»ه را پایان می بیخشم کهبا این گفتۀ  اقای سپنتا مقال

هللا، در شیفتگی به استقالل و آزادی این میهن، سرآمد همه 

سرداران و ساالران آزادی کشور ماست. این سرزمین یاد و نام شاه 

امان هللا را همچنان با افتخار و سربلندی، تا سرمدی، تا جاویدانه،  

و خاک بود،  بلند نگه خواهد داشت. او فرزند راستین این آب

."عاشقی سینه چاک به میهن و مردم
 17

  

 

 بدینسان دیده میشودکه شاه امان هللا از جانب بیشتر صاحب نظران 

 تاریخ فهم داخل وخارج به چشم قدر نگریسته شده است وشخصیت  

      او را ستوده اند.  یادش گرامی باد!

 2019/   9/ 2 پایان 

 
                                                 

16
  327فضل غنی مجددی،افغانستان درعهداعلیحضرت امان هللا شاه،ص - 
17
 جرمن آنالین،سخنرانی داکتراسپنتا به مناسبت پنجاه سالگی درگذشت شاه امان هللا -افغان - 
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 مقاله پنجم

 

 مان هللا درکراچیسخنرانی مهم شاه ا

 (:1927دسمبر11)

 

از راه قندهار 1927شاه امان هللا در سفر اروپائی خود درسال 

دسمبر( وبسواری قطار به  9وچمن داخل خاک هند برتانوی گردید )

شمسی( به شهر کراچی  130۶قوس19)1927دسمبر11تاریخ

رسید و از طرف مردم وشهریان 

کراچی مورد استقبال گرم قرار 

شاه در پاسخ به نطق گرفت. 

خیرمقدم شاروال کراچی و 

نمایندگان پارسیان هندوستان 

بیانیه جذابی ایراد کرد که متن و 

برای هرافغان نه تنها محتوایش 

، بلکه چیز فهم غرورآفرین است 

بیانگر جهان بینی و برجسته گی 

های او نسبت به سایر رهبران 

 وشاهان قبل وبعد از خود است.

داکتر سید عبدهللا کاظم از روی ترجمه سید عزیز هللا  این بیانیه را

مرموز با تبصره خود در پورتال افغان جرمن به نشر رسانده اند که 

سفرهای غازی امان هللا شاه »متفاوت تر از متنی است که در کتاب 

 تالیف پوپلزائی آمده است. اینک آن سخنرانی:...« 
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 سخنرانی شاه امان هللا در کراچی:

 

از همه برادران هندوستانی نهایت شکرگزارم که آنها بسیار با  من»

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 

شور و جذبات مفرط از من خیر و فارسی ها که با احساسات پر

 مقدم انجام داده اند، از صمیم قلب اظهار 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 

تفهیم  میدهم. من به ارتباط این مهم میخواهم اکیداً به شما گوشزد و

کنم که: من همواره وقتاً فوقتاً و بدون شک به آنها گوشزد و ذهن 

نشین کرده ام که بنده 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(

 

 زیزان من!ع

این حقیقت باید به شما روشن شود: در زندگی من مهمترین و 

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.
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گاه اطمینان و اعتماد ملت در زمینه حاصل گردد و به آن منزل و هر

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 

و روانی مرا فراهم میدارد. این جزء کرکتر و سجایای من درونی 

ً فریاد رعایا را با تعمق و توجه،  گردیده که آواز و صدا و احیانا

باهوش و گوش سمع نموده با درنظر داشت توقعات و خواهشات 

مطلوب و منطقی ایشان میکوشم ترتیب اثر داده شود. هرگاه من 

م که در آن رضا و رغبت کار و عمل مفید و مؤثری انجام میده

رعایا نیز محسوس میشود، بدون شک برای من نیز 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 

 ید. )نعره های تحسین(ملت توفیق عطا فرما

 

 برادران من !

در حدود سلطنت من هر شخص، خواه مسلمان یا هندو و همچنان 

دارند « مساویانه»قوم و قبیله و تبار دیگر، همه رویهمرفته حقوق 

ً از لحاظ وابستگی های گوناگون قومی و نژادی و  و خودم شخصا

نفی و لسانی اندک تفوق طلبی و ارجحیت و برتری را در جامعه 

 جداً رد میکنم.
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« 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 

اعت به مثابه محکومین بسر می بردند. ما شاهد تغییر و بردن و اط

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 

جیر کشیدن ها رنگ باخته و ها، غالمی و بندگی و بردگی و به زن

 دارد تحویل انزوا و اضمحالل و به گونۀ رو بزوال میرود.

 

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 اقتدار را بدون استحقاق در حیطه قدرت خود حفظ و 

مایاند که گوئی همه را به ارث آورده و درآن ملکیت و طوری بن

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 دارند و تنها فضیلت 

 ند. )نعره های تحسین(و تقوا ما را ازهم تفکیک میتوا

 

 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 آورده اند که به آن وضع اسفناک و تأثر آور 

بخشیده اند. مالهای تنگ نظر و پرطمع و نفس پرست پیش چشمان 
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هب را بدنام و رسوا کرده، درضمن بندگان ساده دل همۀ ما مذا

را در گمراهی آماده میسازند و جوامع اسالمی را به « ج»خداوند

خطر روبرو میکنند. منظور از اتخاذ دین و مذهب میان جوامع 

بشری بندگی و خداپرستی است، بندگان خالق متعال باین امر نیز 

ت باهمی داشته، مکلفیت دارند تا میان خود حسن سلوک و زیس

تجاوز را گناه 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 اتخاذ و ترویج بدارند. چون 

خالق عالمیان است و این واقعیت درنظر باشد و تفهیم  پروردگار

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 

 دارند.دین و آیین جفا روا می

 

 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 

بهترین راه رستگاری تأکید شده و به « ج»نفس، عبادت خداوند

ائل دنیوی، جهت فوز و فالح معامالت درمیان آمده و ارتباط مس

دستورالعمل های مطرح و تدوین 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 

 پذیرد.مطابق با دستورالعمل ها و میثاق ها صورت 
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محبت با انسانها و هموطنان از تعلیمات بزرگ دینی و مذهبی است 

و 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 

دین انحراف و انصراف نموده مورد استعمال از راه صفا و هموار 

اغیار قرار میگیرند و ناگزیر میشوند دین را تحریف کنند که این 

 اعمال آنها انجام خطرناک دارد.

قرون ماضیه که علمای حقیقی و حقیقت جو بسیار داشته حق 

پرستی و حق جوئی شعار شان بود، باذهن و ضمیر روشن و قلوب 

اه منصفانه شان همواره روشن و تابناک پاک عمل میکردند که ر

مینماید. بنا به 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 

به آنها حرمت و عزت پرهیزگار واقعی بودند و پروردگار در پاداش 

 و شهرت جاودان عطا فرموده 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 

رند، درهرجا خوار و اعمال آنها به حیث رهنما ها وقعی نمی گذا

ذلیل شناخته میشوند، سخنان وسوسه کننده شان درنهایت مضار 

جامعه را فراهم و دولت های صالح و غمخوار جامعه را پریشان و 

 ناآرام ساخته به آسیاب بیگانه آب میریزند.

 قماش دیگری که بجای مفاد درجامعه، مضار شان محسوس است، 
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اذب و شیخ های نفس پرست پیرهای نامقدس و صوفی نماهای ک

سرباری 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 گسترانیده ، ریشه ها و رشته حساس 

اعی ما را با دندان متأثر میسازند و مخلوق خدا را به وظریف اجتم

 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 

ً با مهارت مردم را به هیجان می آورند. من با  میخزند و بعضا

ارت صاف و پوست کنده و بدون حاشیه روی میگویم که چنین عب

پیران کاذب تشنه مریدان جاهل و امثال آنها مایه بدنامی و احیاناً 

بربادی وطن و مردم و ملک و مملکت اند، چون از خدا دور اند و 

همچنان اینها اند که برپیکر پاک و پاکیزه دین و مذهب مقدس لطمه 

لیمات مذهبی صدمه میزنند و انواع بدنامی و آسیب میرسانند، به تع

ها را مهیا میکنند و درنهایت دین مقدس و عالیجاه و عالی مقام 

مسلمانان را درمحضر جهانیان منحط و خرافاتی جلوه میدهند. 

دراینصورت من به صراحت میگویم که چنین مالها و صوفی نماها 

ر هستم و و پیران تجارت پیشه و طرزالعمل شان در جامعه منزج

 حتی اظهار نفرت دارم )نعره های تحسین(

 

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 
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و صدق آن در در عصر امروز و فردا بازار گرم ندارد و چسپ 

جامعه دشواریها بار می اورد، قهر و 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 مردم 

ی بضاعت از فشارهای غیر مرئی و روانی کم کنند تا ساده دل و ب

مبادا 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    

ارسی سندی چنین جمله تذکر برسانم: درسپاسنامه برادران پ

 «افغانستان فرزند ایران است!»رفت:

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.

کنم که زمان و عصر ما حاال زیاد بهرحال میخواهم باین اصل تأکید 

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 

ره های متعال مشوق و رهنمود برادری ها و برابری ها است. )نع

 تحسین(

من وقتی از کابل حرکت میکردم، متجاوز از سی هزار نفر برای 

وداع 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 

از نگاه من همه مساوی المقام اند و همه را و خاطرنشان کردم که 
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ر خود میخوانم. من برای سنی ها و شیعه ها این نکته را براد

گوشزد میکنم که من پابند قانون اسالم هستم و گاهی از اندیشه 

های احیاناً جداگانه شیعه ها و سنی ها متأثر نبوده و نیستم، چون 

من بال استثنا خدمتگار تمام رعایا میباشم و من به اصل این گفته 

 معتقد باین گفته جاودانه هستم: باور و ایمان دارم و سخت

 که در آفرینش ز یک جوهر اند      بنی آدم اعضای یک دیگراند    

 دگـــر عضوها را نماند قــــرار    چو عضوی بدرد آورد روزگار    

باتوجه باین اصل وقتی برای شخصی تکلیف عاید میگردد، من نیز 

رد باین حقیقت احساس تکلیف و بیقراری میکنم. التماس دارم هرف

غور و 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 

ا دفن کرده بجای آن و بیش ازین اختالفات بی مایه و بی پایه ر

روابط بردارانه و دوستانه را در روح و ذهن و ضمیر تان پرورش 

داکتر سیدعبدهللا کاظم .«) بدهید و باخوشی و سرور زندگی بسررسانید

 (۲٠1۲دسمبر ۲۴:یک بیانیه مهم تاریخی،افغان جرمن آنالین،

شاه امان هللا از مخالفت وممانعت روحانیون ریاکار وابسته به 

مار در راه ریفورم های اجتماعی وفرهنگی خود دل پرخون استع

داشت و تجربه شورش منگل را در مقابل ریفورمهای خود به 

ا این فشر مفتخوار تحانیون متنفذ داشت و میدانست که تحریک رو

در کشور حرف اول را بزند هیچگونه پیشرفتی را نباید انتظار 

م فرزندان خود را به داشت به همین خاطر شاه تالش میکرد تا مرد

مکتب بفرستند. زیرا فکرمیکرد تنها با کسب علم میتوان از دست 

این دشمنان تمدن وترقی نجات یافت. اما جامعه چنان در جال 
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که هرقدر برای نجاتش تالش  مال و پیر روحانی گیر افتاده  تبلیغات

نجات پیدا کند  بدبختی و میگیرد نمیتواند از این جال هصورت گرفت

 و با کاروان تمدن همگام شود. 

متاسفانه هرقدر که برتعداد مدارس دینی وبنیادگرائی افزوده شده به 

همان اندازه مردم  بیسواد وکمسواد  زیرتاثیرمالهای دیوبندی 

پاکستانی رفته اند و دولت های افغانستان وقتی بخواهند گامی در 

وی پیروان راه انکشافی مدنی وفرهنگی واقتصادی بردارند، از س

روحانیون بنیادگرا تخریب می گردند. نه مکتب از دست بنیادگرایان 

سالم میماند تا فرزندان مردم درآنجا از نعمت سواد وتعلیمات 

عصری برخوردار گردند ونه کلنیک صحیحی سالم میماند تا محلی 

برای تداوی مریضان  وطن گردد. نه جاده وپل وپچک وبند آبی را 

 ب اسایش ورفاه مردم گردد.میگذارند تا سب

امان هللا از نظر بقول همزه واعظی پژوهشگرافغان شاه 

 ریمنحصر به فرد نسبت به سا یسه برجستگ یو فکر یتیشخص

 زمامداران افغانستان داشته است:

با مردم و سران  شیاارهها و گفت ی. همواره در سخنران1»

و « شاه»ه داند ن یم ایو رعا« خدمتگزار مردم»ممالک، خود را 

مخلوق  یکه خدمت برا دیگفته آ دیبا قیحقا نیا»...ها.  آن« حاکم»

من محسوب  یفرض و موهبت برا نیزتریعز از،ین یخالق ب

ها  و من خدمتگزار آن منبرادر  ایاز رعا یشود... هر فرد یم

 «هستم.

 یو مذهب یرا بدون در نظر گرفتن خاستگاه قوم ای. همه رعا2

و  ضیداند و هرگونه ظلم و تبع یم« برابر» شان، یو قشر اجتماع

المقام اند و  ینگاه من همه مساو از»کند: یم یرا نف ییجو یبرتر

روشن بر اصل محکم  یها خوانم... ، ملت یهمه را برادر خود م
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ها  یو برابر یحقوق و برادر یها و تساو و متحد شدن وندهایپ

هندو و  ایمان حدود سلطنت من هر شخص خواه مسل در. شندیاند یم

همرفته حقوق  یهمه رو ،یگریو تبار د لهیهمچنان قوم و قب

گون  گونه یها یدارند و خودم شخصا از لحاظ وابستگ انهیمساو

را در  یو برتر تیو ارجح یاندک تفوق طلب ،یو لسان یو نژاد یقوم

 «.کنم یو جدا رد م یجامعه نف

 یتبر ن،یسالط ریسا ی. از اعمال ظالمانه و روش استبداد3

شده که کشورها در رنج و الم  ی... آن عصر و زمان سپر»:دیجو یم

مملکت و امرا و  انیگرفتار بوده و فرمانروا ضیاز تبع یاستبداد ناش

صاحب عزت و راحت بودند و  لیقبا یو ملک و روسا نیخان و خوان

 یبضاعت، صرف برا یپناه و ب یو مردمان ب نیغربا و مساک

بردند... تمام اهل  ین به سر میبه مثابه محکوم فرمانبردن و اطاعت

 یدارند. احد یحق مساو یو قانون یکشور ما از نگاه مراتب اصول

و اقتدار را  تیو برتر لتیآن را ندارد که هر نوع فض ازیحق و امت

 ییکه گو اندیبنما یقدرت خود حفظ و طور طهیبدون استحقاق در ح

در  نیو تصاحب دارند... و ا تیهمه را به ارث آورده و در آن ملک

در  عتیها با قانون فطرت و طب ییکه زورگو دهیجهان به تجربه رس

 امان هللا یو روش زمامدار یفکر تایخصوص نیا هب.«تضاد است..

افغانستان و  یاسیاستقالل س نینقش بزرگش را در تأم اگر، خان

قب و ع ریکشور فق نیا یو نوساز شرفتیرا در پ رشیناپذ اراده خلل

مسلمانان هند، احترام  یفتگیش لیآشکارا دل م،ییمانده اضافه نما

پرعظمت  لیو تجل انییاروپابزرگان مصر، استقبال پرشکوه  قیعم

 «.میابی یخواه درم یشاه ترق نیسفر، از ا نیرا در ا رانیو ا هیترک

            ( مرموزیی،از قلم سیدعزیزهللاگزارش سفرامان هللا خان به کشورهای اروپا )نقدی برکتاب:

 2019/ 10/ 11پایان 
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 مقاله ششم

 

 دوچیز از نظرشاه امان هللا برای مردم کشور

 خیلی ضروری ومهم بود!

 

 کسب علم-2استقالل،-1

 

شاه غازی در نطق تاریخی شان هنگام اعالم رسمی روز استقالل 

(  در قصر زرافشان 1۹1۹اگست  1۸)1۲۹۸اسد  ۲۸افغانستان در

 به حضار گفت:کابل خطاب 

"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...

من شکر خداوند را بجا مى آورم که امروز به هدف خود رسیدم، و 

روسیه، اتریش و بخارا امروز حکومت هاى ترکیه، آلمان، برتانیه، 

استقالل کامل ما را به رسمیت شناخته اند، و من این همه مؤفقیت 

 .)تحسین و شادى حاضرین : زنده باد شاه(را به شما تبریک میگویم

درعین حال، به نمایندگى از ملتم از تمام قدرت هاى بزرگى که 

ین استقالل افغانستان را به رسمیت شناخته اند تشکرمیکنم. بعد از

ما با کشورهاى روابط دوستانه خواهیم داشت که در امور تجارتى و 

سیاسى با ما کمک کنند. در واقع کشورهاى همسایه باید به دوستى 

 ما فخر کنند، چون افغانستان یک کشور شجاع و نیرومند است. 
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در وقت تصمیم تأمین استقالل من آنقدر راسخ بودم که در صورت 

هان زنده ماندن نمي بودم.در قدم اول من ناکامى ازین بیشتر خوا

زندگى ام را در مقابل دشمن براى حصول استقالل شما فدا میکردم. 

اگر ناکام مي شدم، باز هم از تصمیم خود نگشته، خودم را مي 

کشتم، اما زندگى تحت حمایت کشور دیگرى را قبول نمي کردم. اگر 

عت کار خود را به شما مردم از من پشتیبانى نمي کردید، و با شجا

پیش نمي بردید، من به مقصدم کامیاب نمي شدم و بیش ازین 

زندگى را بر خود حرام مي دانستم. لذا 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.

شماست، اما به شما یک مشورۀ  شاه افزود:اگرچه عمر من کمتر از

پدرانه مي دهم که براى خدا باید براى آموزش علم تالش کنید. شما 

باید اطفال خود را به مکتب بفرستید، شما باید از آنها جدا شده، آنان 

را براى آموزش تعلیم به کشور هاى خارجى بفرستید، تا با کسب علم 

ا را پیدا نموده و نام شاید بتوانند قابلیت خدمت به کشور عزیز شم

 شما را در تأریخ جهان زنده نگهدارند.

شما باید اطفال خود . براى خدا باید براى آموزش علم تالش کنید» 

را به مکتب بفرستید، شما باید از آنها جدا شده، آنان را براى 

آموزش تعلیم به کشورهاى خارجى بفرستید، تا با کسب علم شاید 

ه کشور عزیز شما را پیدا نموده و نام شما را بتوانند قابلیت خدمت ب

به خاطر وطن و به خاطر ! اى ملت.در تأریخ جهان زنده نگهدارند

خدا در کسب علم تالش کنید، زیرا تنها از طریق علم است که مي 

یک شخص بى ." توان به کامیابى هاى دینى و دنیوى دست یافت

18. "علم نمي تواند خدا را بشناسد
  

                                                 
1۸
  آرشیف مقاالت نویسنده اسد روز استرداد استقالل کشور، 28مقاله  - 
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های نماز جمعه وعید، همواره براتحاد افغانها و  شاه درخطبه

تحصیل علم تاکید میکرد. اتحاد را برای حفظ استقالل وعلم را برای 

»  شناختن خدا وقابلیت خدمت به وطن ضروری میدانست ومیفرمود:

از برای خدا چرا اوالد های خود را در مکاتب داخل نمی کنید و در 

ومت خویش، شما چرا تنبلی و مقابل اینهمه زحمات و دلسوزی حک

کاهلی نموده بر حیات و زندگانی آینده پسران خویش حسرت 

نمیخورید و دلسوزی نمیکنید که بی علم، جاهل و بی کمال میمانند. 

)وهللا( اگر شما بمکاتب نرفتید، خود را بدست خود خراب می 

19نمائید."
 

 

 

 اعزام پرشأن وشوکت نخستین گروپ طالب افغانی به اروپا
 

عشق بیکرانى به تعلیم و تعمیم سواد در مملکت هللا شاه امان 

من هرقدر در باب ترقى : » داشت، در یکى از بیانیه هاى خودگفت 

و بهبودى شما ملت تفکر نموده ام بدون علم دیگر راهى نیافته ام و 

چون چنین است نیک بدانیدکه ... پایه اول علم ، مکتب است 

الم باخبر شوید و ترقى کنید، تاکى از میخواهم با کمال سویه از ع

20 .«عالم بیخبر وازعلم محروم باشید
  

پس از انکه کشورهای فرانسه وجرمنی وایتالیا یکتعداد بورسیه های 

تعدادی از شاگردان 13۰۰تحصیلی به افغانستان قبول کردند،درسال 

 مکتب حبیبیه،وحربیه به اروپا اعزام گردیدند.

                                                 
19

سیستانی، به آرشیف مقاالت من در پورتال افغان جرمن به مقاله خطبه های نماز عید  - 

 وجمعه شاه رجوع شود.
  

2۰
 3، ص17امان افغان،شماره  - 
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که،در آنزمان مردم کابل به رفتن فرزندان مرحوم پوپلزائی میگوید 

شان بخارج و زندگی در یک محیط  ناآشنا وبیگانه را خوش نداشتند. 

شاه سعی نمود تا اولیای طالب را برای اعزام فرزنان شان بخارج 

اماده کند. پوپلزائی  در باره انتخاب شاگردان مکاتب حربیه وحبیبه 

ه امان هللا به طالب انتخاب واعزام شان به فرانسه واز وصایای شا

شده واولیای شان بحث مفصل ومغتنمی دارد که از جمله کلمات 

گهربار شاه که بر روی این تصویر نقش شده است در آنجا ثبت شده 

 است.

داکتر سید عبدهللا کاظم دراین باره با استناد به تاریخ پوپلزائی   مقاله 

از انکه توافقاتی بین بعد »مفصل وممتعی دارد  ودریکجامینویسند: 

هیئت سفارت فوق العاده افغانستان و مقامات رسمی فرانسه،جرمنی، 

ایتالیا و ترکیه مبنی بر قبولی شاگردان افغان جهت تحصیل در آن 

کشور ها صورت گرفت و دولت افغانستان از آن مطمئن گردید، شاه 

ن امان هللا در مورد انتخاب جوانان از مکتب حبیبیه و اعزام شا

بخصوص درجرمنی و فرانسه اقدام نمود. درآنوقت اکثر والدین به 

اعزام پسران خود رضائیت نداشتند. شاه امان هللا در انتخاب این 

 جوانان و جلب رضایت فامیلها تالش کرد تا آنها را قناعت دهد. 

نفر از ۳6( به تعداد 1۹۲1ش )1۳٠٠پوپلزائی میگوید: در ماه سنبله 

بیه و مکتب حربیه به موافقت اولیای شان انتخاب شاگردان مکتب حبی

میزان به دو گروپ تقسیم و یکی بعد دیگرآماده حرکت 11و بروز

بصوب فرانسه وسپس جرمنی شدند. شاه امان هللا در مراسم وداع 

ً حضور بهم رسانیدو در بارۀ اهمیت علوم وفنون درحیات  شخصا

ر و حیثیت ملی ملت و پابندی به امور شریعت اسالم و حفظ  وقا

 افغانی سخن گفت و خطاب به پدران شاگردان فرمود: 

از سبب مسافرت پسران خود که به ممالک دور فرستاده میشوند، »

متأثر و غمگین نباشید. من از باعث اطمینان شما اولتر پسر خود و 
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برادران خود و از وابستگان خود چند نفر را می فرستم، تا 

 . 21«اولتر بخودم عائد شود.اگرتکالیفی مدنظر باشد، 

شاه  درادامه سخنان خود برای اطمینان خاطراولیای طالب 

گفته ام همین است که پسر  بشیراحمد خان سفیر چیزیکه به»گفت:

خودم و پسرکاکایم و برادارن و دیگر اقربای من را با دیگر بچه 

های افغان بیک درجه مالحظه کنید که تفاوت در بین هیچ یک شان 

22 «نشود. دیده
 

 

دربرج سنبلۀ سال » گزارش پوپلزائی نیز قابل توجه است که مینویسد:

نفر انتخاب  3۶شمسی از طالب مکتب حبیبیه ومکتب حربیه  13۰۰

برج میزان 11شدند و حسب االمراعلیحضرت غازی روز سه شنبه 

م[ روز وداع و حرکت از کابل قرار داده شد. دراین 1921اکتوبر 3]

ان، مستشاران، مدیران، منصبداران نظامی و ملکی روز هیأت وزیر

صبح روز 1۰و پدران و اولیاء طالب حربیه، حبیبیه، حکام بساعت 

 مذکور در محفل وداعیه واقع باغ قصر ستور حاضر گردیدند.

اعلیحضرت امان هللا شاه در بارۀ استفاده از علوم و فنون امروزۀ دنیا 

سالم و حفظ  وقار و حیثیت و هم در حفظ پابندی امور شرع مقدس ا

افغانی بیش از بیش سخن گفت.وبرای اطمینان خاطر اولیای طالب 

فرمود:شما از سبب مسافرت پسران خود متاثر و غمگین نباشید، 

میدانم خواهید گفت: بچه های ما را به ملک اروپا میفرستد، واز 

دوری راه و ملک خارج اندیشه هایی بخاطر راه خواهید داد. من 

                                                 
21
 - http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_amanullah_education_r

eform7.pdf 
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ض اطمینان شما میگویم که از اعزام پسران خود در راه تحصیل  غر

علوم وفنون به ممالک خارج ابراز تأثر و اندیشه ننمایند، اینک اولتر 

من پسرخود و برادران خود و از وابستگان خود چند نفر را اعزام 

 «میدارم تا اگر تکالیفی مدنظر باشد اولتر بخودم عائد شود. 

 

 ه نمایندگی از اولیای شاگردان :سخنان محمودطرزی ب

محمود طرزی وزیرامورخارجه اراده شاه را برای تحصیالت عالی 

فرزندان کشوردرخارج جهاد اکبردر برابر جهل ونادانی تعبیرکرده  

گفت: "این بندۀ عاجز که یکی از جملۀ پدران این ولد]پسر[ های 

هد غیور به باسعادت می باشم، که بارادۀ سنیۀ اعلیحضرت پادشاه مجا

 ً ً  از  تحصیل علم  درخارج میروند، وصایتا از طرف خود و وکالتا

طرف پدرهای شان چیزی که به خیال عاجزانه ام میرسد عرض 

میکنم . ما پدرها اینقدر عمر های خود را که درین وطن مقدس خود 

گذرانیده ایم این روز سعادت فیروز را اول باراست که به چشم های 

ده های بسیار مسرت بار مشاهده میکنیم زیرا که افتخار و بدی

ولد]پسر[ های ما برای خدمت دین و دولت و خدمت ملت بسیار غیور 

افغان به بالد بسیار بعیده سفر می کنند، باوجود اینکه پادشاه غازی 

مجاهد در اول سلطنت خود یک جهاد نمودند که بدان استقالل هستی 

ت که پادشاه مهربان ما بدان ماحاصل شد، حال یک جهاد  دیگراس

اقدام نمودند و این جهاد  یک جهاد اکبراست که برخالف  جهل و 

نادانی اعالم میشود که این اوالد عزیز وطن و جگر پاره های ما ملت 

را در مملکت های بعیدۀ اجنبی برای تحصیل علم و حکمت میفرستند 

مال گم شدۀ  و این امر مطابق احکام دینیۀ ماست که علم و حکمت را

مؤمنان دانسته وجوییدن آن را در هرجائیکه باشد امر فرموده، اینک 

اعلیحضرت پادشاه غیور غازی ما این مال گم شده را که علم 

وحکمت است بواسطۀ اوالد مسعود ما پدران برای ملت معظمۀ افغان 
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بدست آوردن میخواهند. ما بفراق وجدائی این جگر پاره های خود 

وفغان نمی کنیم بلکه سرور ها وخوشی ها می کنیم،  هیچگاه گریه

زیرا احتمال دارد که همین اوالد ما سبب سعادت وطن مقدس ما 

گردد.بنابرین پس ماپدرها به هیچ زبان نمی توانیم که شکران این 

افتخار را ایفاء بتوانیم. ما پدرها به اعلیحضرت پادشاه مجاهد غیور 

یت میگوئیم:زنده باد پادشاه ما".خودمان شکرها میکنیم و به صمیم
23

 
 

 سخنرانی اعلیحضرت شاه  امان هللا:

اعلیحضرت پادشاه  ،بعد از نطق محمود طرزی وزیرامورخارجه

مطالب آتی را بیان فرمود:"اول از همۀ تان عفو میخواهم زیرا امروز 

حالی که در دل من است بقسم نطق مفصلی اظهار کرده نمی توانم، 

ت که مغمومی من از سبب رفتن ولد]پسر[ و خداوند شاهد اس

برادرهای من نیست، اگر 

بروند و در راه خدمت 

اسالم خود ها را فدا کنند 

شرف شان است، لیکن این 

حال پرتأسف چیست که مرا 

بگریه می آورد، حال 

فالکت مردم اسالم است 

بنابر سبب جهل ونفاق که 

امروز دربین اهل اسالم 

ۀ واقع است و احوال بدرج

فالکت و خرابی رسیده 

اندوه آن مرا می سوزاند. تا وقتیکه اوالد ما درطلب علم نروند، کمال 

                                                 
23
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پیدا نکنند آن شرف و عظمت اسالمی خود را که گم  کرده ایم پیدا 

نمی توانیم و من این اراده راکه نموده ام چنین نیست که از یک ملت 

بقرار حدیث دیگر آموخته ام بلکه پیروی دین خود را می کنم، و

حضرت پیغامبر جلیل القدر ماصلی هللا علیه و علی آله وسلم که 

فرموده اند ]اطلبوالعلم و لوکان بالصین[ یعنی طلب کنید علم را اگر 

چه در چین باشد. و جای بسیار افتخار است که  بفرمودۀ پیغمبر  

برحق خود مان این اقدام را نموده ایم، اگرچه اول اعلیحضرت امیر 

علی خان مرحوم این اراده را کرده بودند و  ثانی اعلیحضرت جد شیر

مرحومم خیال داشتند و باز در عصر اعلیحضرت شهید قبلۀ امجد 

مغفورم بدستخط مبارک خود که حال نزد وزیر معارف است نوشته 

تحصیل نکنند ویا[  از خارج معلم ودند که:تابچه ها بخارج نروند و]ب

ترقی نخواهد کرد. اما آن اراده امروز بجا خواسته نشود، افغانستان 

شد که اوالد عزیز وطن ما بخارج میروند، خدای را شاکرم که این 

اقدام باشرف از طرف من اجراء گردیده  خاتمه اش  باسم من عاجز 

بزرگانش را مثل برادرو خردانش را مثل  -باشد. من همۀ این بچه ها

 اوالد خود میدانم.

برای خدا شرف افغانستان را برباد و " ت:شاه خطاب به طالب گف

عزت و نام ملت افغان را پایمال نکنید! شما نمونۀ افغانستان هستید 

که گفته اند: مشت نمونۀ خروار! اگر خدا نخواسته شما نمونۀ  افغان 

یک کاری کنید که سبب خرابی اسالم شود خدا باز روی شما را 

و دیگر این را توصیه می بروی من نزند و نه از من را بروی شما. 

کنم که: هیچ یک ساعت تان را بغیر از درس خواندن بدیگر چیز 

صرف نکنید که چشم امید وطن بطرف شما است وخاک برچشم وطن 

خود نزنید. بدون ازکوشش برای ترقی افغان وخدمت دین اسالم یک 

لحظۀ تان را بدیگر چیزها صرف نکنید، پس مابین یکدیگر خود 

اق بکنید مثل رفیق و برادر. برای خدا بسیار احتیاط بکنید اینطور اتف
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اگر چه وداع شما امروز برمن سخت می گذرد چون میدانم که 

بخدمت دین اسالم و وطن افغانستان میروید، همۀ شما را بخداوند 

می سپارم، و از خدای خود شما را با علم و کمال و باعزت وشرف 

ت را که کردم اگر قسمت لیکن این وصی .واپس بوطن میخواهم

بود که آمدید و من زنده بودم خوب و اگر مرده بودم به سر 

قبرمن آمده و کمال های که حاصل کرده اید یک یک را 

باالی قبرم  بگویید که این کمال را حاصل کرده ایم. بعد از 

ان در قبر آرام خواهم کرد، باز شما را بخداوند می سپارم، 

24".دبسالمت روید و باز آئی
 

بعداز آن  شاه غازی روی هریکی از پوپلزائی در ادامه میگوید : 

شاگردان را بوسیده رسم وداع بجاآوردند وشاگردان با اعضای فامیل 

خود نیزخداحافظی کردند و بعد از ادای سالم نظامی، شاگردان سوار 

بر موتر ها شده به معیت وزیرمعارف براه افتادند. درحالیکه 

فیر ۲1ارف به دو طرف سرک صف بسته بودند سائرشاگردان مع

توپ برای بزرگداشت این روز تاریخی فیرمیشد، موترهای حامل 

وزیرمعارف با شاگردان اگردان بصوب بگرامی براه افتادندودرآنجاش

 .25خدا حافظی کرد.

با مطالعه شرحی که مرحوم پوپلزائی از اعزام شاگردان           

د که درزمان شاه امان هللا محصالن نزد بخارج داده است، معلوم میشو

دولت واراکین دولتی چقدر ارجمند بوده که در روز وداع شان از شاه 

تا  اعضای کابینه دولت برای وداع شاگردان حاضرمیشدند وبا صرف 

                                                 
24
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چای و شیرینی وسخنرانیها در وقت حرکت شان بصوب مقصد با 

 توپ نظامی بدرقه میشده اند!! 21فیر

درتاریخ افغانستان هیچ شاهی مثل امان هللا خان عاشق تعلیم              

وتخصیل فرزندان کشور نبوده است. شاه امان هللا خود به تدریس  می 

پرداخت و  از امور درسی  مکتب حبیبیه  وسویه درسی شاگردان 

وارسی میکرد.شاه امان هللا خودش به تفتیش امور تدریسی معارف 

مین ومامورین وظیفه شناس را مورد تقدیر والیات می پرداخت  ومعل

ومکافات قرارمیداد ومعلمین ومدیران  عاطل وغفلت کار را مجازات 

 میکرد.

کتاب حاکمیت قانون در افغانستان با قلم اعلیحضرت امان هللا در بارۀ 

  نتیجه کار تفتیش مکاتب قندهارنوشته شده است.

 

 از صنوف حبیبیه شاه امان هللا درحال بازدید روش تدریس یکی

متاسفانه که مردم ما به علت جهل وبیسوادی تاریخی آن  شاه 

مترقی وفرزانه را با شورش های ارتجاعی از کشوریکه چون جان 

خود دوست میداشت طرد ودر عوض تن به پادشاهی کسی دادند که 

از حداقل سواد ومعرفت محروم بود ودر اولین فرمان خود دروازه 
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را بروی فرزندان کشور بست ومحصالن اناث  های مکاتب ومعارف

راکه برای فراگیری طبابت ونرس قابلگی به ترکیه فرستاده شده بودند  

واپس بکشور فرا خواند و هریک را مجبورکرد با دزدان سرگردنه 

 .    نکاح ببندند

 زهی نادانی ! پایان
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 مقالۀ هفتم

 

 هللاسه آرمان بزرگ شاه امان 

 عمیم معارف، وحدت ملی و تطبیق قانون ()ت

 
 

مین سال 1٠٠(مصادف با ۲٠1۹اگست  1۸اسد ) ۲۸امسال روز 

استرداد استقالل کشور است که قرار است بدستور رئیس 

جمهورغنی،آنرا باشکوه تر از دوران ربانی وکرزی در قصر 

 داراالمان تجلیل نمایند. بنابرین این جشن ملی را به هم میهنان عزیز

خود در هرکجایی که هستند، صمیمانه تبریک میگویم وبه ارواح 

 شهیدان راه استقالل کشورسالم ودرود میفرستم.
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استقالل گران بهاترین گوهری است که مردم ما آنرا در بدل خون 

خود بدست آورده اند و چون جان خویش عزیز وگرامی میدارند. 

قبل از جنگهای  درکشورما روز استقالل به عنوان یک جشن ملی تا

داخلی برای مدت یک هفته هرساله برگزار میشد و مردم ما از آن با 

شادمانی استقبال می کردند. اما باسقوط جمهوری داودخان تجلیل از 

استقالل کمرنگ شده رفت و در حاکمیت کرزی در سراشیبی 

 فراموشی قرارگرفت.

با استقالل در روند گرامیداشت از استرداد استقالل کشور، نامى که 

غازى است. هیچ افغان با هللا پیوند ناگسستنی دارد، نام شاه امان 

وجدان و وطنپرستى پیدا نخواهد شد که از استقالل کشورتکریم کند 

، رهبر آزادیخواه و سر بکف هللا و همزمان با آن، به یاد شاه امان 

 افغان نیفتد و یاد آن شخصیت ملی را گرامى نشمارد.

 

برگردن ملت افغانستان، تحصیل استقالل هللا ن کمترین حق شاه اما

کامل سیاسى کشور است. بدون شک هرگاه او مردم را بخاطر 

استقالل کشور، به قیام ومبارزه برضد انگلیس دعوت نمى کرد و 

مانند پدرخود با انگلیس کنار مى آمد، شاید تا زنده بود، پادشاه 

خواست ، هیچکس افغانستان باقى میماند و تا وقتى که انگلیس نمى 

دیگرى براى جانشینى او قد علم نمیکرد. اما او که عاشق استقالل و 

سربلندى میهن و آزادى مردم وطنش بود، این پادشاهى و تاج و تخت 

را در قدم آزادى مردم و استقالل کشورش گذاشت. و در اولین 

خطاب به 1۹1۹فبروی ۲۴نطقش در میدان مرادخانی کابل،روز 

م از استقالل عام و تام افغانستان زد و سلطنت خود را شهریان کابل د

 مشروط به کسب استقالل کامل کشور اعالن نمود و گفت:
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ملت عزیز من ! من این لباس سربازی را از تن بیرون نمی کنم تا »

که لباس استقالل را برای مادر وطن تهیه نسازم! من این شمشیر 

ملتم را به جای را در غالف نمی کنم تا که غاصبان حقوق 

خود]شان[ ننشانم ! ای ملت عزیز و ای سربازان فداکار من ! 

بیاورید آخرین هستی خود را برای نجات وطن ، بیائید تا که 

26سرهای پرغیرت خود را برای خالصی وطن فدا سازیم !" 
  

این سخنان شاه آزادیخواه از جانب سپاه و شهریان کابل با غریو 

و زنده باد امیر امان هللا! بدرقه شد. پیامد این های هللا اکبر  ونعره 

اراده وعزم آهنین زعامت جدید با پشتی بانی قاطبۀ ملت افغان منتج 

 به کسب استقالل کامل سیاسی افغانستان گردید .

اسد  ۲۸شاه امان هللا پس از توشیح معاهده صلح راولپندی درروز

استقالل در قصر زرافشان واقع پارک زرنگارکابل روز  1۲۹۸

 کامل افغانستان را رسماً اعالم نمود وخطاب به حضار گفت:

 

 "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...

د رسیدم، و من شکر خداوند را بجا مى آورم که امروز به هدف خو

امروز حکومت هاى ترکیه، آلمان، برتانیه، روسیه، اتریش و بخارا 

استقالل کامل ما را به رسمیت شناخته اند، و من این همه مؤفقیت 

را به شما تبریک میگویم.)تحسین و شادى حاضرین : زنده باد 

 شاه( ....

                                                 
26
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اى ملت! به خاطر وطن و » شاه در بخشی دیگراز سخنان خودگفت:

اطر خدا در کسب علم تالش کنید، زیرا تنها از طریق علم است به خ

که مي توان به کامیابى هاى دینى و دنیوى دست یافت. یک شخص 

 بى علم نمي تواند خدا را بشناسد. " 

پس ازآن شاه امان هللا دست به تعمیم معارف وتاسیس مکاتب 

برای درسرتاسر افغانستان زد واز مردم خواست تا فرزندان خود را 

 فراگیری علم ودانش به مکتب بفرستند.
 

 بزرگترین دغدغه پس از حصول استقالل سیاسی افغانستان ،  

پس .رفع جهالت و بیسوادی اکثریت مردم کشور بود شاه امان هللا ،

اولین کاری که بدان توجه نمود، تاسیس مکاتب وتعمیم معارف در 

ز مرکز تا والیات مکتب ا 300اوباتاسیس   .سرتاسر افغانستان بود

وتدریس علوم عصری در آنها، چراغ علم ومعرفت را درکشور 

روشن ساخت، و زمینه رفتن به مکتب و بهره ورشدن ازعلم ودانش 

بمنظور تأمین . را برای همه اوالد وطناز دختر وپسر میسرساخت

حقوق زنان به تعلیم وتحصیل آنها توجه نمود ومکاتب زنانه وشفاخان 

را تاسیس کرد و مردان وزنان را برای فراگیری [ اتمستور]زنانه

 . علم ودانش تشویق نمود

 

 هللا :یک سند مهم از معارف دوستی شاه امان 
 

یکی از درسهای عالی وآموزنده و تحسین برانگیزشاه امان  

دروطن خواهی ومعارف دوستی ، فرمانی است که محترم هللا 

ن بخش پانزدهم مجموعه کاظم آن را در پایا هللا  داکترسید عبد

نقل کرده  ( 1۳٠۳در لویه جرگههللا ارشادات وبیانات شاه امان )

است. این سند مهم تاریخی حکایت از بزرگی منشی ، علو همت 
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،وطن پرستی ومعارف دوستی شاه امان هلال میکند که من وشاید 

هزاران دیگر تا کنون آن را درجایی نخوانده ایم.سند را محترم آقای 

ر نادری سابق رئیس ادارۀ امور ریاست جمهوری کشور پیدا ناد

کرده و آنرا با تصویر اعلیحضرت قاب نموده و در دیوار دفتر خود 

 در ارگ ریاست جمهوری آویخته است. 

 

 متن این فرمان قرار ذیل است: 

  107/ فرمان پادشاهی نمبر 788نمبر وارده 

عریضهٔ  عالی شورای دولت!بوکالی ملت عزیزم و مجلس 

شما راجع به تعین مصارف شخصیه و فامیل شاهی که   هتصوبی

ناشی از احساسات نظیف قدرشناسی و عقیدت مذهبی بر مفکورۀ 

صداقت و ارادت بود، بمالحظه پیوست و من این خلوص حرارتناک 

ملت عزیز خود را که شما زبان عالی ایشانید، با یک جهان تقدیر 

عال رجاء میکنم که مرا به آرزوی های مقابله میکنم و از خدای مت

بی سرحد قلبی من که نسبت به ترقی و تعالی و تربیهٔ ملت محبوب 

خود دارم، کامیاب گرداند. این اولین بار نیست که شما وکالی ملت 

هم  الً صادقانه مبادرت میورزید، بلکه قبعزیزم با ابراز جسارت 

. ولی از آنجائیکه ه ایدبارها به پیشنهادات صادقانهٔ خود اقدام نمود

من خود را وقف خدمت وطن و مردم عزیزم نموده ام و همه گونه 

آسایش شخصی خود را فدای رفاه و اعتالی ملت محبوبم ساخته ام، 

م قلبی داشتم که پول مصارف دروهله اول پیشنهاد این تصمی

ه خود را که ازطرف شما تصویب شده بود، به تربیه و تعلیم شخصی

برسانم. این است که مبلغ معینه هفت سال مصارف خود  ملت عزیز

را اعانه  بوزارت معارف دانسته مخصوص تربیه فرزندان نجیب 

درباب مبلغ  خود میدانم و هیچ آرزو ندارم که آنرا دوباره بستانم.

سالهای مستقبل نظر به اصرار و التجای شما و مجلس عالی وزراء 
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سال برای امداد هرکدام از  آنرا بطرزی قبول میفرمایم که درهر

دوایر مملکت خود که لزوم دانستم، اعانه میدهم اینست که مبلغ سال 

حاضره را برای تکمیل لوایح وزارت جلیلهٔ حربیه عطا نمودم.باقی 

برای خود و کافه رعایای صادقه و تمام خدمتگاران حقیقی وطن 

 ) «ش1۳٠۵سنبله سنه  ۸استمداد خدای مستعان را رجاء مینمایم. 

 هللا (امضاء: امیر امان 

 

 تحکیم وحدت ملی :

ویاران مشروطه خواه او، پس از تحصیل استقالل هللا شاه امان 

کشور،به منظور رفع عقب ماندگى جامعه و ایجاد تحوالت اجتماعى 

در کشور، دست بیک سلسله اصالحات زد که در رأس تمام آنها 

ل از همه مسائل متوجه تحکیم بنیان وحدت ملی بود. شاه امان هللا قب

مسالۀ وحدت ملى درکشور گردید و عاقالنه این وحدت ملى را بر 

 محور حقوق مساوى مردم افغانستان در برابر قانون به حرکت آورد.

یکى از مهمترین کارهای دولت امانی درمرحله اول اصالحات 

اجتماعى ، طرح و تصویب قانون اساسى دولت افغانستان بود که در 

شمسى در لویه جرگه جالل آباد تحت ریاست شخص  1۳٠1سال 

شاه مورد بحث و تصویب قرار گرفت و براى نخستین بار افغانستان 

در تاریخ پنج هزارساله خود صاحب یک قانون اساسى مبنى بر 

 مبادى عالى حقوق انسانى گردید.

در فصل حقوق عمومى این قانون اساسى: اصول برابرى و 

رت و بردگى ، آزادى مطبوعات، آزادی آزادى شخصى، لغو اسا

شغل و پیشه و حق ملکیت شخصى و مصئونیت مسکن و منع 

مصادره دارائى و لغو بیگار و شکنجه و مجازات غیرقانونى و 

 (۲٤، ۲۲، 1٠و  ۹دیگرنکات اساسى بازتاب یافته بود. ) مواد: 
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تمام اتباع افغانستان برطبق » درج شده بودکه:  1۶در ماده 

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

در افغانستان اصول » قانون اساسى حکم میکرد که:  11ماده 

بنابر حکم این ماده، درحدود « اسارت و بردگى بالکل موقوف است.

هفتصد تن غالم و کنیز هزاره در شهرکابل از منازل اربابان خود 

ش از هر قوم و قبیله دیگر به برآمدند. از این است که مردم هزاره بی

بر خاستند و بیش از دیگران مورد غضب رژیم هللا دفاع از شاه امان 

 سقاوى قرار گرفتند.

بقول اَستا اولسن محقق دانمارکی: دراین قانون اساسى براى 

مردم افغانستان همان حقوقى پیش بینى گردیده بود که در قوانین 

ازطریق حفظ « افغان» لیبرال غربى وجود داشت. هویت ملى بحیث

حقوق برابر براى همه رعایاى کشور تأمین میشد. این قانون اساسى 

در جامعه افغانستان انقالبى بود، نه تنها بخاطر اینکه حقوق مدنى 

شهروندان را اعتراف ، عملیه دستگاه دولت را تنظیم و اصل 

دار مسئولیت کابینه را معین میکرد، بلکه همچنان به این دلیل که اقت

( مقاطعه رادیکال ۷پادشاه را محدود و تابع قانون مى ساخت )ماده 

  ۲۷«از حاکمیت شخصى و استبدادى مروج در افغانستان بود. 

غبار، شهادت میدهد که،روح مواد این قانون آن بود که در 

عمل تطبیق میشد و از لوث کذب و ریا وفریبکارى مبرا بود. چنانکه 

اى پیروان مذهب امامیه عمالً آزاد شد. مراسم مذهبى و تکیه گاه ه

در مجالس مشوره والیات قندهار و غزنى و جالل آباد و انجمن 

معارف کابل ، یک یک نفر نمایندگان انتخابى هندوهاى افغانستان 

شامل و در امور اداره سهیم گردیدند و قید رنگ زرد از دستار 
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 124، 11۴ص
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ش 1۲۹۹ل حم1۲ومعجر هندوها با باقیات پول جزیه )طبق فرمان 

( مرفوع گردید. و اوالد هندوها در مدارس ملکى و نظامى 1۹۲٠=

)لیسه هاى حبیبه و حربیه ( و افسرى اردو قبول شد و دیگر تبعیض 

و تفریق از نظر نژاد و زبان و مذهب و قبیله وجود نداشت ، معاش 

مستمرى و نسبى عشیره محمد زائى و خوانین و امتیازات روحانیون 

  ۲۸ ملت در حقوق با هم مساوى شد.لغو گردید و 

شاه امان هللا  ازتبعیض ونفاق میان اقوام کشور نفرت داشت 

هندو » ودر یکی از خطبه های نماز جمعه درقندهار بصراحت گفت:

، هزاره ، شیعه ، سنى، احمدزایى و پوپلزایى نداریم ، بلکه همه یک 

۲۹ «ملت هستیم و آنهم افغان!
  

 وحدت ملى و اتحاد مردم بخوبی  که به اهمیتهللا شاه امان 

پى برده بود ، هرگز نمى توانست بدون هیجان در بارۀ آن سخن 

خورشیدى پس از خطبه نماز  1۳٠٤بگوید. در سفر قندهار درسال 

روزجمعه هفتم عقرب، که به امامت خودش بر گزار شده بود، در 

 مسجد خرقه مبارکه حین ایراد خطبه نماز، در باره اتفاق ملت به

 تفصیل سخن زد و در یکجا گفت:

هرکسى که در افغانستان زندگى میکند، بدون استثنا افغان گفته »

مى شود. پس گفتن درانى و غلجائى و اچکزائى یا "اوپره"چه 

معنى دارد؟ ما همه انسان و مسلمان هستیم باید وحدت ملى داشته 

ه و در مقابل دشمنان خارجى و داخلى یک مشت باشیم. نزد من هم

30 «کسانی که درافغانستان زندگی میکنند برادر اند.
  

 2019/  8/ 1۵پایان 

                                                 
2۸
  793،ص 1غبار، افغانستان درمسیرتاریخ،ج  - 
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  2پوپلزائی،سفرهای غازی امان هللا شاه،  چاپ انتشارات میوند،کتابخانه سبا، ص - 
3۰
 ان، خطبه های نماز جمعه شاه امان هللاحاکمیت قانون درافغانست - 
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 مقاله هشتم

 
 

 هدف جنگ سوم با انگلیس استقالل افغانستان

 بود  یا الحاق مناطق آنسوی خط دیورند !

 

 

 اعلیحضرت شاه امان هللا

 

 قبل از آغاز بحث میخواهم چند سوال اساسی را مطرح کنم:

 اند به وطن پرستی شاه امان هللا شک داشته باشد؟(آیا کسی میتو1

(آیا کسی میتواند بگوید که شاه امان هللا  طرفدار انگلیس بوده 2

 است؟

(آیا شاه امان هللا قدرت الحاق مناطق آنسوی خط دیورند را داشت ، 3

 ولی از الحاق آن صرف نظر نمود؟

افتاده بود یا ( آیا جنگ سوم برای استرداد استقالل افغانستان براه 4

پاسخ من در ]برای الحاق سرزمینهای قبایل آنسوی خط دیورند؟

 [ برابر هرچهارسوال، نه است
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 شاه امان هللا،شاهی آزادیخواه و ضد استعمار انگلیس بود         

وهمزمان با تاج پوشی خود استقالل عام وتام افغانستان را چنین 

لحاظ جمیع امور داخلی من خود و کشور خود را از »اعالم داشت : 

و خارجی بصورت کلی آزاد، مستقل و غیروابسته اعالن میدارم و 

به هیچ قدرت خارجی اجازه داده نخواهد شد تایک سر مو به حقوق 

و امور داخلی و سیاست خارجی افغانستان مداخله کند و اگر کسی 

زمانی چنان تجاوز نماید، من حاضرم با این شمشیر گردنش را قطع 

آنوقت خطاب به سفیر انگلیس که حاضر مجلس بود، گفت «. کنم

  31 !«آنچه گفتم فهمیدی:» 

شاه امان هللا، همانگونه که در روز اول سلطنت خود ، استرداد 

ادشاهی خود دانسته بود، برای استقالل افغانستان را شرط اول پ

استقالل کامل افغانستان عزمی راسخ واستوار داشت و این  لحصو

اچهار ماه بعد یعنی روز اعالم رسمی استقالل کشور در حقیقت ر

 با این کلمات بیان کرد: 1298اسد 28روز 

اى ملت مصمم من! شما شاید بخاطر داشته باشید که من در آغاز  »

سلطنت خود تاج پادشاهى شما را بدلیل استقالل و آزادى خارجى 

تقالل من وداخلى افغانستان بسر گذاشتم... در وقت تصمیم تأمین اس

آنقدر راسخ بودم که در صورت ناکامى ازین بیشتر خواهان زنده 

ماندن نمي بودم.در قدم اول من زندگى ام را در مقابل دشمن براى 

حصول استقالل شما فدا میکردم. اگر ناکام مي شدم، باز هم از 

                                                 
آدامک، لودویک : تاریخ روابط سیاسی افغانستان از زمان امیر عبدالرحمن خان تا - 31

 . 28استقالل، ترجمه زهما، صفحه 
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تصمیم خود نگشته، خودم را مي کشتم، اما زندگى تحت حمایت 

  32«نمي کردم. کشور دیگرى را قبول 

  درنوشته های برخی ازافغانهای استخدام شده در بی بی سی       

بمناسبت صدمین سال استراداد استقالل افغانستان،این نکته بچشم 

گویا پیشنهاد متارکه جنگ استقالل از سوی شاه امان هللا میخورد که 

صورت گرفته  و از جانب انگلیس پذیرفته شده است،هدف این 

تا شاه امان هللا را شخصیت ترسو در کسب  این استتذکرات 

استقالل نشان بدهند! درحالی که با توجه به مقاله  مستند داکتر سید 

 عبدهللا کاظم  این طرز دید و ادعا، دوراز حقیقت ثایت شده است. 

افغانها باید توجه داشته باشند که دشمنان استقالل افغانستان حتی بعد 

نوزهم دست از تفتین برنداشته و از زبان از گذشت یک صد سال ه

وقلم خود افغانها چنین بیان می نمایند که استقالل  محصول مبارزات 

مردم افغانستان نبوده بلکه تحفه استعمار به افغانها است و به این 

وسیله  قربانی های بیدریغ مشروطیت اول ودوم فرزندان افغان را 

 نادیده و بیهوده بشمارند!! 

ازنویسندگان سطحی نگر افغان ]وشاید هم امان هللا ستیز[ برخی  

خیلی افتخار میکنند تا از البالی آرشیف های استعماری از قول یک 

جاسوس یا یک افسر انگلیسی جمله ای پیدا کنند وآنرا فوراً درقوس 

ناخنک در نوشته خود جا دهند وخود را محقق ونویسندۀ  بیطرف 

ه نویسندگان از کار دیویدجونزها والرنس وانمود سازند. کار این گون

 ها بحال وطن  مضر تروخطرناک تراست. 

 خدا را شکر که دانشمندی دقیق و موشگافی چون داکتر سید عبدهللا 

                                                 
اسد روز استقالل  28ارشیف مقاالت داکتر عبدالرحمن زمانی، افغان جرمن آنالین، مقاله  - 32
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کاظم وداکتر عبدالرحمن زمانی را داریم که برویت اسناد وشواهد 

 انکار ناپذیر پاسخ دشمنان استقالل وشاه امان هللا را میدهند. 

ترسید عبدهللا کاظم در بارۀ پیشنهاد متارکه جنگ سوم افغان داک

انگلیس مقاله مهمی نوشته  که در  پورتال افغان جرمن آنالین در 

 (به نشر رسیده است .۲٠1۹اگست  ۲۹-۲۶چهارقسمت )

این مقاله  واقعاً یکی از مقاالت مهم و برازنده  تاریخی و بحیث یک 

. دقت نظر استاد کاظم در ارائه ماخذ بااعتبار درخور نگهداشت است

اسناد ومدارک تاریخی پیرامون درخواست متارکه جنگ استقالل از 

سوی انگلیس بجانب افغانی، نه تنها  قابل توجه است که در 

 خورتحسین و قدردانی وسپاسگزاری نیزاست.

 

 در مقاله خود مینویسد:  داکتر کاظم

ندازی جهاد بود و نه استقالل کامل افغانستان ـ یگانه هدف راه ا»

 پیشرفت بسوی سرزمین های تحت تسلط انگلیس: 
 

شاه امان هللا به مجرد تاجپوشی استقالل افغانستان را اعالم کرد و 

سپس عنوانی وایسرای هند نامه رسمی نوشت و تقاضای برسمیت 

شناختن استقالل افغانستان را کرد، ولی وایسرا با ارسال نامه مورخ 

ز قبول این تقاضا طفره رفت. همان بود که دو ا 1۹1۹اپریل 1۵

هفته بعد از این نامه، شاه اعالم جهاد کرد و همه بزرگان قومی و 

دینی را در تمام کشور مؤظف به تدارکات اولی ساخت و به سرعت 

سه قوه را به سه سمت :)جبهه قندهار به سرکردگی عبدالقدوس خان 

په ساالر صالح محمد خان اعتمادالدوله، جبهه مشرقی به سرکردگی س

و جبهه جنوبی به سرکردگی سپه ساالر محمد نادرخان( اعزام داشت 

.)اگرچه سخن از جبهه چهارم "کنر" به سرکردگی خان میرزمان 

خان کنری و سپه ساالر عبدالوکیل خان نورستانی نیز در میان است( 
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 در آن جبهات آغاز 1۹1۹می  ۴و جنگ سوم افغان ـ انگلیس بتاریخ 

شد. قوای افغانی در دو جبهه اول الذکر )قندهار و مشرقی( بنابر 

دالیلی با ضعف مواجه گردید و اما در جبهه جنوبی به سرکردگی 

سپه ساالر محمد نادرخان و کمک اقوام وزیری و مسعود )میسود( 

در تل و وانه موفقیت داشت، آنهم بیشتر به دلیل اینکه که انگلیسها 

تا قوای خود را قدم بقدم از آنجا خارج کنند و قوا تصمیم گرفته بودند 

را در جبهه مشرقی متمرکز ساخته و آن جبهه را بیشتر تقویه 

 «....دارند.

داکتر کاظم به استناد کتاب مستند و محققانه داکترعبدالرحمن زمانی 

)"بازنگری دورە  امانی و توطئه های انگلیس"( دربارە  متارکه و 

انگلیس ها اول تصور نمیکردند که »ویسد: تقاضای آتش بس می ن

افغانها راه جنگ را در پیش گیرند، و بعداً هم برای اینکه ضعف خود 

را بپوشانند، بیشرمانه کوشیدند دست آوردهای مبارزات آزادیبخش 

افغانها را نا چیز جلوه داده ادعا کنند که گویا افغان در این جنگ 

غازی امان هللا خان صورت شکست خورده و پیشنهاد متارکه توسط 

گرفته است....اما اسناد و شواهد نشان میدهد که تقاضای آتش بس، 

ختم جنگ و مذاکرات صلح، اول توسط انگلیس ها پیشنهاد شده 

داکتر زمانی دراین رابطه یک پراگراف کوتاه از افغانستان » است.

شناس فقید لودویک آدمک را اقتباس میدارد که نوشته است: 

ت هند به نماینده افغان اجازه داد تا به کابل رفته امان هللا را به حکوم»

ختم فعالیت های خصومت آمیز وادار سازد. امان هللا موافقه نموده، و 

در نتیجه آتش بس زمینه  مذاکرات طوالنی و هیجانی در راولپندی، 

میسور )منصوری( و کابل فراهم شد که به مصالحه و تأسیس 

آدامک، لودویک: "دکشنری « ) سایگی انجامید.مناسبات عادی هم

 1996جنگها، انقالبها و شورشهای افغان"، )به انگلیسی(، لندن، 

(233،صفحه
 33  
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تالش در جهت راه حل سیاسی با استفاده از موفقیت مختصر 

 نظامی: 

در آنزمان معمول ترین شیوه دفع تهاجم و استیالی بیگانه در یک » 

ل و آزادی همانا راه حل نظامی بود و بس. کشور و رسیدن به استقال

شاه امان هللا غازی برعکس معمول آنوقت راه دیگری را در پیش 

گرفت که از اقدام نظامی به حیث آغاز یک اقدام سیاسی استفاده کرد. 

ولو که قوای افغانی در جبهه جنوبی درحال پیشرفت بود و اقوام 

جهاد علیه انگلیس با وزیر و مسعود آمادگی خود را برای ادامه 

جدیت ابراز کردند، ولی چون هدف اصلی شاه امان هللا اعاده 

استقالل افغانستان بود و نمی خواست این هدف کلی و مهم را تحت 

الشعاع دیگر مسائل قرار دهد، لذا پیشنهاد انگلیسها را مبنی بر 

ً اینکه چرا شاه امان هللا با  متارکه و آتش بس قبول کرد و متعاقبا

وجود مخالفت بعضی شخصیت های مؤثر ـ از جمله سردار 

عبدالقدوس خان صدراعظم، سپه ساالر محمد نادرخان و از همه 

مهمتر جناب حضرت صاحب فضل محمد مجددی )شمس المشایخ( 

پیشنهاد متارکه انگلیسها را قبول کرد و جنگ را متوقف ساخت و 

رند که اهم آن در راه حل سیاسی را در پیش گرفت ، دالئلی وجود دا

 اینجا مختصراً ذکر میگردد:

ـ ضعف قوای نظامی دولتی افغانستان و اتکای بیشتر به قوای 1

قومی و در مقابل باتمام برتری های نظامی که انگلیسها داشتند، 

 برای اولین بار در این جنگ از قوای هوائی )طیاره( استفاده کردند، 

قوای افغانی، موفقیت های  ـ ترس از اینکه با تداوم جنگ و ضعف۲

نظامی حاصله در جبهه جنوبی که میتوانست آغاز یک عملیه سیاسی 
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مساعد باشد، نیز از بین برود و موقف جانب افغانی در مذاکرات 

 سیاسی ضعیف گردد،

ـ خطر اینکه انگلیسها از وسیله همیشگی تطمیع یک عده سران ۳ 

ا از جنگ بیرون بکشند و قبایل و اقوام کار گیرند و آنها قوای خود ر

 قوای دولتی را در ادامه جنگ تنها گذارند،

ـ واضح بود که در صورت تداوم جنگ از یکطرف افغانستان ٤ 

بسوی روسها کشانیده میشد و از طرف دیگر روابط سیاسی با 

بیطرفی «انگلیسها قطع میگردید. شاه امان هلال میخواست با سیاست 

س به نفع کشور استفاده کند و لذا از رقابت روس و انگلی» فعال

 آرزو نداشت که بیک طرف وابسته بماند،

ـ ختم جنگ عمومی اول موقف انگلیسها را در هند به مشکل ٥ 

مواجه ساخته بود وآنها با درک وضع پیشرفت احتمالی روسها 

بطرف جنوب شدیداْ ، ترس داشتند، لذا شاه امان هللا همین شرایط 

ای حصول استقالل کشور از طریق سیاسی جهانی و منطقوی را بر

 بسیار مساعد میدانست که باید از آن استفاده فوری بعمل آید، 

ـ در صورت تداوم جنگ، نفوذ رؤسای قبایل و همچنان علمای  6

دینی در کشور بسیارزیاد می شد، بخصوص نفوذ خانواده های 

روحانی که از همه بیشتر خواهان قدرت سیاسی وسیع به حیث 

بودند که در نتیجه افغانستان بار دیگربه نظام «ریک السلطنهش«

قبایلی دوره قبل از امیرعبدالرحمن خان برگشت میکرد، دولت 

ضعیف می شد وبساط خانه جنگی ها هموار میگردید و آرزومندی 

دولت جهت آوردن اصالحات برآورده نمی شد. لذا شاه امان هللا 

حساس خودش با مشاوران  صواب را در آن دید تا در چنین موقع

خود در مرکز تصمیم اتخاذ نماید. طرح موضوع با بزرگان قومی از 

نظر تخنیکی در چنان وقت باریک از یکطرف وقت بیشتر را احتوا 

میکرد و عمالًدرمدت کوتاه میسر نبود و از طرف دیگر ترس از 
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پیدا شدن اختالف نظر و استفاده سوء انگلیس ها از این اختالف نظر 

موجب ضعف موقف رسمی دولت میگردید.  در اینجا باید تذکر داد 

که شاه امان هللا در نامه های خود عنوانی سرکردگان جبهات نوشت 

که متارکه فقط به مقصد شروع مذاکرات جهت رسیدن به توافق مبنی 

بر شناسائی استقالل کامل افغانستان از طرف انگلیس ها صورت 

آورده نشود، جهاد مردم افغانستان ادامه گرفته و اگر چنین هدفی بر

خواهد داشت و دراین ارتباط در پایان یک نامهٔ خود عنوانی سپه 

 ساالر محمد نادر خان این بیت را نوشت: 

 دست از طلب ندارم تا کام من برآید

«یاجان رسد بجانان یا جان ز تن برآید
۳٤

 

 

نگلیس را به بعضی از دشمنان امان هللا خان، قبول متارکه جنگ با ا

معنی رها کردن  سرزمین های آنسوی خط دیورند به انگلیس، 

وانمود کرده میگویند که چرا امان هللا خان بدون تصرف سرزمین 

 های قبایل ، متارکه با انگلیس را پذیرفت؟ 

در پاسخ به چنین سواالتی باید یاد آورشد که هدف جنگ استقالل، 

میرحبیب هللا خان  برآن حکم کسب استقالل سیاسی قلمروی بود که ا

نه  ،میراند و بعد پسرش امیرامان هللا خان بجای پدر نشست

پیشروی در قلمرو هند برتانوی، زیرا چنین کاری در توان و 

 امکانات نظامی رژیم امانی نبود.

وداکترکاظم نیز در پاسخ به اعتراض جنرال یارمحمدخان وزیری که 

هدف اصلی و » ین میگوید:خود در جنگ اشتراک داشته است، چن
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اساسی شاه امان هللا غازی از اعالم جهاد در قدم اول استرداد استقالل 

کامل افغانستان بود، نه آنکه برای آزادی ساحات ماورای سرحد که 

زیر سلطه انگلیس ها قرار داشت، اقدام کند و بدانوسیله خود را در 

. شاه امان هللا یک جنگ فرسایشی و دوامدار با انگلیسها قرار دهد

آرزو نداشت که پای روسیه شوروی را به حمایت از خود علیه 

انگلیس ها در میان بکشد، بلکه میخواست با حفظ دوستی با انگلیس و 

روسیه بلشویک بیطرفی عنعنوی افغانستان را با حفظ استقالل و 

« توسعه روابط با کشورهای جهان در پرتو صلح و ثبات حفظ کند.
۳٥

  

در وقایع جبهات جنگ بمالحظه میرسد که نیروهای دفاعی با دقت 

کشور حتی برای استقالل همین قلمرو نیز در دوجبهه جنگ 

افغانستان متحمل تلفات سنگین شده بودند، وتنها در جبهه پکتیا 

عساکر افغانی با حمایت ملیشای قومی وزیرستان موفقیت های بدست 

رکه جنگ گردید آنهم آورده بود واین موفقیت سبب درخواست متا

میل عقب برده  ۲٠بشرطی که نیروهای جبهات افغانی جنګ باید 

 شوند.

درآین قسمت ازمقاله محققانه خویش پیرامون متارکه  داکتر کاظم

جنگ استقالل ،وموافقت شاه امان هللا برای قبول آن  شهامت وعزم 

ظامی متین شاه  امان هللا را درانتخاب راه حل سیاسی نسبت به راه ن

شاید دلیل مخالفت با » در برابر مخالفان می ستاید و مینویسد:

برقراری متارکه از طرف بعضی شخصیت های ملکی و نظامی 

شامل در جهاد از روی حسن نیت و به مقصد پیشرف قوا در ساحات 

زیر تصرف انگلیسها در ماورای سرحد بوده باشد و بخصوص در 
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بیش ازحد در موفقیت و دست  جبهه جنوبی که اقوام وزیر و مسعود

هزار  ۲٠آورد های نظامی با شهامت قابل وصف جنگیدند و جمعا 

نفر  در آن اشتراک کردند، درحالیکه قوای دولتی در این جبهه بیش 

از یکهزار نفر نبود. اما برای دولت افغانستان این پیشرفتهای نظامی 

آورد که کوتاه مدت، درد سر های بزرگ را در دراز مدت بار می 

شاه امان هللا از آن کامالً واقف و آگاهی داشت، ازجمله: نگهداشت آن 

ساحه ها کار بس دشوار بود، زیرا دولت افغانستان با بنیه بسیار 

ضعیف نظامی از عهده آن برآمده نمیتوانست و با تجارب قبلی 

استقرار امنیت و پخش نفوذ دولت در آن ساحات با موجودیت 

ت های جدی بین اقوام آنجا از یکطرف و اِعمال اختالفات و رقاب

سیاست "تطمیع" و "تفرقه اندازی" بوسیلهٔ انگلیس ها از طرف دیگر 

همه امید ها را بزودی به یأس تبدیل میکرد.  لذا یگانه راه برای 

حصول استقالل کامل کشور که هدف اصلی شاه امان هللا غازی را 

داد، همانا استفاده از در جنگ سوم افغان و انگلیس تشکیل می

پیشرفت های نظامی حاصله در آن جبهه بود که با استفاده از 

همچوموقف بهتر، زمینهٔ رجوع به راه حل سیاسی را مساعد می 

  ۳6 «ساخت.

با وجود مخالفت جدی  ودرادامه چنین نتیجه گیری میکند: که:

بعضی از سران ملکی و نظامی دولت در مورد قبولی متارکه )از 

ه حضرات مجددی، سپه ساالر محمدنادرخان و سردار جمل

عبدالقدوس خان اعتمادالدوله وبخصوص تعداد زیاد سران قومی 

شاه  مسعود و وزیر که در جهاد محاذ جنوبی خدمات شایان کردند(

امان هللا غازی باعزم متین و شهامت بینظیر جهت نیل به هدف 

جنگ در جبهه عالی استقالل و با استفاده از موفقیت مختصر 

                                                 
36

  2019آگست  29داکتر کاظم ،شرحی دربارٔە پیشنهاد متارکه جنگ ، قسمت چهارم ،  -2



 79 مقاله در بارۀ شاه امان هللا20

جنوبی کوشید تا راه سیاسی را برگزیند و نخواست این یگانه هدف 

خود را با عواقب ناکامی در ادامهٔ جنگ مواجه به خطر سازد و 

درنهایت توانست به حیث اولین شخصیت سیاسی در آنوقت راه 

سیاسی را از راه نظامی رجحان دهد و درقبال آن به حیث یک زعیم 

«.ا در کشور، بلکه در جهان شناخته شودعالی مقام نه تنه
 ۳۷  

خالصه میتوان گفت که جنگ سوم برای حصول استقالل سیاسی 

افغانستان براه افتاده بود نه برای الحاق سرزمینهای آنسوی خط 

دیورند، زیرا افغانستان در آن زمان آنقدرتوانائی نظامی نداشت که 

امه دهد، بخصوص بتواند جنگ را با انگلیس تا رسیدن به اتک  اد

که انگلیسها با بمباردمان هوائی خود برجالل آباد وهمچنان کابل 

وجبهه جنوبی ضربات مهلکی بر روحیه  مردم وعساکردولتی و 

نظامی افغان وارد نمودند تا آنجا که جنرال نادرخان بعد 

ازمنفجرساختن انبار ذخایر اسلحه قلعه تل دیگریک مرمی توپ برای 

ی طیارات انگلیس برمواضع عساکرافغانی بمب شلیک نداشت ووقت

باریدند،بگفته غبار، نادرخان براسپ خودسوار شده بقصدگردیز 

میخواست بگریزد، ولی شمس المشایخ جلو اسپ او را گرفته 

گفت:سپهساالرخیر کجا میروی؟ مگر قرار نبود که ما در راه جهاد 

مین لحظه بمن با انگلیس شهید شویم؟ وسپهساالر به اوجواب داد که ه

اطالع رسیده که لشکربزرگی از انگلیس ها برای حمله برما درحال 

پیشروی اند. اما سخنان شمس المشایخ نادرخان را از گریز 

جلوگیری کرد واز مرکز کمک خواست. بنابرین برای افغانستان 

قبول متارکه و انتخاب راه سیاسی و مذاکره یک چانس خوب بود. 

ل سیاسی کشوراز بریتانیا بود و آن از چون هدف حصول استقال

                                                 
37

آگست  29داکتر کاظم ،شرحی دربارٔە پیشنهاد متارکه جنگ، قسمت چهارم واخیر ،  -3

2019  
 



 ۸۰ مقاله در بارۀ شاه امان هللا20

طریق مذاکره حاصل گردید، دیگر امکان ادامه جنگ برای جانب 

 افغانی ممکن نبود. 

بعد از امضای قرارداد صلح راولپندی، افغانستان تا دوسال دیگر در 

مذاکرات با انگلیس تالش ورزید تا انگلیس ها را به واگذاری 

اید، ولی انگلیس حاضر به اراضی آنسوی خط دیورند حاضرنم

مسترد کردن آن نبود و آن مناطق را بحیث یک کمر بند مستحکم 

دفاعی در برابر حمله احتمالی شوروی بسوی هند حفظ کرد. دولت 

افغانستان بعد از سه کنفرانس وگفتگو باالخره مجبورگردید تا 

بمنظور حصول ادعای اصلی خود یعنی استرداد استقالل سیاسی 

ً از موضوع دیورند صرف نظرکند وآنرا به موقع افغانستا ن عجالتا

دیگری بگذارد، و جانب انگلیس هم حاضر شد استقالل سیاسی 

 (.1۹۲1نومبر۲۲افغانستان را برسمیت بشناسد)

متاسفانه که افغانستان نه در زمان جنگ استقالل توانائی پس گرفتن 

ی استرداد سرزمین های آنسوی خط را داشت و نه بعد از آن توانائ

سرزمینهای خود را پیدا کرد. جهاد افغانها برضد شوروی بیشتر با 

حمایت غرب،با وصف اخراج شوروی از کشور به نفع توانمندی 

پاکستان تمام شد وبه ضرر افغانستان. چنانکه اکنون آنکشور با 

مداخالت وتجاوزات بیشرمانه خود در چند سال اخیر، یکجا با کشیدن 

جاد پوسته های سرحدی در داخل خاک ما با سالح سیم خاردار وای

های ثقیله وتوپخانه مجهز خود هر روز وهرهفته صدها راکت بر 

والیات سرحدی  کنر وننگرها ونورستان وزابل وپکتیکا وقندهار و 

هلمند و فیرمیکند و خسارات هنگفتی مالی وجانی وارد میسازد ولی 

بان وحضور نیروهای ناتو دولت به دلیل جنگ فرساینده داخلی با طال

امکانات یک جنگ علنی وعملی را با پاکستان درحال حاضر ندارد، 

 معهذا نیروهای دلیرسرحدی افغان از مرزهای وطن واستقالل کشور 

 ختم شجاعانه دفاع میکنند و خود را فدا مینمایند و قربانی میدهند.
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 مقاله نهم

 

 هرکه شاه امان هللا راخاین بگوید،

 این است!خودش خ 

 

کسانی که شاه امان هللا را متهم به خیانت میکنند، خود خاین اند ویا 

جاسوس کشورهای بیگانه ! هیچ کس نمیتواند سندی مبنی برخیانت 

شاه امان هللا ارائه کند،چنین کلماتی توهین وتحقیر آمیز صرف از 

بان اشخاص خاین وجاسوس برون شده میتواند، نه از دهن یک 

پرست وملیگرا. کلمه خاین تنها درحق کسانی میتواند انسان وطن 

اطالق شودکه بدستور استعمار برضد رژیم امانی توطئه کردند واز 

سادگی وباورهای دینی مردم افغانستان سوء استفاده نمودند و برضد 

بهترین شخصیت روشنفکر وتجدد طلب که عاشق ترقی وتعالی 

شتند وسرانجام او را کشورش بود، مردم را بشورش واغتشاش وادا

 مجبور به ترک وطن محبوبش کردند.

 

حضرات مجددی خانواده یکی ازستونهای ارتجاع وقهقرا درکشورما 

که درتبانی باانگلیس ها همواره بحیث سد راه تغییر وتحوالت ست ا

اجتماعی درافغانستان عمل کرده اند. این خاندان بلحاظ مرشدی 

تان نفوذ فوق العاده ای برقبایل ورهبری فرقۀ نقشبندیه در افغانس

پشتون بخصوص در پکتیکا وپکتیا دارند. اینها درده سال حکومت 

امانی پنج بار مردم را علیه این شاه ترقیخواه به شورش وبغاوت 

 1۹۲۴واداشتند. باراول شورش خوست برهبری ماللی لنگ را در



 ۸2 مقاله در بارۀ شاه امان هللا20

گردآوری امضاء چهارصد  1۹۲۸سازمان دادند وباردوم دراکتوبر

مال را مبنی برکفرشاه برهبری محمدصادق مجددی وقاضی 

عبدالرحمن پغمانی سازمان دهی کردند وبارسوم شورش شینوار 

 1۹۲۹بسرکردگی محمدعلم ومحمدافضل شینواری درنومبر

وبارچهارم اغشتاش حبیب هللا مشهور به بچۀ سقو را درشمالی در 

 رشد.براه انداختند که به سقوط رژیم امانی منج1۹۲۹دسمبر

 ۲٠فیض محمدکاتب: بگفته غبار، )وبارپنجم اعزام پنج هزارمرید

( مرید ازطایفه سلیمانخیل به هزار 1٥فضل غنی مجددی، -هزار

مقابل لشکرامان هللا خان درغزنی بود که بقصد کابل بسوی غزنی 

پیش می امدند. جنگجویان سلیمانخیل دراواخر ماه جون 

ح سقوی جلو لشکر امانی بدستور حضرت نورالمشایخ باسال1۹۲۹

را درغزنی گرفتند. شاه از اشتعال یک جنگ قومی )میان درانیها 

وغلزیها(از خیر سلطنت درگذشت و به لشکریان قندهاری خود 

دستور بازگشت داد وبعد از رسیدن به قالت تصمیم گرفت 

ازکشورخارج شود. داکتر ستانیزی متعلق به طایفه سلیمان خیل است 

اه امان هللا را در گهواره آموخته است ونمیتواند نام که دشمنی با ش

نیک او را بشنود. به همین خاطر او زبان بدگوئی از شاه غازی می 

آالید وامضای معاهده صلح راولپندی را بمنزله خیانت به او می 

 بندد.

 

یکی ازاتهامات بی بنباد داکتر ستانیزی اینست که میگوید "امان هللا 

ر داد راولپندی، خاک افغانستان را برای همیشه خان با امضای قرا

؟؟؟[ یک چنین سخن بی اساس را تا کنون نه مورخین «]38فروخت
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افغانی ونه هیچ مورخ خارجی تائید نکرده اند. خان عبدالغفار خان، 

رهبرمبارز قبایل سرحد، تا آخرین روز حیات خود، یکی از 

نوان یگانه شاه حامی طرفداران جدی شاه امان هللا بود، و او را به ع

افغانها میشمرد وهمواره از کارکردهای او دفاع میکرد. ولی آقای 

ستانیزی اکنون با وقاحت و پر روئی تمام میگوید که امان هللا خان، 

خاک های آنسوی خط را به انگلیسها فروخت؟ من از داکتر ستانیزی 

ن بدهد و میخواهم تا مبلغ این خاک فروشی را برویت اسناد به ما نشا

در صورتی که سندی در این زمینه نشان داده نتواند، این یک اتهام 

بی اساس وتوهین برزگ برمحبوب ترین شخصیت ملی افغانها 

بشمار میرود که کمترین خدمتش برای این وطن، حصول استقالل از 

چنگ استعمار انگلیس بوده است. بنابرین همچو اتهامی بر چنین 

ر، فقط از سوی یک خاین ویک شخصیت ملی ومحبوب کشو

نوکراجیر ودشمن استقالل ومفاخر ملی کشور میتواند مطرح شود. 

درحالی که اگر چشم وجدان این داکتر کور نباشد، باید میدانست که 

شاه امان هللا بخاطر حمایت بی دریغ خود از قبایل آنسوی خط، تاج 

 وتخت خود را از دست داد.

استقالل این توانائی را می داشت که هرگاه شاه امان هللا در جنگ 

سرزمینهای آنسوی خط را دوباره بدست آورد، بدون تردید کمال 

آرزوی شاه و تمام مشروطه خواهان وهر فرد استقالل طلب افغان 

بود، ولی وقتی جنگ آغاز گردید، دیده شد که دشمن خیلی قوی تر 

نوبی با ومجهز تراز نیروهای نظامی افغان است . وتنها درجبهه ج

کمک اقوام وزیری ومسعود پیشرفت هایی نصیب نیروهای افغانی 

شده بود.درچنین وضعیتی است که افغانستان پیشنهاد متارکه از 

جانب انگلیس را به معنی استقالل افغانستان تعبیر کرده وشرایط آتش 

 بس را پذیرفت. وهیاتی برای مذاکرات صلح به راولپندی فرستاد.
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رسرمحتویات قرارداد صلح راولپندی با جانب انگلیس ها حتی ب

افغانی سالها نیزچانه میزدند وحاضر به قبول استقالل رسمی 

انگلیسها استقالل  1۹۲1نومبر ۲۲افغانستان نمی گردیدند،تا آنکه در

افغانستان را برسمیت شناختند، پس درچنین وضعیتی توقع الحاق 

سیاسی  -د نظامی سرزمین های آنسوی خط دیورند با امکانات محدو

 افغانستان آن زمان، حرف مفت و خیال پردازانه یی بیش نیست؟

منابع گواهی میدهد که قوای افغانی بجز درجبهه پکتیا، در تمام 

جبهات دیگر جنگ با انگلیس ها شکست خورده بودند. تلفات افغانی 

تن، وبروایت افسراتریشی  ۴٠٠تنها در جبهه خیبر بروایت غبار 

که در هنگام جنگ استقالل در جالل اباد حضور « بیچکا ایمیل ری»

داشته وبا محمودسامی همرکاب، در درۀ خیبر به شش هزار 

و پس از آنکه طیارات جنگی انگلیس برشهر های  39 نفررسیده بود.

جالل اباد و کابل و جبهات جنگ در تل نیز بمب فرو ریختند، بگفتۀ 

[، حتی قوتهای تحت حسن آیبک]همراه ویاور سپهساالرنادرخان

فرمان جنرال محمد نادرخان ،نیز سنگرهای خود را رها کرده به 

40 گردیز فرارکرده بودند
درکابل ، نیز بمباردمان طیارات انگلیس ، 

برمقرخوابگاه شاه امان هللا این تشویش را ایجاد کردتا کابینه پیشنهاد 

بروند.اما نماید که  شاه وکابینه وخانواده های شان به درۀ پنجشیر 

شاه این پیشنهاد را رد کرد واظهار داشت که شاه وخانواده شاه 

وکابینه از مردم کابل بهتر نیستند، هرصدمه ای که برشهریان کابل 

بیاید،بر خانواده شاه هم بیاید ومن این ننگ را قبول نمیکنم که 

 پایتخت رابخاطرنجات خانواده شاهی ترک کنم.
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وسبب پیروزی ما گردید حمایت بیدریغ آنچه کمرافغانستان را بست  

اقوام وزیرومسعودبود که انگلیس را وادار به پیشنهاد متارکۀ جنگ 

ومذاکرات صلح راولپندی نمود. فتح کابل ونجات مردم از چنگ 

دزدان سقوی نیز با رشادت وازجان گذری مردم وزیرستان وجاجی 

 پکتیا میسرگردید.

 

 یل سرحدپیام  شاه امان هللا خان برای قبا

 

اسناد وشواهد کتبی گواهی میدهند که شاه امان هللا بعد از کسب   

استقالل هیچگاهی دست از حمایت از قبایل آنسوی خط دیورند 

نگرفت و پیوسته در اندیشۀ آزادی قبایل از زیرسلطۀ انگلیس ها 

بود.نه تنها در فکر ازادی قبایل ، بلکه در فکر قیام وآزادی  ملت 

همچنان نجات مردم بخارا از زیرتسلط بلشویکها هم بزرگ  هند و 

 بود.

پس از تصدیق استقالل افغانستان از سوی انگلیسها،شاه همواره مردم 

قبایل آنسوی خط را مورد توجه ومساعدت های مادی ومعنوی دولت 

خویش قرارمیداد. دراینجا به اقتباس پیام شاه عنوانی قبایل می 

 از افغانها تازه و ناشنیده مانده باشد: پردازم  که شاید برای بسیاری

 متن پیام :

 براداران دلیر، شجاع، باشهامت و با غرور سرحدی من!  "

جد و جهد های شجاعانه یی که شما در مبارزه با دشمن دین و 

کشور خود کرده اید، هنوز در خاطره ام زنده اند. سوگند و عهد و 

ت کشور تان، که شما پیمان شما برای حفظ  آبرو و ننگ تان و عز

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 مؤقتی را 
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برای سه سال عقد نمودیم. آنهم به طوریکه جانب مقابل ناگزیر 

اال دستی مرا بپذیرد. من صاف و پوست کنده و واضح برای گردید ب

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 زمانیکه آنها از رفتار جانب مقابل رضایت نداشته 

د. در طول سه سال آینده، دشمن باشند، صلح قابل تصور نخواهد بو

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 بود.  در غیر 

در بارۀ این صورت، ما دوباره جرگه یی را برای اتخاذ تصمیم 

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 مناسبات تان با یک دیگر در میان خود تان 

باید مانند برادر دوستانه باشد. از بارگاه پروردگار رفاه و سعادت 

. آرزومندی، مقصد و وظیفه من این است که شما را استدعا دارم

برای بهبود شرایط زندگی تان بکوشم.   بر افراشته باد درفش سیاه  

41" افغانستان!
 

در واقع یکی از دالیل سقوط شاه امان هللا،همین سیاست          

حمایت از قبایل آنسوی خط  درقیام های پی در پی علیه حکومت 

شت آب  از گلوی استعمارگران بخوشی هند برتانوی بود که نمیگذا

 فرو برود.

امان هللا درمذاکرات صلح با :  ادمک یاد آورمیشود که        

حکومت هند نتوانست مناطق قبایل ازاد را به افغانستان ملحق 

                                                 
)یادداشت  371ستالین،ترجمۀ عزیز آریانفر،ص پروفیسریوری تیخانف، نبردافغانی ا - 41

مولف: اصل متن پیام  به زبان پشتو منتشر و مزین با مهر دولتی افغانستان بود که در  سفارت 

 شوروی در کابل به زبان انگلیسی ترجمه شده  و بعداً از انگلیسی به روسی در آورده شد. (
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سازد.او اصرار ورزید تا برای این قبایل درنتیجه وعده های مبهم 

یا وعده کرده بود که بریتانیا،امتیازاتی بدست آورد، چه بریتان

هیچگونه پالن جنگ یا فشاری را برقبایل آزاد وارد نمیکند 

،مگرحینی که جنگ خاتمه یافت حکومت هندوستان تصورکرد که 

فرصت آن فرا رسیده است تا قبایل آزاد افغانی را به خاطر آنکه با 

افغانستان کمک کرده اند،سرزنش کند وتسلط خود را برحوزۀ سرحد 

کام بخشند.روش وپالیسی پیشقدمی وپیش روی بریتانیا آزاد استح

درحوزۀ سرحد با مقابله های سخت ودرد ناکی مواجه شد. تاخت 

وتاز عجیبی آغاز گردید وقبایل برپایگاه های برتانوی ها حمله ور 

42 شدند وبه تعداد]جنگجویان[ قبایلی افزوده شد.
 

ازجنگ  بنابرنوشتۀ محقق افغان داکتر عبدالرحمن زمانی، پس

مرتبه بر نیروهای انگلیس درمناطق   6٠٠استقالل ، قبایل پشتون 

تن انگلیس   ۳٠٠قبایلی حمله کردند  که در اثر این  حمالت شان  

 تن انگلیس را اختطاف کردند . ٤۳6تن  زخمی شدند و  ٤٠٠کشته و

43  

پروفیسر تیخانف، استاد تاریخ وعضو اکادمی علوم مسکو،        

حملۀ  611قبایل وزیر ومسعود  1۹۲٠" تنها طی سال مینویسد که:

مسلحانه بر مواضع انگلیسها انجام دادند. وضعیت سپاهیان انگلیس 

بسیار خطرناک بود، چون "پشت جبهه" نداشتند و از هر سوی  روز 

و شب مورد شبیخونهای قبایل قرار می گرفتند. سپاهیان افغان به 

رار داد صلح راولپندی از قلعۀ فرماندهی شاه دوله خان حتی پس از ق

وانه در وزیرستان با دلیری دفاع میکردند. از اینرو، این قلعه آخرین 

                                                 
42

  134بیستم،ترجمۀ پوهاند فاضل، ص  ادمک، روابط سیاسی افغانستان در نیمه اول قرن- 
داکتر عبدالرحمن زمانی، په آزادسرحد کی خپلواکی غوشتونکی مبارزی او دمومندو په  - 43

 1388مشهور غزاگانو کی دغازی میرزمان خان ونده،چاپ موسکا خپرندویه موسسه،

  38، ص 2010/
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آنرا گرفتند....  1۹۲٠جایی بود که سپاهیان انگلیس در دسامبر 

میلیون روپیه خساره  11٠تیخانف میگوید: انگلیسها دراین راه 

  44کشته و زخمی دادند. "  ۲٠٠٠برداشتند و

نویسنده امریکائی، ریه تالی ستوارت،در کتاب خود) آتش در          

خان عقیده داشت که افغانستان آزاد حق هللا امان  افغانستان( میگوید:

دارد که با کشورهاى همسایه رابطه نزدیک داشته باشد، مزید برآن 

مى تواند با مسلمانان هند که تحت سیطره انگلیس بسر مى بردند و 

که از نگاه تاریخى، نژادى و مذهبى با افغانها  هم چنان قبایل سرحدى

خان میخواست که قبایل هللا قرابت دارند، نیز رابطه برقرارکند. امان 

آن طرف سرحد راعلیه برتانویها تحریک نماید وهم مسلمانان هند را 

خان آزادى خواهان هند مقیم هللا بسوى آزادى شان سوق دهد. امان

است پیشروى انگلیس ها در میان کابل را نیز یارى مینمود، زیرا سی

 قبایل خطرى را متوجه افغانستان ساخته بود. 

نویسنده امریکائی، ریه تالی ستوارت،در کتاب خود) آتش در          

انگلیس ها از پشتى بانى امان هللا خان ازقبایل و  افغانستان( میگوید:

از آزادى خواهان هند ناراضى بودند. انگلیس هامکاتبات بین 

زیرخارجه )محمودطرزى( و غالم حیدر، آمر پوسته خانه و

افغانستان در پشاور و مکاتبات بین طرزى و سردار عبدالرحمن خان 

نماینده افغانى در هند را به دست آورده بودند و این مکاتبات 

همکارى افغانستان را با آزادى خواهان هندى نشان میداد. مزید برآن 

وزیرحکومت جالى وطن هند هللا بیدخان و عهللا مکاتبات بین امان 

و همکار وى هللا را نیز به دست آورده بودند، دریکى ازاین اسنادعبید

ظفرحسین از تمام هندیها تقاضا کرده بودند که در آینده با افغانها در 

حمله شان علیه برتانیه کمک نمایند، انگلیس ها را به قتل برسانند، 

                                                 
  ببعد 371ر،ص پروفیسریوری تیخانف، نبردافغانی استالین،ترجمۀ عزیز آریانف - 44



 ۸9 مقاله در بارۀ شاه امان هللا20

رار بدهند و یک رابطه خطوط آهن، تلگراف و غیره را مورد حمله ق

هللا نزدیک بین ناسیونالیستهاى هندى در خارج هند و نماینده امان 

 خان حکیم اسلم و مولوى منظور وجود داشت. 

دست زدن هاى حکومت افغانستان در بین قبایل سرحدى           

همیشه باعث ناخوشنودى برتانیه با حکومت افغانستان بود. ریاست 

بایل آنطرف سرحد میداد تا آنها را علیه قبایل پول گزافى به ق

برتانویها بشوراند و انگلیسها تصور میکردند که این پول ها را 

خان هللا شورویها ارسال میکنند تا به قبایل داده شود. بر عالوه امان 

از مسترد کردن اشخاص مجرم که از آن طرف سرحد به افغانستان 

مکش را با برتانیه آماده پناه مى آوردند، اباء مى ورزید و زمینه کش

میساخت. افغانستان همواره از انگلیس میخواست تا در مورد قبایل 

با آنها مذاکره نماید، اما انگلیس ها از مذاکره در مورد قبایل شانه 

 خالى مینمود و افغانها از این سیاست سخت ناراحت بودند. 

علیحضرت انگلیس ها براى چندین سال از بکار بردن کلمه ا         

خان ابا ورزیدند و از معاهده تجارتى بین افغانستان و هللا به امان 

ایتالیا به حکومت ایتالیا اعتراض کردند و گفتند که هنوز افغانستان 

در ساحه نفوذ انگلیس قرار دارد. هیئت محمدولى خان را دراروپا 

پذیرائى کردند، مگر انگلیس ها نپذیرفتند که محمدولى خان باشاه 

یس دیدار داشته باشد. به محمودطرزى  در سرحد هند برتانوى انگل

اجازه دخول ندادند و گفتند که اعتبار نامه قانونى ندارد. هنگام سفر 

خان به اروپا ویسراى هند به بهانه مریضى به پذیرائى او به هللا امان 

بمبئى نرفت و در انتقال اموال به خصوص اسلحه به افغانستان 

ند. در هنگام شورش خوست، انگلیس ها از مشکالتى ایجاد کرد

ورود اسلحه خریدارى شده از آلمان و فرانسه به افغانستان ممانعت 

کردند، طرزى سفیرافغانستان در پاریس علیه این قیودات بى مورد 
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انگلیس ها و مداخله در امور یک کشور آزاد اعتراض نمود. ترکیه، 

 دشمنى داشتند.ایران و افغانستان در اساس با انگلیس ها 

تهدیدى به حکمرانى  انگلیس ها افغانستان آزاد وعصرى را         

خان هللا دانستند.سفیر انگلیس از پالیسى ملى امان یشان در هند م

خوشنود نبود و هم شخصاً از وى متنفر بود.چون همه این چیزها در 

همفرى جمع شده بود، لذا وزیرمختار انگلیس درکابل مقرر گردید. 

خان و هللا که گلیم امان  1۹۲۹به کابل آمد و تا  1۹۲۲رسال او د

مشروطه خواهان را جمع نمود، در کابل بود. وى یک افسر نظامى 

انگلیس در سرحدات قبایل و شخص بسیار زرنگ و ماهر و دشمن 

خان و محمودطرزى بود. حتى براى طرزى هللا شماره یک امان 

بهانه که در افغانستان  ویزه ترانزیت از طریق هند داده نشد، به این

شورش رخ داده، طرزى از پاریس بسوى کابل از طریق هند 

           45 سفرمیکرد."

به نظر من، تخریب وتوهین به شاه امان هللا، واستقالل         

افغانستان، بخاطرسرزمین های آنسوی خط دیورند، یک عمل ضد 

نافع پاکستان ملی و خاینانه است  ومیتواند در راستای دفاع از م

تعبیر شود، نه دفاع از قبایل پشتونستان. بنابرین موضع گیری آقای 

ستانیزی وامثال وی که امضای قرارداد صلح راولپندی را خیانت 

شاه امان هللا ،این زعیم مترقی وملی برمیشمارد، برمحور منافع 

پاکستان می چرخد. من از تمام عناصر میهن پرست که به سالمت 

نستان موجوده می اندیشند، میخواهم تا برضد چنین ارضی افغا

 موضع گیریهای ضد ملی ایستادگی کنند و نیات شوم شان را 

 پایانافشا نمایند وبه آنها جواب های مناسب بدهند. 

 

                                                 
45
   442 -223ریه تالی استوارت ،آتش در افغانستان، صص - 
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 دهممقاله 

 

 مدح اعلیحضرت امان هللا خاندر

 ) ازغالم جیالنی جاللی(

 

ست و دانشمند کشور غالم جیالنی جاللی، از شاعران وادبای چیره د

بود.او درعهد امانی بحیث مدیر معارف قندهار خدمت کردو درسال 

به عضویت انجمن ادبی کابل در آمد. از اومقاالت واشعار 1۳11

آبداری در مجالت وروز نامه های کشور برجای مانده است. از 

جمله اشعار وی قصیده فوق الذکر درمدح اعلیحضرت امان هللا خان 

آنراسروده است. ازاین قصیده و قصاید  1۳٠٠قوس است که در 

دیگرش به نظرمیرسد که در شعرسرائی از سرامدان روزگارخود 

بوده  وکالمش بوی کالم  عنصری ملک الشعرای دربار سلطان 

 محمود غزنوی را میدهد. 

 
 ایا ندیـــده بگیتی حــریم امن وامان      بروزگار جهـانـداری بزرگ شـهـان

 رام  گــذرکــن بخـطــۀ کـابل       باعــتبار نظــر کــن به کشور افغانباحـتــــ

 

 ببین اهـالی کشور چسان غنودستند      بزیر سایۀ چـــتر خــــدایگان جـهان

 مهـــین خــسرو اعـظـــــم امـان هللا      که صیت معدلتش برگذشته ازکیهان

 

 وست دین نبی را یگانه پشتیبانامیر عالـم وعادل شــهـنـشـۀ غازی     که ا

 قضا مثال و قدرقدرت و فلک رفعت     سکندر ابهت  وجم سریر ودارا شان
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 بگاه بــزم بود ماه بـر فراز ســـریر      بگــاه رزم بــود، شیر شرزۀ غـران

 بسال گـرچه جوانست شاه ما لیکن      بــرای پـیر کـند کارهای صعب آسان

 

 هد کند بیاری حقچنانکه کرده و خـوا

 مظـفــرانه فـتوحـات عـالی و شایـان

 شـهـا، مـها، ملکا،خسروا، جهانـدارا

 بسیط روی زمین را زتست امن وامان

 

 کنون که کرده خدا برتو ملک ارزانی

 بتارک تـو فـرو هشـت افـسر شاهان

 رجـال دولـت تــو مـردمـان  دانشمنـد

 مقـــربان درت کـار دان  و با ایـمـان

 

 بخـــویش راه مـده مردمان خــائن را

 چوماردان که چکد زهرش ازبن دندان

 اگــر راه بــیابـد به ملک دشـمـن دین

 شود اساس دیانت زبیخ و بن  ویران

 

 شها دو چیز  بـود باعث تـرقی ُمـلک

 یکی عـدالت و دیگر سیاست  شاهان

 مراین دو نکته بود شرح وافی و کافی

 ضیح آن به نغز بیانکه داد َجـّد تو تو

 

 اگر که در به شکی درعرایـض چاکـر

 رجــوع کــن تـو بتــاریخ دولت افغان

 رعیتند ترا دوسـتان از دل و از جـان

 بقای ذات ترا خواستار خورد و کـالن
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 ز حضرت توشها ! معذرت هـمی جویم

 که نیست درخـور من پند دادن لقــمان

 یدهمیشه تا که بود ماه واختر و خورش

 هماره تا که بود روز وشب فلک گردان

 عنایتـت ز یمین و مــهابتـت ز یـــسـار

 بمانـدا  بــتو این تاج و تخت  جاویدان

 بحضرت تو مقرب هر آنکه دوست بود

 نصیب دشمن تو باد حـقاری و خــذالن
 (۴01 )پوپلزائی،سلطنت امان هللا شاه /                    

 

 تر سالم جاللی، وداکتر علی احمدداکترلطیف جاللی، داک

جاللی، جنرال ارکان حرب ، نویسنده ومولف تاریخ نظامی افغانستان 

، فرزندان همین شخص اند.همه فرزندان جاللی آدم های تحصیل 

کرده وبا استعداد وصاحب هوش تیز وذکاوت سرشار واهل کار ودر 

 افغانستان صاحب مقام وکرسی های مهمی بودند.

صدیقہ دخترانی بنام جیالنی عالوه از پسرانش  استاد غالم

دیو سران موفق واز پرداشت که عایشہ جاللی وحمیرا جاللی ،جاللی

. ند بودکشور در رادیو تلویزیون وصاحب بصیرت ادب وادبیات 

  .خانواده جاللی همہ پاسدار فرهنگ کشور اند
 

 وصف بچۀ سقاو از ملک الشعراء بیتاب 
هللا را ار زبان غالم جیالنی خان  وصف اعلیحضرت شاه امان

جاللی دیدیم،اکنون از قلم صوفی عبدالحق  بیتاب وصف بچۀ سقو را 

 .بشنویم

پوپلزائی درمورد دستیابی به شعر استاد بیتاب در اوصاف 

صوفی عبدالحق بیتاب ملک الشعراء که »حبیب هللا کلکانی مینویسد: 
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بل فوت کرد، سالگی درکا ۸۳به عمر 1۳٤۷حوت سال  ۲٠بتاریخ 

در اثرسفارش دارالتحریر شاهی وخواهش دوستانه استاد خلیلی 

ش مطابق ذیقعده  1۳٤۹جدی 1۹وفامیل آن متوفی ، روز شنبه 

ق درکارته پروان در منزل عبدالواحد خان برادر بیتاب  1۳۹٠

مرحوم حینی که مصروف خطاطی لوح مزار استاد بیتاب بودم، 

ر حقایق زندگانی ملک الشعراء عبدالواحد خان مذکور ضمن اظها

بیتاب از بعضی قطعات ومسدسات خصوصی متذکر شده بمن ارائه 

سال  ٤1نمود. وبرای اینکه استاد بیتاب درسال انقالب سقو به عمر 

ودرکابل حاضر ودارای عقل سلیم وهم شخص بی غرض وحق بین 

 :بود، هشت بند ازیک مسدس او را عیناً درج تاریخ مینمایم

  ش1308ب اول عقر
 

 شکر هلل دوستداران عصر کلفت درگذشت        

 باز شد باب تمـدن  دور وحشـت درگذشت

 عهـد عشرت آمد و وقت فالکت در گذشت     

 زحمت درگذشتجلوه کرد ایام خوش هنگام 

 این همه از همـت شاه وطن خواهــان بــود

 وجـودش افتخار مـلــت افغــان بـــود کـــز

 

 ند کرده نائب مهـدی ظهــور        اینکه می گفت

 بود دزد رهزنی بی بهره ازعقل وشعور 

 از تـــرحــم بی نصیب و از وفا بسیار دور         

 قتل انسان بود آسان پیش او را قـتـل مور

 سخت ازسنگین دلیها ظالم وخونریز بود

 هـــم باین تقــریب گویم نائب چنگیز بود

 

 ری در کمین         دشمنان ملک ما بودند عـمـ
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 محو استقالل ما میخواستند از روی کین

 بهراین خدمت مهیا شد برای شان معین          

 بچـــۀ سقـــو یعــنی خـائن دیــن  مبـیــن

 لعنت حــق بر وی و هــم بر طرفداران او

 بر هــوا خــواهان بی وجدان بی ایمـــان او

 

 اه  را          بـد  اگـر گفتـند   شاه  تـرقی  خو

 خادم دیــن گـر لقب ماندند حبیب هللا را

 نائب مهـدی اگر خـوانـدند آن گمراه را           

 نـثـر اگـــر دادند بیت نعمت هللا شاه را

 این همه غیر از پرو پاگند دشمنها نبود

 خالی از اغراض نفس مــردم  دنیا نبود

 

        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

 گوهرکان شرافت صاحب وجدان رسید

 

 دربنای انقالب آنکسکه شرکت کرده است        

 تحریک ملت کرده استبرخالف سلطنت 

 دولت ما را  دچـار صـد  فالکت کرده است          

 تا قیامت بهرخود تحصیل لعنت کرده است

 ظالمان  کـردند ملک و مـت ما  را  تــباه

 یا الـهی در  دو عالم باد  روی شـان سیاه
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 هیچ سگ مانند او توهین یک ملـت نکرد        

 نکرداز برای دشمن ما کس چنین خدمت 

 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                
٤6

] 

 

دراین شعر، استاد بیتاب بچۀ سقو را:خائن دین مبین اسالم)نه 

جال، نائب چنگیز،ظالم، خونریز، خادم دین(، دزد رهزن،خرد

 بیشعور، خبیث،روسیاه، باغی و از سگ کمتر تعریف کرده است. 

 ختم
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
٤6

 (۵20ص ،2عزیزالدین وکیلی پوپزائی، سلطنت امان هللا شاه واستقالل افغانستان )بخش - 
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 مقاله یازدهم

 

 ای نماز عید وجمعه خطبه هنمونه ئی از

 غازی  شاه امان هللا
 

 مقدمه:

شاه امان هللا، اولین پادشاهی درافغانستان است که حق خطبه را از 

ب مسجد در دست خودگرفت و درنمازهای جمعه واعیاد به مال وخطی

امامت می پرداخت وخطبه های نماز را با فصاحت وبالغت تمام ادا 

میکرد واهداف خطبه را بجای عربی بزبان دری یا پشتو به مردم 

 توضیح میداد وتشریح مینمود.

همت استاد ه که بدرافغانستان،در صفحات اخیر کتاب حاکمیت قانون 

بر امان هللا خان »گفته میشود:بچاپ رسیده  1۳۷۸در سال  رفیع

منبر و کرسى چنان به موفقیت خطبه میخواند که جمهور را بگریه 

 مى آورد. بالذات امامت میکند، بعضى وقت با علما صحبت مینماید 

مى پرسد که غیر از من پادشاهى که حق خود را از علما ستانده  و

با دستار ملى و شمشیر باال مى شود و  خواهد بود؟ به منبرکی باشد 

میگوید: امیر ها باید خودشان خطبه بخوانند تا داراى فرمان و قوت 

و قطعیت باشند. بهرگونه تجدد عاشق است و در سینه اش یک دل 

 صاف پر از مسلمانى در جنبش هست.

اوالً » در خطبه هاى خود همیشه حضار را به اتحاد توصیه میکند:  

شوید! بعد ازآنکه ده ها و شهر ها با هم اتحاد نمودند ،  با هم متحد

نوبت باتحاد بزرگ میرسدو میگوید در استقبال )آینده( از آن بشما 
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حکمداران اسالم را به ترتیب دعا میکند. در « بحث خواهم نمود.

خداوندا ! به این عاجز » آخر باین تضرع از منبر فرود مى آید: 

طرفدار آنست که خطبه « یق گردان ! توفیق رفهللا مجاهد فى سبیل 

بزبان اهالى قرائت شود. بعضى وقت ها از مالها مى پرسد که خطبه 

براى کیست ؟ اگر براى اهالى باشد چرا بزبان ایشان خطبه نمى 

 « خوانید؟

لیحضرت  شاه امان هللا خطبه پرجاذبۀ اع یکی ازازبازتاب ما منظور 

با تمام معنا مسلمان و در  یک شاه  اویم که  بدهاینست تا نشان 

اصول وفروع دین اسالم  ورود داشت و در باره اسالم وپیام عدالت 

شعارآن و هدایات واحکام قرآن کامالً آگاه بود. وپیوسته مردم را در 

پرتو ارشادات اسالم به اتحاد واتفاق وتحصیل علم ودانش رهنمونی 

 میکرد.

بسیارناراحت  وش بود،ی پرمطالعه وبا دانیتشخص شاه امان هللا  

ازاین بود که چرا در میان ملل اسالمی ،اینقدر بی اتفاقی رایج است 

وهللا جگرم کباب گردیده سینه خود را چاک کرده میگویم » ومیگفت:

ای عالم اسالم چه شد شما را که بخواب غفلت غنوده  ؛از برای خدا

م اسالم و چه پیش آمد شما را که به کنج کسالت خموده اید، آن عال

از برای خدا » «چه شد که همیشه دشمن خود را مغلوب میساخت؟

و رسول خدا! دست اتفاق و اتحاد را با یکدیگر بدهید که دشمنان 

 «تان در پی انهدام و خرابی شما همیشه جاهدانه میکوشند.

هللا  ازتبعیض ونفاق میان اقوام کشور نفرت داشت ودر شاه امان 

هندو ، :» معه درقندهار بصراحت گفتیکی از خطبه های نماز ج

هزاره ، شیعه ، سنى، احمدزایى و پوپلزایى نداریم ، بلکه همه یک 

  «ملت هستیم و آنهم افغان!

شاه همچنان از اهمیت علم ومنزلت عالم میگوید وشرط خدا شناسی  

را بسته به علم  ودانش انسانها میداند ومیفرماید: )که بی علم نتوان 
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امروز که ما شما علماء و فضال را  !( وعالوه میکند:"خدا را شناخت

بنظر عزت و احترام مینگریم، تماماً از برکت علم است.  علم است 

که خداوند را بما می شناساند. علم است که ما را موفق بحافظت 

اسالم و شریعت، وطن و مملکت میسازد. علم است که نه تنها 

ما را برای  مدافعه دشمنان  عزت و حرمت اسالمی ما را ادامه بلکه

 " و تعرض بر اعدای ]دشمنان[ مان مقتدر میدارد.

هدف شاه از تمجید وتائیدعلم واهمیت آن ، تشویق مردم به فراگرفتن 

علم وسواد وفرستادن اطفال وکودکان شان برای کسب علوم درمکتب 

است. چون بدون علم نمیتوان گامی در راه ترقی وتعالی کشور 

 رمیان ملل جای مناسبی داشت. برداشت ود

از برای خدا چرا اوالد های خود را در مکاتب » شاه فریاد میکشد:

داخل نمیکنید و در مقابل اینهمه زحمات و دلسوزی حکومت 

خویش، شما چرا تنبلی و کاهلی نموده بر حیات و زندگانی آینده 

پسران خویش حسرت نمیخورید و دلسوزی نمیکنید که بی علم، 

و بی کمال میمانند. )وهللا( اگر شما بمکاتب نرفتید، خود را جاهل 

 " بدست خود خراب مینمائید.

کسانی که مایل باشند بدانند که شاه امان هللا چقدردردین اسالم فهم و 

دانش داشت و در سخنرانی  تا چه حد توانا وماهر و در بیان مقاصد 

نستان عشق خود چقدر غاور و مسلط بود و چقدر به اعتالی افغا

داشت، می باید یک بار سخنان او را به ارتباط شورش منگل در ختم 

) ورش برهبری مالی لنگ ادامه داشتمجلس لویه جرگه که هنوز ش

در بخش سیزدهم مجموعه ارشادات و بیانات شاه در لویه جرگه 

، تدوین وتنظیم داکتر سید عبدهللا کاظم در سایت افغان جرمن 1۳٠۳

 ند. بخوانآنالین ( 

امید است روزی فرا رسد که برای شناخت افکار وایده های 

ترقیخواهانه  شاه امان هللا غازی، بخش های از مجموعه ارشادات 
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امان هللا غازی در برنامه های درسی مکاتب گجانیده شوند  و درس 

های وطن دوستی ومعارف پروری وخدمت گزاری از روی آن تهیه 

شد که بدینوسیله حقی را که آن شاه وبه شاگردان تدریس گردد  با

آزادیخواه برگردن ملت افغان دارد، ودشمنان استقالل سالهای زیادی 

نام او را از کتابهای درسی مکاتب محو ساخته بودند، دوباره احیاء 

گردد ونسل های جوان  این فرزند اصیل وطن وقهرمان واقعی وملی 

 خود را بنحو شایسته آن بشناسند.

به  1۳٠۳ۀ نماز جمعه را که حین جریان لویه جرگهمن  یک خطب

امامت شاه ادا شده است دراینجا اقتباس میکنم تا دیده شود که آن شاه 

جوان دردین اسالم چقدر وارد بوده وتا چی حد اهداف نمازهای 

تشویق شان برای فرستادن جماعت و جمعه را به نفع وحدت مردم و

تشریخ وتوضیح میکرده بزبان خودشان فرزندان خود به مکتب 

 است.

 

به اشتراک بیش از یک  خطبه شاه در نماز جمعه پغمان

 لویه جرگه وماموین خدماتی آن جرگه هزارنفراعضای

 

 خطبه اولی نماز جمعه در پغمان: 

الحمدهلل رب العلمینط  نشهد ان ال اله اال هللا وحده ال شریک له و 

ط  صلی هللا تعالی  نشهد ان سیدنا و موالنا محمد عبده و رسوله

 علیه و علی اله و اصحابه اجمعین ط

اما بعد:ـ ای برادران وعزیزانم! خدای را شکر گذاریم که ما را در 

دین اسالم حیات داشته و باز پیغمبر ما که پیغمبر آخر زمان و 

 شفاعت گر همه عاصیان است، میباشد. 
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است، زیرا اگر ما بخواهیم که در جنت برویم، رفتن آن بدست خود م

که اگر ما افعال شایسته مطابق شریعت )احمدیه( نمودیم، در آخرت 

به بهترین جنت ها خواهیم بود، چرا جنت از مسلمانان است، کسی 

 دیگر بغیر از اسالم درآن حق ندارد. 

همه تان میدانید که نماز از طرف خالق ما باالی ما فرض گردیده 

ترین و اهمترین فرایض شمرده اگر ما این امر خدای خود را که اول 

میشود، بجا بیاریم در آخرت و دنیا با عزت با شرف خواهیم بود. 

عرض میکنم بر نماز های خود قرار احکام خداوندی بکمال جدت و 

پافشاری تا بتوانید، پابند باشید، چرا اول چیزیکه خداوند در روز 

 آخرت از ما میپرسد، نماز خواهد بود.

 گداز بود            اولین پرسش از نماز بودروز محشر که جان 

بنابراین سبب، در نماز خود سست نباشید. امید میکنم که در تمام 

احکام خداوندی و ایجابات شریعت احمدی همه شما فعال و بیدار و 

جدی باشید. حتی اگر شما فقط بنماز خود  پابند بوده او را همیشه در 

نه در آخرت پیش کسی خجالت پنج وقت بخوانید، نه در دنیا و 

 خواهید کشید. 

اگر کسی تا حال بنماز خود پابندی نداشته باشد و یا بترتیب نخوانده 

امید میکنم که از دربار خالق خود معافی گذشته را خواسته بصدق 

دل ازان تائب ]خواهان توبه[ شود. چون خدای ما مهربان است امید 

وحا( اگر از دل و جان صاحب که قرار آیه )توبو الی هللا توبة نص

حسرت و خجالت و امیدوار مغفرت خداوند باشیم، بر گناهان ما قلم 

عفو کشیده میشود و در آینده تا بتوانید در پابندی نماز خویش زیاده 

تر کوشش ورزید، اگر شما حقیقتاً خواهان ترقی و برتری باشید پس 

اده بکوشید. امروز در تعلیم و تعلم آموختن علوم و فنون زیاده بر زی

که ما شما علماء و فضال را بنظر عزت و احترام مینگریم، تماماً از 

 برکت علم است، باید بیش از بیش در تحصیل آن بکوشید.
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هر کسیکه خیال و آرزوی خشنودی و رضای الهی و شناسائی 

خداوندی را داشته باشد، بیواسطۀ علم بر مقصد خود کامیاب نخواهد 

آخرت ما علم است. آیا نمی بینید و خجالت نمیکشید  شد. گویا نجات

ازآن اشخاصیکه نسبت به ما و شما عالم و صاحب کمال و عزت و 

ً برای شان نظر بدین  اجالل هستند بر ما فخر ها میکنند. حقیقتا

ایجابات محیرالعقول که به آسمان و زیر بحر میروند و مسافت بسیار 

عت[ طی میکنند ماشینها، توپها، بعید زمین را بکمال مسارعت ]باسر

تفنگها، صنعتها، حرفتها و غیره اختراعات عجیب و غریب را در 

معرض اجراء می آورند، میزیبد که بر ما تنبلها فخر کنند. باین لحاظ 

باید تا جان داریم در پی بدست آوردن همچه یک نعمت عظمی که 

که میتوانیم این ترقیات را موجب است از دل و جان کوشیده تا جائی

 علم بیاموزیم. علم است که خداوند را بما می شناساند. 

علم است که ما را موفق بحافظت اسالم و شریعت، وطن و مملکت 

میسازد. علم است که نه تنها عزت و حرمت اسالمی ما را ادامه 

بلکه ما را برای  مدافعه دشمنان و تعرض بر اعدای ]دشمنان[ مان 

ست که نسبت بدان پیغمبر ما میفرماید، علم گم مقتدر میدارد. علم ا

کرده مسلمانان است باید که در پی تحصیل آن بهر جائیکه باشد، 

بکوشید. دین ما گاهی بما اینچنین تعلیم نمیدهد که عالوه بر علوم 

اُخروی در مفاد دنیوی خود نکوشیم. دین ما ابداً اجازه نمیدهد که 

بوده آنها را بر علیه ما استعمال قوت و آالت قاتله دست دشمنان ما 

کرده و ما ازآن محروم باشیم. شخصیکه علم ندارد گویا در دین و 

دنیا ذلیل و خوار خواهد بود. از برای خدا علم بیاموزید تا خدا را 

 بخوبی بشناسید چرا که )بی علم نتوان خدا را شناخت(. 

 حکومت شما و من عاجز کوشش ها کردیم و مکتب ها از برای

تحصیل علم جهت اوالد های شما ملت تشکیل دادیم پس جرا کاهلی 

مینمائید و در اخذ تعلیم تنبلی می ورزید. عناد و خصومتی را که 
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دشمن های شما در دلهای تان می اندازد که در مکاتب شما علم دنیا 

جاریست، کامالً غلط است )الحمد هلل( همه شما عاقل و صاحب فهم 

که فقط علم دنیا بمدارس ما جریان ندارد بلکه اید و خوب میدانید 

تعلیمات دینیه و مسائل اُخرویه و عقائد اسالمیه در آنها بکمال خوبی 

و درستی تعلیم داده میشود، چنانچه حاال معلومات دینیه عموم طلبه 

صنف ابتدائیه سائر مکاتب ما نسبت بطبقه عامه بعضی علمای عصر 

لوم اُخرویه و فنون دنیویه را ازین حاضره کمتر نخواهد بود و ما ع

جهت یکجا در مکاتب خویش جاری داشته ایم که ما در دین و دنیا 

کار داریم و دشمنهای ما فقط در دنیا و از آخرت محروم و بی 

 نصیب اند. 

امروز دشمن های ما به آسمان و بزیر زمین که فکر و خیال از دیدن 

رفتار دارند. بدا بر حال و شنیدن آن مقصر]کوتاه[ است، پرواز و 

فالکت ما اسالم در ُکنج ُگم نامی و بدنامی خزیده بر خالف فرموده 

)و اعدولهم ما اسطعتم من قوة و من رباط خدا و پیغمبر خود که 

 ، دست دشمن های خود را بر سر خود دراز مینمائیم. الخیل...االیه(

محض جهت حفاظت دین مقدس اسالمی و ترویج شریعت غرای 

بوی و اعالی کلمته هللا بر همه ما ضرور و الزم است که علوم ن

دینیه را بیشتر خوانده علم دنیا را هم یاد داشته باشیم، تا آن چیزی را 

که بواسطه اش دشمن خود را مغلوب و مفتوح سازیم نیز بچنگ آریم 

 و آن چیست، توپ، تفنگ، کارطوس، باروت و دیگر آالت جارحه. 

اشیای قاتله را نداشته باشیم و بر ساختن و پیدا اگر خود ما چنین 

نمودن  آن مقتدر نباشیم، آیا دشمن های ما برایما توپ اعلی و 

کارطوس خوب خواهند داد که بواسطه آن  خود شان از دست ما 

خراب و ابتر شوند؟ نی! گاهی بما نمیدهند بلکه خود ما را هدف 

را بخاک برابر مینمایند. اسلحه آتشین خود نموده هستی و زندگانی ما 

اگر چه حافظ دین اسالم خود خداوند است باز اگر ما و شما فعالیت و 
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جدیت را بکار بریم خالی از فایده نیست، با اینهم خدا را شکر 

میگویم آن عالم اسالم را که همیشه ]فریب[ کفار خورده بودند و 

)الحمد هلل(  خیال پریشانی و تباهی شانرا همواره بدل می پرورانیدند،

فی الحال بیدار شده متحداً بشاهراه ترقی خود ها پویانند و دشمن و 

 دوست خود را بخوبی می شناسند.

در حقیقت جمیع علوم و فنون که امروز بنظر ما میخورد و دشمنان  

ما را برایجادات  غریب و عجیب موفق ساخته همه از عالم اسالم 

ت تیری، نفاق خانگی، بود، چه شد که اسالم  به عیش و ساع

استراحت و تنبلی گرفتار شده آن میراث خود را واگذار شدند. آن 

دشمنهای عالم اسالم که همیشه در صدد همین امر بودند تا به علیه ما 

کامیاب گردند، از دست غفلت خود ما اسالمیان سلطه و اقتدار پیدا 

 کردند.

ن هوشیار باشیم خیر گذشته گذشت و آینده باید از مکر و خدعه دشم

با اینکه حافظ و ناصر دین مقدس نبوی خود پروردگار است، با هم 

باید ما و شما بیشتر بکوشیم تا آن عزت و شوکتی را که خداوند بما 

مسلمانان وعده فرموده از دست ما و شما در معرض وجود آید تا 

در  مسلمانان آینده بگویند که ترقی اسالم و ترویج دین مبین سید االنام

ئ عصر من عاجز باتفاق، اتحاد و جان فشانی علماء، فضال و روسا

این زمان که شمائید در معرض وجود آمده است تا یک نام نیک و 

نشان خوبی ازین سلطنت و ملت حاضره ما در صفحه روزگار 

بطور یادگار باقیماند، بنابرین من خادم اسالم، شما وکالء و فضالی 

نید، عموم افراد ملت را بطرف علوم و ملت را خواستم تا کوشش ک

فنون میالن بدهید تا آن چیز هایرا که دشمنهای ما از ما غضب کرده 

اند، از اوشان پس بگیریم. فعال، بیدار، شجاع، صاحب عدل و 

 انصاف و مالک جاه و جالل از دست رفته خویش مجدداً بشویم. 
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ش در یک شخص نمیتواند که همه علوم را برای یک فرزند خوی

ً برای وی تخصیص کند،  خانه تعلیم دهد یا معلمی را مخصوصا

ازینرو حکومت شما برای تان مدارس متعددی طرح افگند و معلمین 

مزیدی را در آنها مستخدم نموده و علوم دینیه و فنون دنیویه را درآن 

جریان داده، مصارفات و پول آنرا دولت متعهد گشته تا شما بکمال 

ن خود را درآن تعلیم دهید. از برای خدا اوالد های اطیمنان فرزندا

خود را چرا در مکاتب داخل نمیکنید و در مقابل اینهمه زحمات و 

دلسوزی حکومت خویش، شما چرا تنبلی و کاهلی نموده بر حیات و 

زندگانی آینده پسران خویش حسرت نمیخورید و دلسوزی نمیکنید که 

وهللا( اگر شما بمکاتب نرفتید، بی علم، جاهل و بی کمال میمانند. )

 خود را بدست خود خراب مینمائید. 

هر امری را که خداوند ما بر ما میفرماید چه در تحصیل علوم و 

فنون و چه در امورات دینی و دنیوی تماماً برای فائده خود ماست. 

خداوند تعالی بروزه و نماز ما احتیاج ندارد و نه عظمت و جبروت 

افرمانی ما کم میگردد، فقط هر چه میکنیم و هر او از عصیان و ن

اوامرش را که تعمیل مینمائیم برای خود میکنیم. اگر نماز میخوانیم و 

یا روزه میگیریم فائده اش برای خود ما و شما است. باید در 

ارشادات الهی یک جدت و فعالیت فوق العاده را بکار برده گاهی از 

نبوی انحراف نورزیم و دشمن احکام خداوندی و از اوامر حضرت 

خود را بر خود غالب و فاتح نگردانیم. الزم است که در راه ترقی 

اسالم کوشش کنیم و تا ریزانیدن ]ریختاندن[ قطره آخرین خون خود 

در راه عالم اسالم حاضر باشیم و روی خود را از دشمنان اسالم 

غمبر ما نگردانیم و سر خود را پیش اعدای مسلمانان خم نکنیم. پی

میتوانست که به بسیار سهولت و آسانی بیک اشاره تمام عالم کفر را 

مسلمان ساخته دین مبین خود را منور و روشن میساخت، چراغ کفر 

را خاموش میگردانید. اما باین لحاظ درین موضوع از روحانیت، 
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عصمت و عظمت خود کار نگرفت و هر چه کرد بزور شمشیر و 

ویج دین اسالم کوشید تا تعلیم جدت و سعی و کوشش خود در تر

فعالیت و مقاومت را به امت خویش آموختانده آنها را بعیش پرستی و 

 تنبلی تشویق ننمودند. 

اگر چه امیدواریم، وعده که خالق بی نیاز ما با ما کرده در آخرت در 

جنت خواهیم بود و بقدر گناه و نافرمانی که از اوامرش کرده باشیم 

هیم سوخت اما در خاتمه اطمینان  داریم که در جنت در دوزخ خوا

میرویم، الکن از لطف خداوندی آرزو داریم که در روز محشر 

بشفاعت پیغمبر خود از تمام گناهان مغفور و در بهترین جنتها 

 برویم.

عرض آخرین من چنین است که ما و شما باید کوشش کنیم و جان 

در راه او بریزانیم تا آن  خود را فدای دین سازیم، خونهای خود را

چیزهای را که دشمنان از ما سلب نموده اند به فدا کردن سر خود از 

او شان باز گیریم. مسلمانی که صادق و در اسالمیت خویش محکم و 

پابند باشد، گاهی در راه خدمت اسالم تنبلی و کاهلی نمیکند، اگرچه 

زیرا میداند که  بداند که در میان باران گله های توپ و تفنگ باشد

بی اجل مرگ نیست. )وهللا( اگر خودم در میان آتش تفنگ باشم، 

گاهی خوف و هراس را به دل خود جا نمیدهم. میدانم تا زمانیکه 

اجلم نرسیده باشد یکقدری برایم ضرر و نقصانی عاید نخواهد شد، 

 چنانچه آیه شریفه مبارکه است که )اذاجاء اجلم الخ(

که کوشش کنیم و سعی نمائیم تا در مقاصد دین و  ای برادران بیائید

دنیوی خود ها کامیاب باشیم. ما مسلمانها هم برای آخرت خود 

کارمیکنیم و هم برای دنیای خود. بغیر اسالم دیگران بکار دنیا 

مشغولیت داشته ،هللا تعالی از آخرت بی نصیب شان کرده و هر 

ن داده است. وهللا ترقی و بهبودی که است فقط در دنیا برای شا

جگرم کباب گردیده سینه خود را چاک کرده میگویم از برای خدا ای 
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عالم اسالم چه شد شما را که بخواب غفلت غنوده و چه پیش آمد شما 

را که به کنج کسالت خموده اید، آن عالم اسالم چه شد که همیشه 

دشمن خود را مغلوب میساخت؟ آن عالم اسالم کجا شد که ممالک 

داء خود را بزور سوته مفتوح میگردانید؟ که امروز نسبت بعالم اع

اسالم یک بیوه زن شرف و عزت دارد؟ )درین موقع قطرات اشک 

 از چشمان شاه برخسارش جاری میشوند(

از برای خدا و رسول خدا! دست اتفاق و اتحاد را با یکدیگر بدهید  

دانه میکوشند. که دشمنان تان در پی انهدام و خرابی شما همیشه جاه

بیائید تا به پیش خدای خود عرض کنیم، ای خدا! تو دیده بودی آن 

اسالم را که در اوج ترقی و تعالی عروج داشت و لوای زیبای 

اسالمیت را بر دوش همت خود بر روی عالم بر افراشت و دشمنان 

خود را از هیبت وسطوت اسالمی در لرزه می انداخت، از برکت  

سول مقبولت مجدداً باز آن اتحاد و اتفاق، فعالیت روحانیت حضرت ر

و شجاعت، هیبت و سطوت را نصیب این باز ماندگان بیچاره 

اسالمی عطا و مرحمت و کرامت فرما، مخصوص قوم افغان را در 

اللهمه ربنا اتنا فی الدنیا دین و دنیا ُسرخرو و کامیاب گردان ـ 

 حسنة و فی االخرة حسنة االیه.

 

 لیحصرت در خطبه ثانی:ارشادات اع

ً برای قوم افغان ترقیهای را  اِله العالمینا! برای عالم اسالم خصوصا

که تو میدانی نصیب بگردانی. بحضوربرادران خود عرض میکنم 

که بیدار شوید اگر چه الحمد هلل این جوش و خروش را که در بین 

 عالم اسالم میبینم، امید وار میشوم که بیدار خواهند بود. 

دایا به دربار تو امیدواریم که کسی از بارگاهت بی نیاز باز نگشته، خ

کسیکه بی نصیب از حضورت گردیده شیطان است، ما را در آخرت 

پیش خودت و آنحضرت سرخ رو و با عزت بداری، دعا میکنیم که 



 1۰۸ مقاله در بارۀ شاه امان هللا20

برادر های تُرکی و دولت ایران، ترکستانیها، هندیها، مسلمانان 

یه را که در هر نقطه دنیا باشند، در دین و چینائی و عموم ملت اسالم

دنیا با عزت و با شرف و نیکنام بداری. الهی بحرمت حضرت 

رسولت عالم اسالم را ازین حال فالکت و پریشانی بکشی ]بیرون 

کنید[، علی الخصوص قوم افغان را و من عاجز را که خدمتگار دین 

ا در راه اسالم مبین سید المرسلین میباشم توفیق خدمت عطا کنی، ت

یک خدمت شایان تقدیر ابراز نمائیم و عسکر افغانستان را همیشه 

مظفر و کامیاب داشته باشی و سرش را پیش دشمن خم نگردانی و 

همیشه نوک برچه  شانرا بنوک چشم دشمنان الله سان بداری. بارک 

داکترکاظم، مجموعه بیانات شاه امان هللا «) هللا لنا و لکم الخ.

 (۲٠1۸اگست  1۸سمت دوم(،افغان جرمن آنالین، غازی)ق

در اینجا  بایداز آنهایی که شاه امان هللا را کافرمیگویند،بپرسیم که 

یک چنین خطبه جامع وآگاهی دهنده از امیری را نشان بدهند که او 

لقب داده بودند.متاسفانه بجای یک شاه « خادم دین رسول هللا»را

ازخدا ز سوادبی بهره  بود وهم ترقیخواه کسی قرارگرفت که هم ا

  شهرت خوبی نداشت.ورسول آن بی خبرو

 پایان
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 مقاله دوازدهم

 

 تالش شاه امان هللا برای تحصیل زنان

 و مخالفت روحانیون با تحصیل زنان!

 
 

 

 حین  سفراروپا1927شاه امان هللا وملکه ثریا در 

 

ان هللا در پغمان کابل تحت ریاست شاه ام1۳٠۳لویه جرگه 

جسلسات لویه جرگه هر  وام کرد.روز د ۹غازی تدویر شد ومدت 

روز از طرف صبح وبعد از ظهرتدویر می یافت و در آن قوانین 

 مختلف کشور موردبحث وتبادل نظرقرارمیگرفت.
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در طول هرمجلس بر هریک از مسائل مطروحه ده ها سوال 

مجبور مختلف مرتبط وغیر مرتبط به موضوع مطرح میشد و شاه 

یعت اسالمی الها پاسخ منطقی در مطابقت با شربود به هریکی از سو

بگوید. میتوانم بگویم که افغانستان یک چنین شاه آگاه و تیز هوش و 

خردمند و سخنور ماهر وتوانا و بردبار و دموکرات را در تاریخ 

دولت داری خود، بخود ندیده است. افسوس و صد افسوس که ملت 

سواد وعنعنه پرست وگوش بگفتار مال و پیر، از بی عقب مانده و

 درک عظمت شاه عاجز بوده است.

بخصوص وقتی دیده میشود که سخنرانی و اظهارات  منطقی 

او بایک سوال بی منطق یک مالی بیسواد ومتحجر وهدایت شده از 

سوی حضرات مجددی با صفر ضرب میشود و شاه مجبور میگردد 

ومثالهای دیگری که با فهم و شعور از راه دیگری وارد بحث شود 

مال برابر باشد بیاورد تا به قناعت لویه جرګه پرداخته باشد، اما 

پای شریعت را در میان  روحانیت متنفذ لجاجت بخرج میدهد و

میکشد. یک مثال ازاین لجاجت روحانیت ، مخالفت با تعلیم وتحصیل 

با تعلیم دختران در مکتب است. روحانیت متنفذ بخصوص مجددیها 

دختران درمکتب مخالفت میکند و حجاب زنان را یک فرض تلقی 

 کرده شاه را مکلف به پیروی از احکام شرع میسازند.

ارشادات اعلیحضرت شاه امان هللا »حین مطالعه  مجموعۀ 

تنظیم داکتر سید عبدهللا کاظم( بجای رسیدم «) 1303در لویه جرگه 

یم وتحصیل زنان ودختران که روحانیون وعلمای دینی مخالف تعل

 درمکاتب دولتی کشور بوده اند؟ 

شاه امان هللا با دالیل وبراهین عقلی ومنطقی رفتن وباسواد 

شدن دختران را درمکتب که مادران آینده کشوراند برای یک جامعه 

از ضروریات زندگی میدانست  ومیگفت که مادر اگر باسواد وآگاه 

میتواند اطفال وکودکان خود را تا از امور دینی وشرعی باشد بخوبی 
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سالگی از مسایل ضروریه دینی مطلع سازد،اما   وکالی  ۸و ۷سنین 

لویه جرگه و روحانیون با این امر موافقت نداشتند وازشاه می 

روایات مفتی بها فقه شریف بائستی تعلیم و » خواستند تا طبق

م شان تحصیل نسوان در خانه های خود شان و بواسطهٔ اقارب محار

صورت گیرد و تعلیم جمعیت نسوان در مکتب ها نشود تا مسئله 

حجاب و ستر که یک فرض ضروریست، برای نسوان اسالمی 

 «خوبتر و بهتر حاصل شود.

اگر چه در موضوع تعلیم »اعلیحضرت در این مورد فرمود:  

نسوان گفت و شنید ما و شما قبالً به پایان رسیده و مفکوره تانرا 

، الکن باز هم میخواهم که توجه شما علمای دانسته ام ه درین مسئل

اعالم و فضالی کرام ملت عزیزم را بسوی این نکته مهمه جلب 

قل و فکر و طرز عمل بنمایم که درین مورد باید ما و شما از ع

م کار بگیریم و روا دار نشویم که طبقه اناثیه ما العموم عالم اس

از بیش  نی کنند. تعلیم طبقه اناثیه دریک عالم جهالت و نادانی  زندگا

به مخالفت حدیث )طلب العلم حد ضروریست و نباید ما و شما 

( برائیم و نباید بگوئیم که ما افغانیم ةعلی کل مسلم و ُمسلم ةفریض

باید زنان ما از راه خدا و رسول و مبداء و معاد خود بی خبر بوده 

 در یک عالم جهالت و نادانی باشند.

ا برحال آن اطفال خود که تقریباً تا بعمر هشت سالگی بایستی م

در اطراف و جوانب مادر و خواهرو خاله و عمه و دیگر اقارب 

اناثیه خود زندگانی اولیه خود شانرا بسر میبرند، ترحم کنیم ومحض 

جهت تعلیم و تربیه آن اطفال درین مکتب نخستین که مکتب آغوش 

ل ضروریه مطلع کرده اطفال خود مادر گفته میشود، آنها را از مسای

را ازین فیض عموم محروم نداریم. باالی ما و شما الزم است که 

طبقه نسوان خود را عالم و دانسته و مطلع از فرائض و واجبات و 

سنن و مندوبات و دیگرضروریات بنمائیم. تا والده ما و شما در 
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گفته  (همان صغارت که تعلیم آنرا پیغمبر ما )کالنقش فی الحجرٹ

است و اهل سلف همین تعلیم را میگویند :"با شیر اندرون شده با جان 

بدر شود"، از اخالق وعادات و اطوار خوب مستفیض و با آداب و 

  «صفات خجسته، متجلی ]آراسته[ شوند.

شاه براثر مخالفت لجوجانه روحانیون لویه جرگه بر ضد تعلیم 

ما علماء میگوئید که اکنون که ش:» نسوان،محبورمیشود بگویدکه 

خروج صبیات نیز برای تعلیم مستحسن نیست، بالفعل ما درین 

فقیم، اما گمان واان با شما محض مراعات شرع شریف ممفکوره ت

نمیکنم که دیگر علمای عالم اسالم و فُضالی هند و سند، مصر، 

مکه معظمه، مدینه منوره، شام، بیت المقدس، بغداد، بصره، کوفه 

ین نظریه با شما متفق باشند، زیرا که در هر یکی ازین و ترکیه در

 «بالد معظمه اسالمیه بتعداد غیر واحده مکاتب اناثیه موجود است.

 شاه  باالخره  بنابرمخالفت  روحانیون با تعلیم دختران مجبور

در میان شما غلط فهمی واقع شده، بحث نکنید. من »شد بگوید: 

محترم را بیک امر دیگر دعوت میخواهم که درین ضمن این علمای 

و تکلیف کنم و آن اینست که باید این حضرات معظم که دعوی خانه 

نشینی صبیات معصوم و طفل های خورد سال ما را میکنند و ما 

ً محض احترام احکام شرع شریف که برای ما درین  ً و طاعتا سمعا

و موضوع ازآن نام میبرند، او را قبول میکنیم. در قُری و اطراف 

دوشیزگان و دیگر زنان کوچی و  ها بر نسوان نو جوان و قشالق

نیز بقوه تبلیغیه و وعظ و نه کوه نشین و عموم سکنه افغانستان غااف

زمه ستر و حجاب را حتمی و الزامی قرار بدهند و تا لویه النصایح 

جرگه آینده در سرتاسر افغانستان آن ستر و حجابی را که شریعت 

لمانان مقرر داشته است، جاری و حکم فرما پاک برای زنان مس

نمایند. اگر درین باب از حکومت اجازت و تسهیالت بخواهند، دریغ 

نمی شود. فاما اگر تا بموعد لویه جرگه آینده حجاب و ستر در بین 
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عموم رائج نشد و یا احدی ازین زنان که هر روزه به صدها نفرآنها 

ار مسولیت آن به همراه ، بی حجابانه بنظر میخورند، دیده شدب

  ٤۷«ناغگی به گردن شما حضرات معظم است.

از این مباحثه میتوان مشکالت شاه امان هللا را با روحانیون 

وبخصوص حضرات مجددی در مورد تعلیم وتحصیل نسوان در 

شاه امان هللا غازی و برنامه های انکشاف  مقالۀ «)مکاتب  حدس  زد. 

 (بخش هجدهم ،معارف درکشور

تجارب شاه امان هللا ازشورش خوست و »   ول داکتر کاظمبق

برداشت او ازمباحثات باعلمای لویه جرگه برضد تحوالت جدید در 

موارد مختلف موجب شد تا اختالف نظرعمیق بین شاه ویک تعداد 

علمای محافظه کاربه وجود آید. اگرچه شاه زیر فشارهای وارده 

ازلویه جرگه این موضوع بین  مجبور به قبول نظر آنها شد، اما بعد

آنها یک حد فاصل را ایجاد کرد و شاه کوشید نقش علمای دینی، 

بخصوص تعدادی از خانواده مجددی را در امور مملکتی تقلیل دهد و 

 آنها را تا حدی به حاشیه براند.

پس از به هرحال یکی ازاقدامات مهم وتاریخی شاه امان هللا 

اجراآت دوایردولتی وتفتیش شورش خوست نظارت بر  یسرکوب

بود.شاه یک  امورتعلیمی مکاتب والیات برطبق قوانین نافذه کشور

تأمین عدالت بین زن و مرد  باردیگر توجه خود را به تعلیم دختران و

ت شوربازار اشورش مالی لنگ به تحریک حضر معطوف کرد.

خسارات جبران ناپدیری در نظام تعلیمی دختران در سمت جنوب 

دوباره با عزم جزم تر به  1۹۲۸نمود. شاه در لویه جرگه وارد 

اعزام دختران برای تحصیالت عالی در رشته های طب ونرس 

                                                 
47

، بخش 1303ارشادات اعلیحضرت شاه امان هللا در لویه جرگه  داکترسید عبدهللا کاظم،  - 

 فغان جرمن آنالین(یازدهم )منتشرۀ پورتال ا
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قابلگی تصمیم گرفت ومحدودیت های را برای مالنماها وضع نمود 

،مگر دست بگیرنداندازی شان در راه اصالحات رژیم سنگ ازتا 

روحانیت متنفذ بیرون متاسفانه که دست استعمار از آستین مالها و 

شد وبا براه انداختن شورش های دیگری در شینوارمشرقی وشمال 

 کابل رژیم را دچار سقوط نمود.

انتقام شکست خود را در جنگ استقالل  نکهیا یبرا سیانگل

خود  یها هیها وتوط سهیبا دس رد؛یافغاتستان از ملت افغان بگ

وا داشت و  امیاه به قش هیوابسته بخود و مردم جاهل را عل ونیروحان

آدم  کیآن  یرا باسقوط روبرو نمود وبجا شرویو پ یآن شاه مترق

ماه آن مرد   9وجاهل را برگرده ملت سوار کرد  که در مدت  سوادیب

 . رهزن  با همراهان رهزن تر از خود مردم را به کاسه سر آب داد

الم اس نیباشند بدانند که شاه امان هللا چقدردرد لیکه ما یکسان

 انیتا چه حد توانا وماهر و در ب  یفهم و دانش داشت و در سخنران

افغانستان  یمقاصد خود چقدر غاور و مسلط بود و چقدر به اعتال

 هیبار سخنان او را در ختم مجلس لو کی دیبا یعشق داشت، م

لنگ  یمال یکه هنوز شورش برهبر لجرگه به ارتباط شورش منگ

شاه در  اناتیمجموعه ارشادات و ب مزدهی) در بخش س ادامه داشت

القاب  رفتنیبخوانند. همچنان سخنان شاه درعدم پذ(1۳٠۳جرگه  هیلو

 نیاز بهتر یکی رهیوغ ولواکټو  نیالملک والد فیوس نیالمومن ریام

را سخت  انمجموعه در بخش چهاردهم است که انس نیا یبخش ها

 .دهدیخود قرار م ریتحت تاث

 انیپا  
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 زدهممقاله سی

 

 

 با بچۀ سقاواز جنگ  چرا شاه امان هللا

 شد؟ واز افغانستان خارج  منصرف

 

، با معرفت ، دراکعالی،  تیاز شخصکم اطالع اشخاص   یبرخ

مهربان، پرعاطفه، مردم دوست، وطن پرست، ،ادیب وسنخنورتوانا ،

دشمن استعمار ،عاشق استقالل وازادی، دارای جهانی بینی 

علم ومعرفت  قرافات ومالهای دیوبندی وعاشروشنفکرانه ،دشمن خ

که چرا شاه  کنندیسوال را مطرح م نیا، شاه امان هللا ووحدت ملی

 و از کشور فرار کرد؟  دیسقو نجنگ ۀامان هللا با بچ

 شمردیکه خود را از رهروان شاه امان هللا م یجمهور غن سییر یحت

 راالماندادر  یمجدد قصر ها وعمرانات عصر امان اءیودست به اح

نشان بدهد بمردم  خواستیمجدد آنها م میروترمیوپغمان زد و با تعم

 کند،دریامان هللا خان  را دنبال م یمترق یکه  فصل ناتمام  برنامه ها

 داه امان هللا زبان به انتقاد گشوخود برش یحکومتدار یروزها نیآخر

 مستین یگفت که او وطن را گذاشت وفرار کرد ومن کس زیوطعنه آم

چنان براو  استیکه وطن را رها کنم، اما دو روز بعد عرصه س

 !  دیتنگ شد که با چپلک مجبوربه فرار از وطن گرد

بود  اعتالی وطنش گفت که او عاشق توانیدرباره شاه امان هللا م 

 یخارج یکمک مال چگونهی. او مدت ده سال بدون هنه عاشق قدرت

برافغانستان حکومت کرد  یوبدون حضور آقامابانه کدام قدرت خارج
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 یقانون اساس نیو عالوه بربدست آوردن  استقالل کشور ، نخست

شهروندان  یحقوق یوتساو یانسان یعال یها اریافغانستان را با مع

 یدولتمدار گرید یونافذ کرد و درتمام عرصه ها نیکشور تدو

آن پرداخت که  اگر ارتجاع و استعمار  قیوضع وبه تطب ینیقوان

 یوفرصت م شدینم یواجتماع یاصالح یحقق آن برنامه هامانع ت

شوند، امروز افغانستان در زمره   یکه آن برنامه هاعمل افتی

هللا خان  . بدون شک امانداشت یمتمدن منطقه قرار م یاکشوره

در افغانستان  یقهرمان استقالل وآغازگر فصل تجددخواه ثیبح

 . !« شودیشناخته م

اشرف  ست،ین  سهیا امان هللا  قابل مقاجهات ب یاز بس یغن اشرف

قدرت حاضر بود روزانه صد  نیحفظ ا یعاشق قدرت بود وبرا یغن

کند مگر نظام  یکشور را قربان یودفاع یتیامن یروهایها تن از ن

 یروهایاعتراف نمود که تلفات ن یغرق در فساد را نگهدارد.او بار

است.اما    دهیرس هزار سرباز ۴۵به     تهکشور در سال گذش یتیامن

نفر کشته  ستیسقو حاضر نبود، ب ۀامان هللا خان در جنگ با بچ

   شاه امان هللا مکث خواه دشد[ تیخصوص نینوشته  برا نی.]درهمشود

نظارت کدام  ایو یمستقل وبدون کمک مالطورامان هللا ده سال ب شاه

با  یکه اشرف غن یبرافغانستان حکومت کرد، درحال یکشورخارج

 زیوحکومتش ن  دیدرافغانستان به قدرت رس کایامر تیوحماکمک 

به اشتراک سران  یوادار یغرق در فسادمال یسهامدوسره  یحکومت

. دبوجنگی گروه های تنظیمی متهم به جنایت علیه بشریت ومجرمین 

 ریهفته از دسات کیفقط در دور دوم حکومتش فقط  یاشرف غن

لیلزاد را در تشکیل یک میانجیگری زلمی خکرد و یچیسرپ کایامر

 ثیوخود را بحنپذیرفت با عبدهلل عبدهللا  یمشارکتحکومت ائتالفی و

 و ودرهمان زمان منجمهورمستقل افغانستان اعالم نمود  سیرئ

 یولم،یستود یایهاین جرات او را با نوشتن مقاله اشخاص زیادی 
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 قدرت  با عبدهللا عبدهللا انهیمساو میهفته بعد  دوباره به تقس کی

با این کار ست .نشان دادکه سیاستمداری نااستواراو دیگرد یراض

خوداشرف غنی باورمن وبسیاری از طرفدارن خود را از دست 

مجبورگردید به جنرال یاغی وباغی )دوستم(که  او رهدو نیدراداد.

تقرروالیان را از سوی رئیس جمهورقبول نداشت وولی امتیازات او 

را در بند کمالخان اکمال  لی بدهد ورا قبول داشت،رتبه  مارشا

نیمروز بنام خود افتتاح نماید بدون آنکه از موسس آن داودخان نام 

 نامهبا طالبان موافقت کایامر نکهیانجام نداد  وهم دیگری  مهمکارببرد،

دوحه را امضا نمود به اوگوشزدکرد تا از قدرت کنار برود مگر او 

گرفت که    ن تحت فشارقرارکه حاضر به رهاکردن قدرت نبود، چنا

 .دیاز کشور گرد مجبور به فرار

شورش   افتیدر یداشت  که وقتودرایت قدر عقل  نیا شاه امان هللا 

 یۀاز رجال بلند پا یبرخ انتیو بغاوت بچه سقو براثر خ نواریش

 یمتنفذ با خودش آغاز شده و بزود تیبا روحانت یدر همدست یدولت

 یو بجا( 1۹۲۹ یجنور 1۴داد) یستعفاز قدرت ا گردد،یخاموش نم

که با  کردیساخت. اوفکر م نیجانش اهللا خان ر تیخود سردارعنا

 ونیروحان یبرا گریکردن برادرش د نیخودش  وجانش یاستعفا

نخواهد ماند  یباق یادامه شورشگر یبرا یبهانه ا یوسران شورش

 از سیاز آنجا که دست استعمار انگل یول ابد،ی یوجنگ خاتمه م

 زکه او را ا یبرضد او دراز شده بود، تا زمان ونیروحان نیآست

 دست بردار او نبود. کردیکشور نابود نم

 

ازقدرت به قندهار رفت،مردم قندهار  یریپس از کناره گ هللا امان شاه

بعد از وصول شاه بدور او جمع شدند و حمایت خود را با جان و 

مجبور کردند تا بسوى کابل  مال از پادشاهى او اعالم داشتند و او را

 براى استرداد تاج و تخت حرکت کند. 
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  قندهار شامل بود از یلشکرقوم ۀحبیبى که در زمر یعبدالح پوهاند

  ش 1۳٠۸بهار  در»شود :   ادآورمىیدیدهاى خود  بدینگونه  چشم

خان  هللا هزار لشکر قومى قندهارى و هزاره تحت قیادت شاه امان ده

نمود. سپاه زابل و مقر را عبور کرد و بسوى بسوى کابل حرکت 

غزنى پیش آمد. در مسیر راه بنا بردسایس انگلیس بوسیله برخى 

انگیزش و  عناصر مشکوک و روحانى نمایان داخلى به غرض

داران کشاف  تن از طالیه  و غلجائى بیست انىآویزش قبایل در

اى پاره ه درانى در منطقه سکونت غلجائیان کشته شده و نعش فراهى

هاى کج شده تلفون انداخته بودند و بر کاغذى  گان را بر پایه شده کشته 

این مهمانى از جانب اقوام غلجائى »با خط بد مالیى نوشته بودند: 

 « است. هللا امان  براى درانیان و شاه

برخاست لشکریان غریوازبا مشاهده این وضع اسفناک و فجیع، 

گار باشندگان آن حدود برآورند ولی واجازه خواستند تا دمار از روز

اکنون ثابت شد که » را بدور خود خواند و گفت : شاه لشکریان 

دشمنان میخواهند در بین قبایل ما فساد و جنگ اندازند تا ما با 

دست خود یکدیگر را بکشیم و مسبب این عمل ناجایز من خواهم 

 خواهدبود که براى باز گرفتن تخت و تاج، کشت و خونریزى روى 

شکن  داد. پس اى مردم عزیز من! بیقین بدانید که من این مناظر دل

خواهم شما  جنگ داخلى و قبیلوى را تحمل کرده نمیتوانم. و نمى

براى بازگشت تخت و تاج من به چنین کارها دست یازید. پس باید 

 من از میان شما بروم تا موجب چنین کشتار و خونریزى نباشم. 

نده و افغانستان باقى خواهد ماند، ولى روسیاهى ملت عزیزم، ز شما

ابدى و مسئولیت این هنگامه ناشایست بنام من ثبت میشود. در 

حالیکه من از روز اول شاهى خود تعهد سپرده بودم، که براى حفظ 

استقالل و تمامیت مملکت و سعادت و وحدت شما مردم افغانستان 

 کار کنم. 
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هاى سابق تاریخ این بود که  دوره ! علت بدبختى مردم ما درببینید

ها  شهزادگان براى بدست آوردن مقام شاهى با همدیگر جنگ

ها و  اند و در این بین شما مردم را با یکدیگر بجنگ و دشمنى داشته

اند. من میخواستم دوره شاهى من  هاى قبیلوى برانگیخته عداوت

هم، چنین نباشد و بجاى اینکه مردم را به جنگ یک دیگر سوق د

باید منادى دوستى و وحدت و سعادت و اخوت تمام مردم افغانستان 

بینم که شما بجنگ داخلى قبیلوى گرفتار  باشم. چون اکنون مى

آئید، اینک من میخواهم میدان را به مردم خود افغانستان اعم از  مى

بیایید. من  جورموافقان و مخالفان خود، بگذارم. شما با همدیگر 

نگى شما را براى باز ستانى تخت شاهى بدوش مسئولیت جنگ خا

 خود گرفته نمیتوانم. 

او درزاده من درپاره چناررسیده )منظورنادرخان است( و دیگر  یک

برادر روحانى من در همین جا نشسته و جنگ خانگى را در میدهند 

)منظور شاه نورالمشایخ است( ولى من مرد این کار نیستم و 

با همدیگر کنار بیایید، اتفاق کنید،  توصیه من بشما این است که

وطن خود را بدشمنان خارجى  واستقالل خود را نگهدارید، 

مندید، عین  مسپارید! من فردى از شما هستم، اگر شما سعادت

سعادت و مسرت منست. ولى اگر اینچنین بخاک و خون بغلتید، 

موجب بدبختى و مالل دایمى من خواهد بود. سپس شاه نیکدل و 

دوست این دو بیت واقف الهورى را  خواه و مردم و خیر حساس

 :  وانداشک ریزان خ

 تو صلح و صلح تو جنگ است      جنگ

 چه نیرنگ است   بقــربانـــت این من

 روم  تـا تـــو نـشنـــوى نـا مـم          مي

 از نـــام من تـرا ننگ است ؟ اگــر

  «هللا. امان بعد گفت : فى و
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 "(  1۸۴-1۸۳درافغانستان، چاپ دوم، ص تیوط)   جنبش مشر

 

یبى صادقانه شهادت میدهد که مردم بسیار به او  باور حب  عالمه

 خواستیداشتند و میخواستند شاهى را بدو باز گردانند، اما شاه که نم

با روبرو شدن آن  زدیبخاطر بدست آوردن قدرت خون ملتش را بر

از آنجا راهى دیار غربت  حادثه دلخراش، واپس به قندهار برگشت و

 را نبیند. خودشد تا مرگ هموطنان 

نکته مهم  کی حیمقالت ممتع به توض کیعبدهللا کاظم در دیداکتر س

تأسف آنست که  یجا»....شاه امان هللا پرداخته نوشته است: ۀدر بار

خود و ملت ووطن  یخوب برا زیچ چیه ینیما از بس عقده و بدب

و  اتیوارد درادب یها تیشمندان و شخصدان یحت م،یخود نمانده ا

کلمه "فرار" را در مورد شاه موصوف به  زهارو نیدرا خیتار

گذشته  یاز مؤرخان در سالها یبعض نکهیبرند . ا یتکرار بکار م

اند،  دهیرا شاه "مخلوع" نام یامان هللا غاز یاز منابع حکومت دیبه تقل

"شاه  ایدو اصطالح گو نیکلمه دقت نکرده اند . ا قیدق یبه معن زین

شاه  رای، ز کندیصدق نم تیقعمخلوع " هردو با وا ایو  یفرار

نامه ازسلطنت به نفع برادر خود  یاستعف میموصوف رسما با تقد

گرفته باشد  شیرا درپ زیراه گر انهیمخف نکهیصرف نظر کرد ، نه ا

از  کهی"مخلوع " برشخص رایازسلطنت خلع شده باشد ، ز نکهیا ایو 

 نتکه از سلط یپادشاه یبطور خاص برا زیبرکنار شده و ن کار

،  ۳جلد  ن،ی) فرهنگ مع.  گرددیبرکنار شده باشد، اطالق م ایمعزول 

 .( ۳۹۵٠،صفحه  1۳۷1،تهران، 

 یجد ۲۴صبح روز دوشنبه ۶: به ساعت سدینو یم یپوپلزائ استاد

خود را از  یاستعفا یع شاه غاز1۹۲۹ یجنور 1۴ش موافق 1۳٠۷

هللا شاه  تیسلطنت نوشته بدست برادر بزرگ خود عنا ریخطامر 
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: "سلطنت امان هللا شاه و استقالل مجدد افغانستان، ی) پوپلزائ« سپرد...

 (۴۷1، جلد دوم، صفحه 1۳۹۶

نه فرار کرده و نه خلع شده است،  یحساب شاه امان هللا غاز نیا به

 " شناخت . ی"شاه مستعف ثیلذا بهتر است او را به ح

 زیها خروج شاه را "گر یبعض نکهی:ا دیگو یم ریدراخ سندهیون

 یدزد وتباه کیاز مبارزه وسپردن قدرت به  دنیودست کش دانیازم

و برداشت  نتیکه به ط ستی، موضوع دارندیم هیکشور " توج

خواهان جنگ وجدال وقتل و  کهی. کسان شودیهرشخص مربوط م

 طیبا درنظرداشت شرا کهیاعاده مقام استند با کسان یکشتار برا

 .«کندی، فرق م شندیاند یم یخاص مثل شاه امان هللا غاز
(http://www.afghan-german.net/.../kazem_sa_amanullah۳.pdf Visa)  

 

 

 اعالمیٔه غازی امان هللا خان از بمبئی: 

اعالمیهٔ غازی امان هللا خان که » زمانی مینویسد:عبدالرحمن داکتر 

ر بمبئی به مطبوعات داده شد، در ضمیمهٔ اول بعد از ترک وطن د

راپورجګرن ویکمن، مامور وظایف خاص انگلیس ها آمده است 

 قرار ذیل میباشد:
 

شنیده ام که مردم تصور میکنند من در نتیجهٔ شکست قوای »

قندهار و پیروزی قوای بچهٔ سقاو کشور را ترک گفته ام، بنابر آن 

کنم که چنین شکستی بر قوای الزم میدانم بصورت مختصر اعالم 

ما هیچ وقت  ،من تحمیل نشده است. با وجود جنگ شدید در غزنی

شکست نخورده ایم، علت برگشت من به قندهار، آرزوی من برای 

جلوگیری از خونریزی بین اقوام افغان درانی و غلجی بود. به 

مجردیکه من درک کردم بعضی اقوام مثل انډر، بخش های از تره 
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توخی ها مخالفت شانرا با من آغاز میکنند، من خودم عقب  کی ها و

نشینی نموده و جنگ بیشتر را به اساس اصل صلح و دوستی که 

من » من همیشه از مدت ها قبل گرامی داشته ام، متوقف ساختم.

هیچگاهی برای منفعت شخصی ام تمایلی به نا بودی و بر بادی ملت 

 من نداشته و ندارم.

است که از آغاز اغتشاش شینوار تا به انتشار آن این یک حقیقت » 

به تمام والیات 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 

ها را قناعت دهم که صلح حل و فصل کنم، و از طرق منطقی آن

یکبار دیگر وفا داری خود را به من اعالم کنند. شورش آنها 

هیچکدام اساس درستی نداشت، آنها مخالف افکار من بوده و آنرا 

مخالف آرمان های اخالقی خود و عنعنات ملی میدانستند. همهٔ این 

موارد در لویه جرگه مورد بحث قرار گرفت، و به اتفاق آراء توسط 

ل وفصل و تصویب شد، که به اشتراک یکهزارویکصدوهفت آن ح

نفر از نمایندگان تمام کشور دائر شده بود. اما از ( 1107)

آنجاییکه تمام مشوره ها و اعالمیه های عفو عمومی من کدام 

تأثیری نبخشید، و خیانت کسانیکه در ابتدا عاملین توطئه بوده و 

ی ترسیدند، ادامه پس از آن از فاش شدن اعمال شیطانی خود م

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

، ص ۲٠1۳بازنگری دوره امانی وتوطئه های انگلیس، چاپ  -داکترزمانی)

۴۵۸-۴۵۹) 

ان در اعالمیه اش غازی امان هللا خ»داکتر زمانی درادامه مینویسد: 

بعد از ذکر مختصر رویداد های قندهار علت جلوس دوباره اش، 

اعالم وفاداری اقوام والیت مشرقی، حمایت و تشویق رهبران اقوام 
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مناطق بین قندهار و کابل، تنظیم سر بازان منظم و قومی و حرکت 

شان بطرف کابل، پیشرفت بسوی غزنی و تسلیمی و شکست قوای 

کانی در مقُر و وردک، در بارهٔ دست کشیدن از جنگ و حبیب هللا کل

با اتکا به همکاری و وعده های اقوامی که »ترک وطن میگوید که 

بین قندهار و غزنی زندگی میکنند، و دانستن اینکه تعداد قوای 

سقوی در غزنی از یک هزار نفر تجاوز نمیکند، من بطرف غزنی 

سیدیم، یک طغیان تازه و پیش رفتم اما به مجردیکه ما به غزنی ر

غیر متوقع انډری، یک قسمتی از اقوام تره کی ،هوتکی، و توخی 

بوقوع 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 منطقه را متأثر ساخته بود. بعد ازینکه 

من به قالت آمدم تا یکبار دیگر این 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 

و اختیار نمیتوانستم به جنگ داخلی اجازه داده کردن دوبارٔه قدرت 

و سبب خونریزی شوم. من با توجه به این اصل تخت و تاج را رها 

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 

اقوامی در مسیر راه ما، از آن شکست خورده باشیم. اگر چه 

مخصوصاً انډر سوگند و تعهد خود را شکستانده و تعداد بزرگ شان 

بر قوای ما حمله نمودند، اما آنها بیش از یک یا دو ساعتی بمقابل 

ما مقاومت کرده نتوانستند، در نهایت شکست خورده و فرار نمودند 

ه و این نشان میدهد که قوای ما هیچگاهی از دشمن شکست نخورد

در یک عملیات واحد هم لشکر من عقب نشینی نه نموده و یک گام 

 به عقب نرفته است.
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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 

 ن باهم جنگیده و تباه شود. منافع شخص م

این دلیل آمدن غیر مترقبه من به چمن بود، من بصورت قطعی آن 

شایعاتی را رد میکنم که علت ترک کردن افغانستان شکست قوای 

من بود این مطلقاً بی اساس است. گر چه من شخصاً مؤفق نشدم، 

 اصول من در افغانستان ناکام بوده نمیتواند، چون من مطمئن هستم

که در دوران ده سال کار سخت و تالش، من حد اقل مؤفق شدم 

ذهنیتی را ایجاد کنم که هیچ وقت اجازه 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 میکنند و 

ال و روز رسانده اند.همه از حالت کابل و را بدین ح  افغانستان

اینکه با دین و مذهب چه معامله ای صورت میگیرد، بخوبی آگاه 

اند بزودی فهمیده خواهد شد که در پشت پرده بدون از اغراض 

شخصی و نادانی چیز دیگری نیست،در غیر آن مٔسله دین با 

 «رد.وضعیت و امور موجودٔه افغانستان هیچ نوع وجه مشترکی ندا

 (۴6٠، ص همان اثر -داکترزمانی)

قابل یاد آوریست که اشارهٔ غازی »داکتر زمانی عالوه میکند که 

امان هللا خان به آغاز مخالفت بعضی از اقوام مثل انډر، بخش های 

از تره کی ها، هوتکی ها و توخی ها، اشاره به توطئه دیگریست که 

عالوه بر اختالفات بین  در آن دشمنان غازی امان هللا خان میخواستند

درانی ها و غلجی ها، اختالفات دیرینهٔ مردم هزاره و غلجی های 

غزنی را دامن زده، آنها را در بین هم بجنگانند. به رویت اسناد 

آرشیف انگلستان دو روز بعد از پیوستن دو ستون از لشکریان به 

و قوای غازی امان هللا خان، رسیدن لشکر های هزاره آغاز شد، د
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هزار نفر از بهسود تحت قیادت گل محمد خان پسر ارباب بخت یار 

بود. یکهزار نفر تحت قیادت احمد علی خان پسر محمد هللا خان از 

بخش های محمد خواجه و چهار دشت هزاره های چهار باغ ،هشت 

صد نفر از قسمت های سوخته و علودانی تحت قیادت ملک شاه پسند 

د دو هزار نفر تحت قیادت نیاز محمد و ملک خان شیرین خان، حدو

خان، مهتر یوسف و باز محمد خان خوش ابدال که از قریه های 

ناور، سراب، ترکان وککرک بودند. پنجصد نفر بیات قیاق دره سیاه 

سنگ و امده تحت قیادت محمد ناصر خان، محمد سردار خان و 

ن آمده احمد علی خان بیات آمدند. تمام هزاره ها با اسلحه خود شا

بودند. روز بعد دو هزار نفر هزارهٔ جاغوری و مالستان تحت 

رهبری حاجی محمد حسن خان و برات علی و عبدهللا خان پسران 

 شیرعلیخان جاغوری رسیدند. 

رسیدن این لشکر بزرگ هزاره نفس تازه به قوای قندهاری رسانده و 

ن از پیروزی غازی امان هللا خان را سریعتر ساخته بود، که دشم

حیله و توطئه دیگری کار گرفت و آن استفاده از دشمنی دیرینهٔ بود 

که بین هزاره ها و پښتون های غزنی وجود داشت. بمجرد رسیدن 

ند،مثل نیرو های هزاره، خوانینی که مخالف غازی امان هللا خان بود

دوخیل( و امین هللا خان و عبدالحکیم خان کاخند زاده سر بلند )مالی 

با گرفتن اوراقی که توسط محمد کریم حاکم حبیب هللا  تره کی،

کلکانی در غزنی آماده شده بود بر اسپ های خود سوار و نزد اقوام 

اگر امان »انډر، تره کی و سلیمانخیل رفتند. آنها به مردم میگفتند که 

هللا خان کافر نمیبود، او هزاره ها، دشمنان سنتی شانرا نمیخواست 

ن تنها یک معنی دارد و آنهم خورد کردن پښتون موجودیت این دشمنا

 (٤61، صهمان اثر، داکتر زمانی،)  «ها توسط اقوام غیر پښتون است.

پیروان مجددي ها مالکدوخیل »مینویسد : ستا اولسن،امحقق دنمارکى 

و آخندزاده سربلند در غزنى میان قبابل اندر و تره کى و سلیمانزى 
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براستى کافر نباشد، هللا هرگاه امان سفر نموده و تبلیغ میکردندکه 

ت موجودی .برهزاره ها که دشمن سنتى آنهاست، صدا نمى کرد

فقط یک معنى داشت :تخریب هللا هزاره ها در قواى طرفدار امان 

)پشتون ها( توسط قبایل غیر پشتون. این پروپاگند تاثیر فورى داشت. 

دند، اکنون خان بوهللا هرگاه قبالً بیست در صد افراد قبیله دشمن امان 

 «همه در دشمنى با او قرار گرفتند.
وسیاست  ستا اولسن، اسالم)ا

 (1٥۹زمر،ص  درافغانستان، ترجمه خلیل

به بودند و شوربازار تایکی ازاقوامی که اکثریت شان مریدان حضر

، برضد شاه امان هللا در غزنی می جنگیدند، وسقابچۀ طرفداری از 

 دړغزنی بودند. اقوام سلیمانخیل کتواز و طایفۀ ان

پنج هزار نفر مرد مسلح سلیمان خیل که از قبل »: که  مینویسدغبار  

 و ندبراى چنین روزى آماده ساخته شده بودند بکمک سقوى ها رسید

در طى همین  .ثور یک قله حاکمه بدست قواى مخالف افتاد ٥در 

جنگ بود که سید اشرف خان قندهارى از مبارزین دلیر سپاه شاه 

ثور حمله مخالفین بشدت آغاز گردید و از بلندى ها  6د. در کشته ش

برسر اردوى شاه ریختن گرفتند. گرچه سپاه قندهارمقاومت مینمود، 

در داخل اردو، ]دشمن[ ولى شبانگاه در اثر تبلیغ شدید و وسیع 

قسمتى از عساکر شاه مواضع خود را ترک گفته و به استقامت 

ثور امر ناگهانى شاه، اردو 6شب  ۹درساعت  .هرات حرکت کردند

 « را به مراجعت جانب قندهار به حرکت انداخت.
،ص 1)غبار،ج

 (1٠۳،ص ۲،ج۸۳٤

،مکتوب 1۳٠۸درچهارم ثور »کاتب،میگوید که فیض محمد 

حضرت ]نورالمشایخ[ به بچۀ سقو رسید که در آن خواسته شده بود 

ری هزار نفراز مردم سلیمان خیل واندړ که به طرفدا ۲٠تا برای 

حبیب هللا در مقابل امان هللا خان در غزنی با تفنگ های خود می 

جنگند، مرمی بفرستد. حبیب هللا به وزارت حربیه فرمان داد تا 
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صندوق های مرمی مختلف النوع  را که به تفنگ های آنها راست 

آید، به غزنی انتقال دهند، مگر مردم وردک و مهاجر وزیری و 

لت مطلع شده[ از راه کوتل مجید وارد هزاره ]ازاین اقدامات دو

شده وعقب اردوی های حبیب هللا را که در تکیه وشش گاو  خوات

بودند، بریده راه آمد وشد شان را مسدود کردند تا سامان حرب 

وعلوفه به ایشان نرسد. این اقدامات نظامی مردم وردک و وزیری و 

سقاو چنان گران هزاره ،که از هواخواهان امان هللا خان بود، بر پسر

آمد که بال درنگ فرمان ترور امان هللا خان را صادرنمود و برای 

فیض )« هزار روپیه  تعیین کرد. 16٠آوردن سرامان هللا خان جایزۀ 

    (1٥۸تذکراالنقالب،ص محمدکاتب، 

یکی از تاجران قندهاری حاضرشد تا با همکاری چندنفر سفانه أمت

رورکند وآن پول را بدست آورد. کاتب دیگر، شاه امان هللا غازی را ت

،مینویسد که 1۹۲۹اپریل  1٥مطابق  1۳٠۸حمل  ۲6در ذیل وقایع 

موسی خان قندهاری رئیس شرکت تجارت افغان وآلمان » سقو:بچۀ 

را با هفت نفر دیگر از قندهاریان به قتل امان هللا خان برانگیخته و 

ور کرد که او را به مژده و نوید عطای زیادی ایشانرا تطمیع و مام

 ( 1٤۳، تذکراالنقالب ، ص کاتبفیض محمد)«هالک سازند.

توسط تاجرقندهاری یا افراداو  ولی غازی امان هللا خان،قبل ازاینکه

ترورشود، از جنگ با نیروهای سقوی که اکثراً مریدان حضرت 

شوربازار بودند، منصرف شد  و به کالت بازگشت ولی بجای رفتن 

 1۳٠۸جوزا ٤ین بولدک وچمن در پیش گرفت ودربه قندهار راه سپ

از کشور خارج گردید، و بدست عناصر اجیر یا موظف می( ۲۳)

شدۀ پسرسقو، ترور نشد، ورنه  احساس بدی از یک جنایت تاریخی 

 به بازماندگان شان باقی میماند.

که شاه امان هللا شخص   شودیمعلوم م یبروشن میاز آنچه گفته آمد

 کشت وکشتار اتباع خودرا بخاطر دنیبود وتحمل د باعاطفه  اریبس
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نفرت  یقوم یکسب قدرت  وسلطنت نداشت. از نفاق و جنگ ها

مردم افغانستان در تحت زعامت اوبرادروار  خواستیداشت و م

کشور  یخود را در دفاع از استقالل و ترق یروینکنند و  یزندگ

ً  گرید کیبکار ببرند، نه در راه حذف   وانهید خود. شاه واقعا

حفظ  یخواست  برا یکشور بود ونم یوارعاشق مردم و ترق

 .زندیرا بر گریسلطنت اومردم خون همد
 

 پایان
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 مقاله چهاردهم

 

 !در دفاع از حبیب هللا کلکانیرزاق مامون 

 
به ۲٠٠1با هجوم امریکا ومتحدین غربی آن به افغانستان در اکتوبر 

یزم و سرازیرشدن ده ها میلیارد دالرکمک برای بهانه مبارزه با ترور

بازسازی کشور، نه تنها گلیم تروریزم از منطقه جمع نگردید وامنیت 

وثبات سیاسی به کشور بازنگشت، بلکه با گسترش  جنگ و حمالت 

انتحاری و ناامنی و کشتار افراد بیگناه ونیروهای دولتی، بربدبختی 

ی واختالس ورشوه خواری مردم افزوده است. تعمیم فساد ادار

وغصب زمین های دولتی، غارت ثروتهای ملی و قاچاق مواد مخدر 

وتخریب نهادهای فرهنگی واقتصادی ومواصالتی و رواج وابستگی 

علنی به کشورهای بیگانه توسط مقامات دولتی از موارد خجالت 

باروشرم آوری  است که نظیر آن را درهیچ مقطع از تاریخ کشور 

 راغ داد.نمیتوان س

درکنار این همه نابسامانی ها دردجانکاه تر اینست که می بینیم  

نویسندگانی که روزی خودشان را  نماد فضیلت وتقوا وپاکی و صفا 

و برادری جلوه  میدادند، امروز به افراد جاهل وداکو)حبیب هللا 

کلکانی( اقتدا کرده اند ومیخواهند از او یک چهرۀ آرمانی در تاریخ 

 تصویرکنند وجوانان را بگمراهی سوق دهند؟کشور 

یکی ازاین گونه نویسندگان رزاق مامون است که دراین اواخربه 

استناد خاطرات جعلی منسوب به دزد مشهور بچۀ سقو، اتهام دزدی 

واختالس بر  غازی امان هللا خان)آزادی خواه ترین ومترقی ترین 
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قول یک دزد بیسواد شاه افغانستان( زده است. ایا چنین اتهامی از 

ویک اجنت معلوم الحال، از قلم کسی که مدعی روشنفکری و آزادی 

ودیموکراسی وعدالت اجتماعی باشد، برای قشر تحصیل کرده ما 

 خجالت آور نیست؟ 

من سالها قبل از قلم استاد نگارگرجعل کتابی بنام خاطرات حبیب هللا 

آنالین خوانده  کلکانی را از سوی انگلیس در پورتال افغان جرمن

بودم وازین فتنه گری انگلیس ها تعجب کردم. ولی اینک آقای رزاق 

مامون) نویسنده نامدار شورای نظار( آن خاطرات را بحیث یک 

منبع تاریخی باز شناخته و قصد کرده برمبنای این خاطرات کتابی 

 بنویسد.

 خاطراتی که از سوی یک انگلیس بنام حبیب هللا کلکانی وبرضد شاه

امان هللا جعل شده باشد بدون تردید هدفش تخریب شاهی است که 

پوز استعمار را برای حصول استقالل کشورش بزمین مالیده است 

 واین را آقای رزاق مامون بهتر از هرکسی دیگر میداند.

ما همه میدانیم که حبیب هللا کلکانی یک دزد بیسواد بود که با توطیه 

ماه قدرت خود مصروف  ۹مام مدت انگلیس به قدرت رسید و در ت

غارت وچپاول مردم وهمراهان دزدش مصروف تجاوز برمال 

  وناموس مردم بودند.

کلکانی که دشمن مکتب وسواد و دانش بود هرگز نمیتواتست فکر 

کند که خاطرات یعنی جی؟ خاطرات نویسی عالمت داشتن شعور 

کانی با این اجتماعی و تفکر مدنی و آینده نگری است درحالی که کل

 چیزها بیگانه بود.

انگلیس برای اینکه انتقام شکست خود را در جنگ استقالل افغاتستان 

از ملت افغان بگیرد؛ با دسیسه ها وتوطیه های خود روحانیون 
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وابسته بخود و مردم جاهل را علیه شاه به قیام وا داشت و آن شاه 

آدم بیسواد مترقی و پیشرو را باسقوط روبرو نمود وبجای آن یک 

ماه آن مرد داکو و  ۹وجاهل را برگرده ملت سوار کرد  که در مدت 

رهزن بیمقدار با همراهان رهزن تر از خود مردم را به کاسه سر 

 . آب داد

انگلیس با سقوط وتبعید شاه امان هللا اکتفا ننمود بلکه تا توانست آن 

وطیه شاه را تخریب کرد و بارها برای ترورش در خارج ازکشور ت

چید و هربار این توطیه ها توسط استخبارات خارحی ومنجمله روس 

 ها کشف وخنثی ساخته میشد.

» در مقالت دوم این مجموعه براین نکته تائید کرده بودم که: 

استقالل وشاه امان هللا، دو نام جدا ناپذیر تاریخ کشو اند ، واستدالل 

تقالل کشور،هیچ کرده بودم که در روند گرامیداشت از استرداد اس

افغان با وجدان، وهیچ محقق بیطرف وهیچ آزادى خواه  وطن 

پرستى پیدا نخواهد شد که از استقالل کشور یاد نماید و همزمان با 

، رهبر وطندوست و سر هللا آن، به یاد اعلیحضرت غازی امان 

بکف افغان که استقالل کشور را به ملت شریف خود تقدیم کرد، 

مان واقعی ملت را در بدست آوردن  استقالل نیفتد و یاد آن قهر

 «سیاسی کشورگرامى نشمارد. 

در همه کشور  و حال میخواهم این پراگراف رابرآن عالوه کنم که:

های جهان،گران بهاترین گوهر زندگی، استقالل آن کشور است که 

مردم آنرا در بدل خون خود بدست آورده اند. پس تخریب کردن 

ر کسب استقالل سیاسی کشوربه یک نبرد کسی که مردم را بخاط

عادالنه بسیج کرده باشد،  درواقع تخریب کردن استقالل کشور 

است. وتخریب استقالل بدون تردید خیانت به وطن وخونهای ریخته 

 شده در راه کسب آن است.
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سال قبل از امروز ،مردم  افغانستان تحت زعامت شاه امان هللا 1٠٠

گی هزاران سرباز وطن اعم ازپشتون و با فداکاری واز جان گذشت

تاجیک و بلوچ وهزاره و اوزبک وغیره در جبهات جنگ سوم افغان 

وانگلیس؛ استقالل خود را  بدست آوردند. پس حرمت به استقالل 

کشور، حرمت به خونهای ریخته شده پدران واجداد دلیر وآزادی 

به  دوست ما است و بی احترامی به استقالل کشور، بی احترامی

 شجاعت وجان بازیهای نیاکان ما خواهد بود.     

مردم ما بخاطردارند که  داکتر اشرف غنی برای تجلیل از           

صدمین سالگرد استرداد استقالل افغانستان؛ هدایت صادر نموده بود 

تا کار احیای مجدد قصرداراالمان تسریع شود، این امر بیگمان آتش 

شور و محصل آن یعنی شاه امان هللا زده به جان دشمنان استقالل ک

 است.

از روزیکه داکتر اشرف غنی نسبت به کارکرد های شاه امان هللا 

ابراز عالقمندی کرده و خود را ادامه دهنده راه وبرنامه های شاه 

امان هللا ) فصل ناتمام دوره امانی ( نامیده است و برمبنای این تفکر؛ 

ی را که در عصر امانی بنیاد شده بود دست به اقداماتی زده وعمرانات

دل شده بولی توسط تنظیمهای جهادی در مرکز واطراف به ویرانه م

بودند، دستور احیای مجدد آنها را بشمول قصر تاریخی داراالمان داد 

؛ این دساتیر اشرف غنی آتش بجان دشمنان آبادی و ترقی کشور زده 

 ویاوه گوی نموده است.است و آنان را وادار به تبلیغات زهر آگین 

این یاوه گویی ها که برای کم رنگ ساختن صدمین جشن پرشکوه 

استرداد استقالل کشور صورت میگیرد ، هرگز نمیتواند از ارزش 

کارها واقدامات ترقی پسندانه آن شاه وطن پرست وعاشق استقالل 

 ومردم بکاهد.

که  ییها نبرخالف آ: »کندینوشته م ،یکائیامر سندهیپوالدا نو ونیل

هللا خان  گفت که امان دیهللا  آدم ترسو بود، با رامانیام کنند یگمان م
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که  ییها در جرگه و نشست آن یبود. او حت یآدم شجاع و نترس

 باکانه یاو مخالف بودند ب یها استیبا س  او شورش کرده و هیعل

آن  میکه ب یدر حال پرداخت، یم یسخنران رادیو به ا شد یحاضر م

. باری زمانی که از پغمان را هدف قرار بدهند ریکه آنها ام ترف یم

طرف کابل روان بود مورد حمله مسلحانه قرار  تنها با موتر خود به

ها چند نفر هستند موتر را  کننده که او بداند حمله گرفت. بدون این

کننده را که تنها یک نفر بود دستگیر نموده و در  توقف داده حمله

او، تا حد  استی.فلسفه سکند. سته پولیس تسلیم میمسیر راه به پو

خشونت در مقابل شهروندان کشور خودش  یریممکن عدم به کارگ

عبدالرحمن  ریجدش، ام استیوجه با س چیکه به ه یاستیبود، س

بدون شک آغازگر  توان یهللا خان را م نداشت. امان یخان همخوان

را که او  یها ت. گامافغانستان دانس خیدر تار یفصل نو و تجددخواه

و  یاسیس یساختارها شد، یم یکه عمل یبرداشت، در صورت

افغانستان را دگرگون ساخته، افغانستان را امروز در زمره  یاجتماع

 .«داد یبا افتخار و متمدن منطقه قرار م یها ملت

 (1۳۹۸اسد  ت،یاتل، مدن الرحمن بیپوالدا،فصل ناتمام،ترجمه: مج یب ونی) ل

 

م نویسندگان وابسته به مافیای جهادی برگشته از پاکستان ، برای ک

کردن وزنه شخصیت شاه امان هللا غازی،  مالهایی از نوع مالی 

لنگ)جاسوسی که شورش خوست راسازمان داده بود( را استخدام 

کرده اند تا بیشرمانه برمنبر قرار بگیرند و از آنجا غازی امان هللا را 

که کمترین خدمتش به مردم افغانستان، ازادی و استقالل بود، بد 

ن شخصیت کم نظیر تاریخ را به خاطر تراشیدن وناسزا بگویند وآ

ریش خود، کافربخوانند ودر مقابل به توصیف ازیک دزد سرگردنه 

ودشمن مکتب ومعارف بپردازند و او را مجاهد کبیر وغازی 

بنامند.او نمیداند که حبیب هللا کله کانی،یک دزد،راهزن، جاهل، ضد 
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ونوکر  مظاهرتمدن وفرهنگ ، ضد دانش ومکتب وکسب تحصیل

ارتجاع وآله دست انگلیس بود که کارکردهایش برای هیچ یک از 

 .هموطنان و همشهریانش جز شرمساری چیزی در بر ندارد

این مالی جاهل واجنت استخبارات پاکستان )مال صبور(          

درمساجد کابل در وصف بچۀ سقو ومالی لنگ)اجنت انگلیس( داد 

هد بود وشاه امان هللا بخاطریکه سخن داده میگوید، بچۀ سقو یک مجا

ریش خود را می تراشید کافر بود. مال صبور تبلیغ میکند  وقتی 

مالی لنگ ]اجنت انگلیس[ از زمین بلند میشد،سبزه ها ]از بوی  

 گندش[ از زمین سر می کشید وفضای رامعطرو تازه میکرد!؟

  

 راتکفیرمیکند   / مال صبور که امان هللا خان 1924مالی لنگ رهبرشورشی در

بلند شدن صدای مالهای نوع مالی لنگ هوادار سقاو از منبر 

مسجدی درکابل برضد شاه امان هللا غازی، به این معناست که 

انگلیس هنوزهم دست از دشمنی با مردم افغانستان برنداشته است 

وهنوزهم میخواهد انتقام شکست استعمار را در سه جنگ افغان 

ان بگیرد. میخواهد به مردم جهان نشان بدهد وانگلیس از ملت افغ

که  مردم افغانستان یکصد سال بعد از استقالل خود هنوز هم 

مردمان جاهل ونادانی اند که  به سخنان یک مالی جاهل گوش 
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میدهند که میگوید: "وقتی مالی لنگ گند میزد، زمین خشک به 

چمنزار مبدل میشد وبوی گند او به عطرمبدل میگردید" 

 ورمیکنند!با

که   ی، نام امان هللا خان به عنوان کس201۴ماه اگست سال  در

بدست آورده بود،در  سیاستقالل کشور خود را از استعمار انگل

اول  یبعد از جنگ جهان ایمدار برجسته دن استیصد تن س ستیل 

جورنال، اول  تی)والستر.ثبت شد  زین یالدیم 201۴ ستګتاا( 1918)

 [۲٠1۵/یعبدالرحمن تر اشرف غن ریام ار،لهیرکیز(« ]۲٠1۴اگست 

 ختم  
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 مقاله پانزدهم

 

 شاه  امان هللا در بارۀ ناشناس تردید سخنان 

 واحمدشاه بابا و پاسخ من

 

ازچند دهه به اینسو که افغانستان دچار بحران سیاسی ونا امنی 

شده، تفرقه های قومی وزبانی وسمتی ومذهبی نیز بوسیله 

استخبارات منطقه وفرامنطقه، در میان مردم ما بشدت دامن زده 

میشود. دشمنان تاریخ وجغرافیا وهویت ملی وسیاسی ما در تبانی با 

عناصر وابسته به بیگانه با استفاده از فضای دموکراسی وآزادی 

بیان ، پیوسته علیه رهبران وشخصیت های وطن پرست 

ریق رسانه های جمعی تبلیغات وخدمتگزاران فداکار پشتون تبار از ط

زهرآگین و ناروای براه انداخته اند ، وهریک از زعمای ملی 

وتاریخی را با تاپٔه فاشیست وقومگرا و قبیله ساالریا دست نشاندگان 

انگلیس و روس و بی فرهنگ تخریب میکنند. هرشب ما در برنامه 

ومملو  های سیاسی تلویزیونهای داخل چنین تبلیغات واتهامات ناروا

ازکذب ودروغ وتعصب وفتنه انگیزی را علیه صادق ترین ووطن 

پرست ترین شخصیت های ملی وازخودگذر تاریخ معاصرمی شنویم. 

اما هیچ مرجعی که جلویاوه پراگنی این افراد مشکوک وگماشته شده 

 را بگیرد، وجود ندارد. 
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وان ادامۀ این گونه آزادی بیان لجام گسیخته ، باعث گمراهی نسل ج

میگردد و آنها حیران وپریشان خواهند شد که سخن کدام یک ازاین 

سخنرانان وتحلیلگران]کارشناسان[ درست است وکدام یک نادرست. 

الزم است تا مسئوالن و پاسداران تاریخ وفرهنگ ملی اگرنمیتواند 

جلو گفتار چنین افراد را کنترول کند، اما میتواند برای دفاع از 

وملی وتاریخی با تدویرکانفرانس ها وسیمنارهای  ارزشهای اجتماعی

ملی وبین المللی، از شخصیت های ملی و تاریخی تجلیل بعمل آورند 

و نسل جوان را در شناختن تاریخ راستین وچهره های تابناک ونیک 

 نام گذشته افغانها یاری وکمک رسانند. 

ن سهل انگاری مراجع مسئول دولت به دلیل بحران نا امنی وبحرا

آسیب پذیری حکومت از سوی زورگویان جهادی وابسته به 

استخبارات منطقه، سبب شده است تا سازمانهای استخباراتی منطقه 

عالوه بر فعال کردن اجیران خود برای تخریب حکومت اشرف غنی 

،اکنون درمیان افغانهای خارج کشورنیز اشخاصی را اجیرکند تا 

وتاریخی افغانستان به  برای تضعیف دولت، برضد ارزشهای ملی

 بهانه های مختلف تبلیغ کنند. 

یکی از این اشخاص که تا دو هفته قبل اکثریت افغانها به او بچشم 

احترام می نگریستند، داکتر فطرت ناشناس است که همزمان با 

معرفی کتاب "ناشناس ناشناس نیست")نوشته صبور سیاه سنگ( 

ازمان استخبارات نظامی چهرۀ اصلی اش برمال و وابستگی اش به س

 پاکستان افشا گردید. 

درمقابل « ناشناس ناشناس نیست»آقای ناشناس پس از معرفی کتاب 

کمره های تلویزیون قرارگرفت و بر ارزش های تاریخی واجتماعی 

وفرهنگی قوم پشتون که خودش نیز منسوب به این قوم است، اتهامات 

 ناروایی  وارد کرد.
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ف وسیعی از نویسندگان پشتون تبار در برابر خوشبختانه طی       

سخنان بی پایه وغیر علمی ناشناس دست به عکس العمل زدند وبا 

پخش ویدیوهاوکامنت های شدید فیسبوکی ونشر مقاالت پراهمیت 

تاریخی وتدویر میز گردهای تحلیلی در سایت های انترنتی ورسانه 

شناس ابراز کردند، های معتبرتلویزیونی انزجار ونفرت خود را از نا

تا آنجا که ناشناس بزودی درمصاحبه باآقای داود اعظمی گوینده 

، و رویاروئی با یکی از اهل خبرۀ زبان وادبیات BBCرادیو 

در تلویزیون هستی،به نا آگاهی خود درمورد ( آقای سنگر وال)پشتو

،وپاسخ های که قبل از این به منتقدان این کتاب داده شده « پته خزانه»

 .اعتراف نمود واز گفته های خود نادم وپشیمان شد ،

مگر ناشناس بعد ازاین ندامت بازهم ویدیوئی پخش نمود ودر        

آن به تخریب از شخصیتهای بزرگ تاریخ کشور یعنی احمدشاه بابا 

 . وشاه امان هللا وماللی میوند پرداخت

ی در ویدیوی یاوه گوئی ناشناس در مورد شاه امان هللا واحمدشاه دران

او که در برنامه پنجره اروپا از تلویزیون پیام افغان پخش گردید  اخیر

، نشان میدهد که وی در مسایل تاریخ کشورفاقد اطالعات الزم است 

وفهم او از تاریخ معاصر کشور بیش تراز یک متعلم صنف ششم 

 .           مکتب نیست

حه کتابش که بدسترس میتوان دانش ناشناس را از روی دوصف         

در صفحه زیرآقای .رسانه ها قرارگرفته است، خوب تر درک نمود

معرفی کرده است و ISIسیاه سنگ ناشناس را درجمله معاشخوران 

ناشناس هم به گرفتن ده هزارکلدار در هرماه از سازمان استخبارات 

 نظامی پاکستان اعتراف کرده است. 

 د؟به شما پول میدا ISIآیا : سیاسنگ»

سر از ماه . بلی، در شروع مرا ماهانه ده هزار کلدار میدادند: فطرت

وقتی پرسیدم که چرا دو . سوم این مبلغ به هشت هزار کلدار رسید
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به گلبدین حکمتیار و شهنواز تنی هم : هزار کم شده است، گفتند

 .«همین مبلغ پرداخته میشود

چطور بخود  آقای فطرت ناشناس شما با چنین اعترافی خجالت بار

حق میدهید بدون هیچ تحقیقات تاریخی ویا زبان شناسی، صرف برای 

خوشنودی دشمنان افغانستان، بر بزرگترین شخصیت علمی پشتون 

تهمت ( عالمه حبیبی)

جعلکاری را وارد 

این تهمتی عظیم . نمودید

وگناه نابخشودنی شما 

درحق کسی است که در 

عرصه های تاریخ 

وادبیات وهنر وزبان 

ودین وآئین وفرهنگ 

مردمان کشورما بیش از 

کتاب وبیش از  130

مقاله تحقیقی  800

نوشته و از خود بجا 

گذاشته است، درحالی که 

از شما جناب ناشناس 

بجزیک خجالت 

وچند سی دی آوازخوانی چیزی دیگری ( ناشناس ناشناس نیست)نامه

 .       به یاد گار نخواهد ماند

                               

 : فطرت ناشناس در مورد غازی امان هللا خان، چنین می گوید

فهم وذوق نازل عامه را یک طرف میگذارم، من از جامعه :فطرت» 

روزی از داوودفارانی که برای برنامه رادیویی .روشنفکری مینالم 

مضمون تاریخی مینوشت،پرسیدم چرا شوقی وتخیلی هرکس دل تان 

وبیهوده تا آسمان قلم باال می برید؟ شاه  خواست قهرمان می سازید

امان هللا از کجا ، چه وقت، وچگونه قهرمان شد؟ امان هللا یک 
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بود وغیر از ملکه ثریا، یک نفر (باالنشین)شهزاده برج عاج نشین 

 (کتاب،این  صفحه در آخرمقاله آمده است1۴2ص ) .«از ملت هم پشت سرش نبود
 

  تعجب از طرز دید داکتر ناشناس؟

من تا کنون نمیدانستم که ناشناس خود بر برج عاج تکبر نشسته و غیر 

آخر اگر شاه امان هللا بجز ملکه . از خود کسی دیگررا دیده نمیتواند

ثریا، یک نفر درپشت سرخود نداشت، چگونه استقالل افغانستان را 

از انگلیس گرفت؟ نی که پدرت گرفته باشد وحبیبی وغبارقصداً نامش 

 خود ذکرننموده اند ؟  ریخ هایرا درتا

یکصد سال ازتاریخ استرداد استقالل افغانستان که تحت زعامت شاه 

-1919)امان هللا حاصل شده میگذرد واز آن تاریخ تا کنون 

) هرسال مردم ما بخاطر جانبازی پدران ونیاکان غیور خود(2۰19

، استقالل را (که اسمای مبارک شان در طاق ظفرپغمان ثبت است

شن میگیرند واز آن قدردانی میکنند، ولی جناب ناشناس علت ج

. بزرگداشت از استرداد استقالل کشور ومحصل آن را درک نکرده اند

وقتی شما جناب ناشناس با این همه تحصیل و این همه فهم خود قدر 

واهمیت چنین دست آورد بزرگ تاریخی را که با همت ودرایت شاه 

شور گردید، نمی دانید، از مردم بیسواد امان هللا نصیب مردم این ک

کشور چی گیله ای باید داشت؟ معلوم نیست تجاهل میکنید یاکه تعصب 

 چشم بصیرت تان را کور کرده است؟

شاه امان هللا، یکی از روشنفکرترین و : باید خدمت شما عرض کنم که

روشنفکر، صاحب  او مردى .وطن پرست ترین شاهان افغانستان بود

پس از . ه استقالل و اعتالى کشور سخت دلبسته و عاشق بودو ب نظر 

بقدرت رسیدن، او با جنگ سوم افغان وانگلیس، استقالل سیاسی 

کشور را از استعمار انگلیس بدست آورد و افغانستان را در صف ملل 
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آزاد جهان قرارداد وروابط سیاسی وفرهنگی وتجارتی با ممالک 

 .خارج برقرار نمود
 

، در مسجد (1919فبروی  2۸)1297ان روزنهم حوتامان هللا خ

عساکر   داشت ، خطاب به  عیدگاه در حالى که دریشى سربازی به تن 

ملت نجیبه خود  رعایاى صدیق  اول برهمه  : »و شهریان کابل گفت

افغانیه را بنام  این را اعالن و بشارت میدهم که من تاج سلطنت 

وعالوه .« نهاده ام انستان بسر استقالل وحاکمیت داخلى و خارجى افغ 

من این لباس سربازى را از تن ! ملت عزیز من : » نموده گفت 

! لباس استقالل را براى مادر وطن تهیه نسازم  بیرون نمى کنم تا که  

غاصبان حقوق ملتم  من این شمشیر را در غالف نمى کنم تا که  « »  

 ( ۶۶9، بخش سوم،ص ۴سراج التواریخ،جلد) !«را به جاى خود ننشانم  

طى نطقى در دربار کابل در  1919اپریل  13شاه امان هللا به تاریخ 

من خودم و  »: حالى که نماینده انگلیس در آن محفل حاضر بود گفت 

مملکت خودم را از لحاظ داخلى و خارجى کامالً آزاد و مستقل اعالن 

جهان ، آزاد بعد از این کشورما، مانند سایر دول و قدرتهاى . نمودم 

است و به هیچ نیروى ، به اندازه یک سر موى اجازه داده نمى 

شودکه در امور داخلى و خارجى افغانستان مداخله نماید و اگر کسى 

و .« به چنین امرى اقدام نماید، گردنش را با این شمشیر خواهم زد

! آنچه گفتم فهمیدى : » سپس رو بجانب سفیر انگلیس نموده پرسید

دبلیو ) !«بلی فهمیدم :»انگلیس با احترام و تعظیم جواب دادسفیر « 

 ( 128ادمک، تاریخ روابط سیاسى افغانستان ،ترجمه زهما ، ص

سرانجام در تحت رهبرى و زعامت وطن پرستانه اعلیحضرت شاه 

غازى ، استقالل سیاسى افغانستان حاصل شد و افغانستان هللا امان 

خود را باز یافت و در صف دوباره حیثیت و آبروى از دست رفته 
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اگست  1۸ش مطابق 129۸اسد  2۸)ملل آزاد جهان قرار گرفت 

 (.م1919

. شاه امان هللا واقعاً مرد انقالبی وعاشق ترقی وتعالی کشور بود        

حاصل نمود وافسانه 1919او نه تنها استقالل سیاسی افغانستان را در

، بلکه با قطع شکست ناپذیری انگلیسها را درجهان باطل ساخت

مستمری سرداران محمدزائی ،خوانین و رؤسای قبایل و   نمودن معاش 

مبارزه بافساد و . بزرگ، دشمنی آنها را نیز بجان خرید  روحانیون 

ناپسند قرون وسطایی جامعه ، ترغیب مردم به تحصیل   عنعنات 

وکسب علم وفرستادن کودکان شان به مکتب، ، دستور انتخاب یک 

دولتی، لغو مریدی وپیری در اردو، گرفتن    ماموران   همسر به

از مالهای دیوبندی، کشف حجاب زنان و لغو نکاح  امتحان مالئی 

بود که  ازجمله اقداماتی ... و... دختران صغیر با مردان مسن و

از  هریک میتوانست آتش دشمنی را با دولت او دامن بزند و او را 

با تاسیس مکاتب وتدریس علوم عصری او   .سریر قدرت پائین بکشد

از مرکز تا والیات ، چراغ علم ومعرفت را در سرتاسرکشور روشن 

ساخت، و زمینه رفتن به مکتب و بهره ورشدن ازعلم ودانش را برای 

بمنظور تأمین حقوق زنان به تعلیم . همه اوالد کشورمیسرگردانید

را [ مستورات]ه وتحصیل آنها توجه نمود ومکاتب زنانه وشفاخان زنان

تاسیس کرد و مردان وزنان را برای فراگیری علم ودانش تشویق 

 . نمود

سال قبل  ۶۰آدمک افغانستان شناس معروف امریکائی         

سال بعد از فوت غازی امان هللا ، از آن غازیمرد  2۰( یعنی 196۰)

-1919)امان هللا » : یاد کرده نوشته است قهرمان ملیدلیربه عنوان 

خاصتاً هنگامی که  . بحیث قهرمان ملی افغانستان شناخته شد( 1929

مطلق افغانستان  و آزادی . موفقانه امپراطوری بریتانیا را شکست داد

لودویک ]    .«شد را بدست آورد و به جهان برسمیت شناخته 
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صاحب زاده، چاپ  آدمک،افغانستان در نیمه اول قرن بیستم،ترجمه پوهاند فاضل 

 [19۶،ص1377

داکتر سید عبدهللا کاظم در تازه ترین مقاله اش در باره شامان هللا       

اینکه شاه امان هللا یک زعیم ملیگرا و ترقیخواه در تاریخ »مینویسد:

کشور بود، جای شک نیست. اصالحات عمیقی را که او در مدت 

کوتاه رویدست گرفت، تا امروز ادامه دارد و هنوز بسا آرزوهای او 

رده نشده است. شاه امان هللا بعد ازحصول استقالل کوشید تا برآو

برخرابه های نظام کهنه قبایلی شالوده یک دولت عصری را برمبنای 

قانون ونظم به وجود آورد و برای تحقق این هدف با عزم راسخ دست 

به اصالحات و نوآوریهای عمیق در ساحات مختلف زد، از جمله 

درداخل ارگان حکومت، انفاذ قانون  مهمترین آن: اصالحات اداری

اساسی، احترام به آزادیهای فردی، وضع قوانین ونظامنامه ها 

نظامنامه(، رجوع به نظرمردم  5۰درساحات مختلف )بیش از 

وفراخواندن لویه جرگه به حیث یک مرجع عالی تقنینی، اصالحات 

امورمالی، توجه به امورمعارف وبرای اولین بار افتتاح مکاتب 

سوان وتساوی حقوق زن ومرد، ازبین بردن امتیازات ومعاشات ن

مستمری بعضی خانواده ها والقاب شان که این ها همه از جمله 

 نوآوریهای مهم و بسیاربحث انگیز بودند.

مسلم است که بسیاری ازاین نوآوریها به منافع کلی طبقات صاحب 

فی وبه امتیاز ازجمله خوانین، زمین دارها، خانواده های اشرا

 خصوص یک عده علمای دینی محافظه کار ومتعصب صدمه رسانید.

انگلیسها که مثل پلنگ زخمی از استقالل خواهی شاه امان هللا غازی 

و اثرات آن در سرزمین هند درصدد انتقام از او بودند، نخست بطور 

غیر مستقیم از طریق راه اندازی قیام خوست و تبدیل کردن آن به یک 

یار درمقابل دولت، کوشیدند افغانستان را از مسیر تحول جنگ تمام ع

باز دارند. با آنکه این توطئه با سرنگونی آن قیام خنثی شد، اما 
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انگلیس ها دست از کار تخریب رژیم امانی برنداشتند و باردیگر به 

شکل عامالنه از طریق ایجنت های خود دست بکار شدند تا ذهنیت 

آوریهای شاه و جذب یک تعداد شخصیت مردم را علیه اقدامات و نو

)برای اطالع بیشتر رجوع ....« های سازش کار علیه رژیم تحریک نمایند

شود به مقاله مفصل داکتر سید عبدهللا کاظم)شاه امان هللا غازی ـ بانی تحول در زندگی 

 (2۰19مارچ  23زن افغان(در پورتال افغان جرمن آنالین، 

که از بدخواهان )و سفیر انگلیس در کابل فرایزر تتلر مورخ          

خان متصف هللا امان » :در باره او مینویسد( امان هللا بود شاه 

بشجاعت و دوستى و زعامت بود و از اجداد خود پاینده محمدخان  

خان شخص وطندوست و طرفدار ترقى هللا امان . میکرد  تقلید 

ان افغانستان بود و میخواست افغانستان در بین کشورهاى جه

خان خطیب ارجمند و در شئون بین  هللامان . صاحب مقام عالى باشد

فضل غنى مجددى ، افغانستان در عهد اعلیحضرت  ).«المللى معلومات کافى داشت

  ( 330، ص1997امان هللا خان،

، نویسندۀ دیگر امریکائی، در مورد خانم ریه تالی ستوارت          

ن یک حکمرانى بود که نه خاهللا امان » : امان هللا خان مینویسد

هیچ پادشاهى بدون بادى گارد . بود و نه درغرب   درشرق دیده شده 

اما برعکس . جایى نمى رفت( تشریفات خاص امنیتى  ) و کش و فش 

فامیل وى بر او . هرجا میرفت و بامردم ملحق میگردید  خان هللا امان 

: فتخان میگهللا امان ( مواظب خودش باشد)میکردند که   اعتراض 

خان دیوانه وار به مردم افغانستان هللا امان . گاردمن است  ملت بادى 

 (2٥،7آتش در افغانستان، صص ).« داشت  عشق 

         

خان رامثال هللا بنابرنوشته فضل غنی مجددی،مصریها امان          

خان در هللا امان . میدانستند بیستم  عالى یک پادشاه شرق در قرن 

با نمایندگان ملت بصفت پادشاه بسیار  1924لویه جرگه  جلسات  
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عمل کرد ومباحثات او در فضاى بسیار صمیمانه با  دموکرات  

. سیاست آزاد و بي مانند او درشرق بحساب میآید نمایندگان، نمونه  

شخصیت   192۸خان را در اغتشاشات هللا امان  برخالف آنهاى که  

اوبارکرده اند،  وانمود و تمام مالمتیها را بردوش  ترسو و ضعیف 

خان مرد هللا امان  ناظرین سیاسى میگویند که  گروهى از محققین و 

خان از هللا زیرا امان  ترس را نمى شناخت ،  شجاعى بود و هرگز 

حاضرباشان در خیابانهاى شهرکابل گردش  طرف شب و روز بدون 

فضل )   .نسبت به شخص خود خوف نداشت میکرد و از هرنوع تهدید 

 (328، امریکا، ص1997خان ، هللافغانستان در عهد امان  غنى مجددى ،

 

خالصه امان هللا خان برنامه ها و ریفورم های اجتماعی          

وفرهنگی زیادی را برای بیرون کشیدن جامعه از عقب ماندگی قرون 

وسطایی طرح وبه تطبیق آن شروع کرد، اما متاسفانه که با مخالفت 

گلیس روبرو گردید، که هر اقدام ترقی روحانیت متنفذ وابسته با ان

خواهانه شاه را با بن بست روبرو میکرد وسبب شورشها وبغاوت ها 

اینها یک بار قبایل پشتون را درخوست . درمقابل ریفورمها میگردید

درمقابل دولت امانی بشورش واداشتند که نیرو  192۴در سال 

کردن این در راه خاموش  وانرژی و بوجه مالی زیاد حکومت را 

در شینوار ننگرهار و  192۸و با ردوم درسال . شورش به تحلیل برد

درکوهدامن شمالی شورشهایی را دامن زدند که رژیم امانی را با 

شاه که نمیخواست با جنگ خون ریزی برمردم . سقوط مواجه ساخت

پناهندگی اختیار کرد تا   سلنطت کند، کشور را ترک گفت و در ایتالیا

 . درغربت چشم از جهان فرو بست19۶۰رباالخره د

 !   یادش همواره گرامی باد

 2019/ 4/ 12پایان 
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 مقاله شانزدم

 

 سوء قصد علیه شاه امان هللا بار 2۶

 مدخل: 

قابل  دربررسی زندگانی سیاسی غازی امان هللا خان، یکی از مسایل 

،تالش برای حذف فزیکی او است که پس از سلطنتش هم از توجه

عیان سلطنت سازماندهی شده وهم توسط جواسیس واجنتهای سوی مد

 انگلیس صورت گرفته تا اورا از میان بردارند وترور کنند.

سوال پیدا میشود که آیا شاه امان هللا شاهی خشن ومستبد وعیاشی  

بار تالش  ۲۶مثل پدرخود بود که برای از بین بردنش بیش از 

 صورت گرفت ؟

ه امان هللا برعکس پدرش، شاهی روؤف، تاریخ گواهی میدهد که، شا

استقالل عاشق پرشور و  بان، دموکرات،روشنفکر وآزادیخواهمهر

افغانستان بود وبه همین خاطر همزمان با اعالم سلطنت خود، دم از 

استقالل کامل افغانستان زد واستعمار انگلیس را که تا آنروز آفتاب 

د وبا وجود فقدان در مستعمراتش غروب نمیکرد، به مصاف فراخوان

تجهیزات مدرن جنگی ونیروی نظامی کافی جنگ استقالل را آغاز 

کرد و پس ازیک ماه نبرد انگلیس را ودار به معاهده صلح راولپندی 

 و برسمیت شناختن استقالل سیاسی  کشورنمود.

هایی که گمان  برخالف آن» ،نویسندۀ امریکائی مینویسد:لئون پوالدا

هللا خان آدم شجاع و  سو بود، باید گفت که امانکنند امیر آدم تر می

هایی که علیه او شورش  نترسی بود. او حتی در جرگه و نشست آن
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شد و به  باکانه حاضر می های او مخالف بودند بی با سیاست  کرده و

رفت که آنها امیر  پرداخت، در حالی که بیم آن می ایراد سخنرانی می

 را هدف قرار بدهند.

طرف کابل روان بود  که از پغمان تنها با موتر خود به باری زمانی

ها  کننده که او بداند حمله مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. بدون این

کننده را که تنها یک نفر  چند نفر هستند موتر را توقف داده حمله

. کند بود دستگیر نموده و در مسیر راه به پوسته پولیس تسلیم می

د ممکن عدم به کارگیری خشونت در مقابل فلسفه سیاست او، تا ح

شهروندان کشور خودش بود، سیاستی که به هیچ وجه با سیاست 

 جدش، امیر عبدالرحمن خان همخوانی نداشت.

توان بدون شک آغازگر فصل نو و تجددخواهی  هللا خان را می امان

های را که او برداشت، در صورتی   در تاریخ افغانستان دانست. گام

شد، ساختارهای سیاسی و اجتماعی افغانستان را  ی میکه عمل

های با افتخار و  دگرگون ساخته، افغانستان را امروز در زمره ملت

48« داد. متمدن منطقه قرار می
 

درکتاب خود)آتش در  محقق امریکائی، ریه تالی استوارت،

امیران سابقه »  افغانستان( درمورد امان هللا خان  مى نویسد:

متکبرو مغروربودند و تماس با ایشان دشواربود، اما افغانستان 

خان برعکس شخصیت دموکرات داشت و مانند هارون هللا امان ا

الرشید اکثراًبدون ]گارد[ محافظ دربازارهاى شهرگردش میکرد و 

بامردم مخلوط و محشورمیگردید. از تشریفات بدش مى آمد و خود 

رترى نمى نمود. را مانند افغانهاى دیگرحساب میکرد و احساس ب

خان یک ملى گراى وطن دوست و پشتى بان آزادى شرق هللا امان 

بود و خیلى ها شهرت یافت و محافظه کاران را به وحشت انداخت. 

                                                 
4۸
  1398الرحمن اتل، راه مدنیت، اسد  لیون بی پوالدا،فصل ناتمام،ترجمه: مجیب - 
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«او صادق بود و در عصرى ساختن کشورش خیلى ها جدى گردید. 
 

49   

» خانم ریا تالی درجای دیگری از کتابش  اینطور مینویسد:       

یک حکمرانى بود که نه درشرق دیده شده بود و نه خان هللا امان 

درغرب . هیچ پادشاهى بدون بادى گارد و کش و فش ) تشریفات 

خان هرجا هللا اما برعکس امان  خاص امنیتى( جایى نمى رفت.

میرفت و بامردم ملحق میگردید. افغانها فکرمیکردند شخصى که در 

وى را درجاده خان باشد. شاید هللا پهلوى شان ایستاده شاید امان 

ببینند که با مردى در حال صحبت کردن و سخن زدن است. فامیل 

خان هللا وى بر او اعتراض میکردند که )مواظب خودش باشد( امان 

خان دیوانه وار به مردم هللا میگفت: ملت بادى گاردمن است. امان 

افغانستان عشق داشت، اما تصور هم نمى کردکه عین عشق و 

آنهایى که طرز پیش آمد وى را  شان بدهند.عالقه را مردم به وى ن

خوش نداشتند عده قلیلى بیش نبودند که اکثریت مردم آنها را از 

چندین مرتبه علیه وى سوء قصدنمودند،  50…صحنه بیرون کردند

در راه پغمان سوء قصد کننده را خودش دستگیرنمود. یکى از سوء 

ش رابکشد قصد کنندگان که یک چشم داشت )محمداختر(خواست خود

خان میخواست او را عفوکند، از او هللا ولى موفق نشد، شاه امان 

پرسید: تصورکن که خودت پادشاه بودى و در مقابل چنین توطئه ئى 

مانند خودت چه اقدام میکردى ؟ وى جواب داد: من توطئه گر را 

خان دوباره پرسیدکه هرگاه تراعفوکنم ، باز هللا اعدام میکردم. امان 

ه مرا به قتل برسانى ؟ توطئه گر یک چشمه گفت : کوشش میکنى ک

                                                 
49
 (1380)چاپ پشاور 205ریاتالی استوارت، آتش در افغانستان ، ص  - 

5۰
   25،20۴آتش در افغانستان، صص  - 
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معهذا « 51خان با غم و غصه امر اعدام وى را داد.هللا بلى، بعد امان 

دشمنان او در همسوئی با استعمار تالش ورزیدند تا او را ازصحنه 

 زندگی حذف کنند.

مرحوم پوپلزائی درکتاب خود)سلطنت شاه امان هللا واستقالل مجدد 

میدهد که در پایان نخستین ماه سلطنت امان هللا خان افغانستان( خبر

توطئه ای کشف شد که دشمنان قصد کرده بودند تا از راه مسموم 

ساختن غذا شاه را از بین ببرند. پوپلزائی میگوید، وقتی شاه ازاین 

من خود وعده داده ام  حیات خود را در »توطئه مطلع گردید گفت:

قی نمیکند بوسیلۀ زهر کشته شوم،یا مدافعه استقالل فدا می کنم،وفر

  52 «شمشیر!

پوپلزائی این توطئه را مربوط به همان شبکه ای میداند که چهارماه 

بعد میخواستند شاه را در محل بند قرغه ترورکنند ولی قبل از اقدام 

دستگیر ومحکوم به اعدام شدند. درهرحال این مساله سبب پریشانی 

و علیاحضرت مادر شاه، نظام الدین اطرافیان ومنسوبین شاه گردید 

خان )پسرمامای خود را( عالوه بروظیفۀ ناظمی وسرشته داری 

دربار،رئیس پیشخدمتان حضور مقررکردتا سه وقته غذای شاه را 

قبل ازگذاشتن  روی میز غذاخوری، کنترول وامتحان کند وبعد 

 صرف شود. 

 

 سوء قصد برشاه امان هللا در بند قرغه: 

ش ]شام روز  129۸در برج سرطان سال :»ینویسد که پوپلزائی م

م[ درین وقتی که اعلیحضرت 1919جون 3۰ق/1227رمضان 3۰

                                                 
51
   25،7آتش در افغانستان، صص  - 
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 ،بخش اول132ستقالل مجدد افغانتسان،ص پوپلزائی،سلطنت شاه امان  هللا وا- 
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غازی به یک عده رجال دربار نشان وفا اعطاء و به دست خود به 

سینه های شان الصاق نمود... در حالی که بعموم محبوسین امر عفو 

ن السلطنه را از و تخفیف معیاد فرمود، سردار عنایت هللا خان معی

حبس رها و برای نائب السلطنه اجازه داد تا با عائله خود بدون قید و 

تکلیف و اما در داخل ارگ بگذراند  و هم دوستان و اخالص مندان 

خود را میتواند بپذیرد و تا آنکه این اندازه  لطف و ترحم موجب یک 

 فتنه  خیلی بزرگ گردید.

که عیال « خان امین الوجوهات بنت سردار نور احمد» عالیه بیگم

نائب السلطنه و هوا خواه اعاده  سلطنت شوهر خود بود، جمعیتی از 

نوکران نائب السلطنه را بر علیه اعلی حضرت امان هللا شاه تحریک 

بقتل نمود، نفری سوء قصد موقع حمله در داخل شهر نیافته، عزیمت 

 ظار می بردند. اعلیحضرت را در ایام شدت تابستان بطرف پغمان انت

پوپلزائی در ادامه میگوید:درماه سنبله که شاه به سواری اسپ به 

پغمان رفته بود، گروهی که محمداختر برای ترور شاه آماده کرده 

بود در بند قرغه کمین گرفتند، اما پالن ، ترورستان توسط 

استخبارات امانی کشف وازجانب عساکر دولتی محاصره شدند و بعد 

فیر تفنگ وزخمی شدن چند تن دستگیرشدند. افرادی که   از رد وبدل

حاضر وآماده به ترور شاه شده بودند همگی از کارمندان وهواداران 

امیرنصرهللا خان بشمول قاری عبدالرحیم علومی ومیرزانایب 

 شاعرومنشی خوشنویس بودند. 

دستگیرشدگان بعد از استنطاق درحضور شاه وقاضی القضات به 

راف کردند وگفتند به تحریک ورهنمایی محمداختر جرم خود اعت

دست به چنین کاری زده اند.وقتی عساکر برای دستگیری 

محمداختر، خانه او را بمحاصره کشیدند، محمداختراز ترس وعاقبت 

 کار خود ترسید و با تفنگچه خودکشی نمود. 
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بعد از کشف این توطئه بود که شاه پوپلزائی درادامه میگوید:" 

سردار نصرهللا خان را از سراچه ارگ به برج جرثقیل  دوباره

" پوپلزائی محرکه فرستاد فرستاد وبراو سخت گرفت تا درگذشت.

  53 عالیه بیگم خانم نایب السلطنه میداند. این سوء قصد را

اما غبار، اقدام ترور شاه امان هللا را توسط محمداختر، بتحریک 

ن پسر ناظر محمد صفر خان انگلیس دانسته مینویسد :"محمد اختر خا

امین االطالعات بود که خودش و خاندانش با استعداد ادبی و سیاسی 

از مخالفین سرسخت استعمار انگلیس بشمار میرفتند. ناظر محمد 

صفر خان از همکاران وفادار نائب السلطنه به همین سبب یکبار 

محبوس گردیده بود.پسرش محمدانورخان بسمل جزء مشروطه 

افغانستان داخل زندان ارگ شده و برادرش محمد اختر خان خواهان 

دهباشی سراوسان حضور امیر حبیب هللا خان از خدمت طرد شده 

بود. اما نائب السلطنه محمد اختر خان را در آغوش گرفت و جزء 

مصاحبین خود قرار داد و بعد ها او را در عوض پدرش امین 

افغانستان را در دست  االطالعات مقرر کرد و  امور سرحدات آزاد

او گذاشت. امیر امان هللا خان این خاندان را از خدمات دولتی 

معزول نمود، معهذا محمد انور خان بسمل که از مشروطه خواهان 

قدیم بود، طرفدار رژیم مترقی امیر امان هللا خان بود. در چنین 

 فضائی ناگهان یک مسلمان هندوستانی بنام مالء عمادالدین ازپشاور

وارد کابل شد و به فعالیت آغاز کرد. این آدم زرنگ و چاالک از 

قبل افغانستان را می شناخت و معموال خودش را از راه جاسوسی 

بکابل مربوط نموده بود..... اینک او باز ]بکابل[ رسید و به تدریج 

محمد اختر خان را که در سراسر سرحدات آزاد مشهور بود،به این 

در افغانستان نشستن بیسود است، بایستی در  خیال آورد که بیکار
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 ،بخش اول201-196پوپلزائی،سلطنت شاه امان  هللا واستقالل مجدد افغانتسان،ص - 
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سرحدات آزاد رفت و فعالیت کرد، ولی همینکه محمد اختر خان 

حاضر شد او قضیه ظلم امان هللا خان را بر نائب السلطنه پیش کشید. 

در نتیجه محمد اخترخان به تشکیل یک جمعیت سری متشکل از 

امیر امان هللا  تعدادی اشخاصی پرداخت.....مرام این جمعیت کشتن

غبار در ادامه  54 «خان و در نتیجه نجات دادن نائب السلطنه بود.

محمداختر گرفتار وشاه شخصاً از او پرسید که اگر رها »که میگوید 

شوی باز چه میکنی ؟ مردجواب داد: اگر رها شوم بازهم تراخواهم 

  55 .«کشت

 

 شمه ئی ازتحقیقات داکتر زمانی دراین زمینه :

بازنگری دورۀ »بدالرحمن زمانی درکتاب گران سنگ خودداکتر ع

در باره تالش برای کشتن شاه امان هللا « امانی وتوطئه های انگلیس

تحقیقات جالبی کرده است و اسناد  استخباراتی زیادی را ثبت وتحلیل 

نموده که آن کشور از کابل تا لندن واز لندن تا قاهره واز قاهره تا 

ربستان سعودی تا ترکیه و برلین و ایتالیا ، عربستان سعودی واز ع

جواسیس متعددی بشمول سفیران واجنتان خود رابرای تعقیب 

وکنترول شاه امان هللا گماشته  بود تا غازی امان هللا را ترورکنند، 

این درحالی بودکه نادرشاه وبعد هاشم خان نیز برای ترور شاه 

فیر ووزیرمختارخود درخارج از کشور به اعزام سریاور ومحافظ وس

از قبیل سید شریف کنری یاور نادرشاه،هللا نواز خان سفیر 

واحمدعلی خان لودین وزیرمختار وعبدالحکیم محافظ خاص هاشم 

خان برای ترور شاه امان هللا گماشته شده بودند ، ولی اکثریت این 
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 7۴7غبار، ص  - 
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تالش های درخارج توسط سرویس های جاسوسی روسیه کشف وبه 

تالیا خبرداده میشد ودولت ایتالیا هم درحفاظت  شاه موقع به دولت ای

 امان هللا کوتاهی نمیکرد.

داکترزمانی کتاب )بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیس( 

از البالى راپور هاى محرمانۀ  استخبارات »دریکجا مینگارد: 

تا مارچ  1۹1۹انگلیس معلوم میشود که  طى شش ماه بین اکتوبر 

ناکام برجان  امان هللا خان صورت گرفته است  سه سؤ قصد 1۹۲٠

صورت گرفت، بعد  1۹1۹. سؤ قصد اول به تاریخ هفتم  ماه اکتوبر 

و سومى آن هم به   1۹۲٠از آن  به تاریخ   پانزدهم   فبرورى 

 .1۹۲٠تاریخ  پانزدهم  مارچ 

 ۲6شعبۀ استخبارات ایالت سرحدى شمال غربى در ختم هفتۀ   

ل  اطالع داد که سؤقصد دیگرى بر جان غازى از کاب 1۹۲٠آگست 

امان هللا خان صورت گرفته است . این پانزدهمین  بار است که 

موصوف مورد سؤقصد قرار میگیرد.  این راپور از بین بردن قریب 

الوقوع  غازى امان هللا خان را پیش بینى نموده مى افزاید که " 

جاى وى را عنایت  انتظار عمومى اینست که دیرى نخواهد گذشت که

به رویت  این سند استخبارات بریتانیا،  ٥6خواهد گرفت".  هللا خان

سؤ قصد علیه  امان هللا شاه غازى  1٥ماه اول سلطنت  1۷تنها در 

صورت گرفته است، یعنى بصورت اوسط تقریباً درهرماه  یک سؤ 

57«قصد.
 

 وی لشکر قومی قندهار بقول غبار،شاه امان هللا هنگام پیش ر

 مورد سوء قصد قرار گرفت.یک 1۳٠۸حمل  ۲۸بسوی غزنی، در 

                                                 
شتتعبۀ استتتخبارات ایالتتت ستترحدى شتتمال غربتتى بتتراى ختتتم   35. یادداشتتت محرمانتتۀ شتتماره  56

 .1920آگست  26هفتۀ 
57

زمانی،بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیس،چاپ  داکتر عبدالرحمن- 

 490،مسکا،ص2013
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جاسوس انگلیسی در لباس مال به بهانه عرض حال مردم غلزائی 

خود را به خیمه شاه رساند ومیخواست با تبر شاه را نابود کند ولی 

دستگیرشد واز الی کتابی که بهمراه داشت یک تصدیق انگلیسی 

  .58اعدام شد. کشف وجابجا 

هزاری افغانی برای  1۶٠حبیب هللا مشهور به بچۀ سقو نیز جایزه 

در ذیل وقایع ترور شاه امان هللا خان تعیین کرد وفیض محمدکاتب 

» ،مینویسد که بچۀ سقو:1۹۲۹اپریل  1۵مطابق  1۳٠۸حمل  ۲۶

موسی خان قندهاری رئیس شرکت تجارت افغان وآلمان را با هفت 

دهاریان به قتل امان هللا خان برانگیخته و به مژده و نفر دیگر از قن

نوید عطای زیادی ایشان را تطمیع و مامور کرد که او را هالک 

اما قبل از آنکه موسی خان به این نیت خود موفق گردد، 59 «سازند.

 شاه از کشور خارج گردید.

بقول سردار کبیرهللا سراج برادرزادۀ شاه امان هللا، نادرشاه باری 

رتیبات ترور شاه امان هللا را درایتالیا گرفت واین وظیفه را به یاور ت

خود سیدشریف خان ]کسی که غالم نبی خان چرخی را با سرنیزه 

های عسکرخود در پیش زینه های قصر دلکشا  کشته بود[،سپرد تا 

را ترور کند. سید شریف یاور به ایتالیا هللا به ایتالیا رفته شاه امان 

جازه مالقات با شاه امان هللا را کرد، اما قبل ازدیدار رفت وتقاضای ا

باشاه امان هللا تفنگچه ای از نزدش کشف شد که بعد به پولیس ایتالیا 

اعتراف کرد که نادرشاه او را برای ترور شاه امان هللا به این کشور 

فرستاده است واگر موفق به دیدار او میشد، مجبوربود مطابق دستور 

 ند.نادرخان عمل ک

 پس از مرگ نادرشاه، صدراعظم هاشم خان نیز در صدد از میان 

                                                 
5۸
 833،ص 1غبار،ج - 
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 143فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص  - 
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بردن شاه امان هللا درخارج کشوربرآمد. او ابتدا هللا نوازخان خان را 

به حیث سفیر درآلمان فرستاد و میخواست شاه امان هللا را ترورکند، 

ولی پولیس ایتالیا همراهان هللا نواز را تالشی و از نزد شان سالح 

آمد و بعد از تحقیق معلوم گردید که برای ترورشاه امان هللا  بدست

توظیف شده بودند. به تعقیب هللا نوازخان، هاشم خان احمدعلی خان 

لودین را بحیث سکرتر سفارت روم فرستاد  ولی او هم موفق 

نگردید شاه را ترور نماید. بارسوم هاشم محافظ شخصی 

او نیز درترورشاه ناکام خودعبدالحکیم را به روم فرستاد، ولی 

بار سوء قصد علیه شاه امان هللا صورت گرفته  ۲۴شد.تا این وقت

نیز ترور  1۹۳۴بود. درسفرادای فریضۀ حج شاه امان هللا درسال 

شاه از سوی اجنت های اعزام شده  سردار هاشم خان صدراعظم به 

مکه وهم ازسوی اجنتان انگلیس منظورگردیده بود ولی موفق به 

در ایتالیا توسط  1۹۴۸ق آن نشدند. تا باالخره شاه را درتطبی

بعد از آنکه » بقول غبار  زهرمسموم ساختند که نزدیک بود بمیرد.

دشمنانش به او زهر دادند، دیگر تعادل فکرى و جسمى او برهم 

  60«خورد و نمى توانست کارى از پیش ببرد.

 ازقتل نادر شاه :بعد  اقدامات سردار محمد هاشم خان»

)بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های داکتر زمانی درکتاب

آتشۀ نظامى (( Major Farwellجگړن فرویل  » انگلیس(مینگارد:

سفارت انگلیس در کابل  خبر کشته شدن محمد نادرشاه را به دولتش 

 ٤٥و  ۲اعلیحضرت نادرشاه حوالى ساعت » اطالع داده نوشت که 

                                                 
6۰
    124، ص 2غبار ، ج  - 
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[ در محفل چائى که توسط وزارت 1۹۳۳]نومبر  ۸بعد ازظهر 

 به قتل رسید.    61معارف تهیه شده بود، توسط یک متعلم مکتب آلمانى

قاتل پسر خدمتگار مرحوم غالم نبى خان  بوده و بنظر میرسد که 

این جرم  براى انتقام  از اعدام غالم نبى  ]خان چرخى [  باشد، که 

 اشد. یکسال  قبل به همین تاریخ  صورت گرفته ب

فوراً بعد از قتل تمام اعضاى خانوادۀ شاهى موجود   شاه محمود خان

در کابل، و متنفذین محلى بشمول حضرت  شوربازار  را جمع نموده  

و محمد ظاهرشاه را بحیث پادشاه اعالم کرد.  گفته میشود که  تخت 

...  مراسم  به خود شاه محمود خان پیشکش شد، اما وى قبول نکرد

نومبر انجام یافت .  هیئت دپلوماتیک و یک جمعیت  ۹تدفین  صبح 

بزرگ  حضور داشتند، اما غیابت محمد ظاهر خان و شاه محمود 

 . 6۲« خان مشهودبود.هللا  نواز خان در مراسم تدفین نقش بارز داشت

ادشاه افغانستان  به اطالع  کشته شدن نا به هنگام  محمد نادر شاه، پ

خبر داغ جهانی گردید. در  روم، خبرنگاران   1۹۳۳نومبر  ۸تاریخ 

به اقامتگاه  غازى  امان هللا خان  هجوم بردند. امان هللا خان، روز 

دیگر ناگزیر گردید با خبرنگاران مصاحبه نماید. او در گفتگو با 

را   در حالی که پسر بزرگش هدایت هللا وى« رویتر»خبرگزاری 

هرگاه مردم افغانستان آرزومند بازگشت »همراهی می کرد، گفت که 

من با برنامه اصالحات و ترقی ام باشند، همواره آماده هستم با همه 

                                                 
. منظتتور مکتتتب امتتانى استتت کتته تحتتت ریاستتت آلمتتان هتتا قرارداشتتت .  بعتتد از تختتت نشتتینى  61

و نشان امتان هللا ختان مثتل مکتتب امانیته،  استم مکتتب  محمدنادر خان و کمپاین ازبین بردن اسم
 امانى  هم  تبدیل شد. بعد از آن این مکاتب به نام هاى استقالل  و نجات  یاد میشدند.  

نتتومبر  9بتتراى آختتر هفتتتۀ   45. استتناد محرمانتتۀ آرشتتیف هنتتد بریتتتانوى ، یادداشتتت شتتماره  62

1933 . 
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نمی تواند از »وى افزود که  . 6۳«توان به کشور خود خدمت نمایم

مرگ نادرشاه تا اندازه یی احساس رضایت مندی نکند، مگر در 

ست از این که پادشاه افغانستان کشته شده عین زمان متاسف ا

او از دادن پاسخ به پرسش در باره بازگشت ممکنه اش به «.  است

 افغانستان، خود داری کرد. 

پس از کشته شدن محمد نادر شاه، گرچه پسرش محمد ظاهر شاه 

ساله(  در موجودیت کاکاهاى قدرتمندش سردار محمد هاشم  1۹)

به تخت   و سردار شاه ولى خان ر شاه محمود خان، سرداخان

صدر اعظم بود که به ریاست   نشست، اما سردار محمد هاشم خان

خاندان  یحیی خیل رسیده، و عمال فرمانروای کشور گردید.  

ت داخلى و سردارمحمد هاشم خان به کمک انگلیس ها از مشکال

خارجى ایکه  حکومت جدیدبه میراث برده بود، آگاه میشد.  این 

مشکالت  در امور داخلى شامل  عناصر طرفدار غازى امان هللا 

و خانوادۀ  خان، جمعیت "جوانان افغان"، حامیان محمود طرزى

        چرخى، روحانیون پر نفوذ،   و جامعۀ قبایلى متنفر از انگلیس بود.

صدراعظم براى  تحکیم  سلطۀ  اقداماتى که  محمد هاشم خان

خاندانى در دست گرفت شامل ازبین بردن یا خنثى ساختن مخالفین 

ً اقوام مشرقى و  عمده، ایجاد کنترول مؤثر تر بر اقوام )خصوصا

جنوبى(، کسب حمایت یا بى طرفى غلجى ها، و انکشاف مخابرات و 

بمنظور تماس با اوضاع در  والیات کشور و در صورت  مواصالت

لزوم نقل و حرکت  قواى نظامى بود .  انگلیس ها غازى امان هللا 

خان و گروپش را که " امانیست" خوانده میشدند،  تحت نظارت شدید 

داشتند. و ازدیاد فعالیت ها و تالش هاى  شانرا به آگاهى  سردار 

                                                 
63
، کارتن 4، دوسیۀ مخصوص 532روسیه، فوند  .  آرشیف دولتی تاریخ اجتماعی و سیاسی 

 (.) به حوالۀ تیخانف 107، صفحۀ 132
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رساندند. هاشم خان هم براى انتقام خون برادرش و  محمد هاشم خان

هم براى زدایش تهدید خاندان حاکم، دو گروه را برای از بین  بردن  

غازى امان هللا خان و چهره هاى  سرشناس  حواریون او سازمان 

 داد.  

یک سند دفتر استخبارات وزارت داخلۀ هند بریتانوى نشان میدهد که  

بمقصد سفر به اروپا، ویزۀ  1۹۳۳دسمبر  ۲٠یخ هللا نواز خان  بتار

  6٤ترانزیت هند را بدست آورده است.

 1۹۳۲سند دیگر حاکیست که هللا نواز خان، کسى که  در سال 

مأموریت محرمانۀ نادرشاه را در اروپا به عهده داشت، یک بار 

 .   6٥دیگر به اروپا آمده و فعالً در برلین میباشد

راتى شوروی  ازین طرح اطالع یافتند، وقتى سازمان های استخبا

دولت روسیه که در رقابت شدید با انگلیس ها قرار داشت، تصمیم 

گرفت تا از غازى امان هللا خان حمایت نموده و براى حفظ جان وى  

 تدابیر  الزمه  را  روی دست گیرند. 

سفارت شوروی از کمیساریای خلق در امور  1۹۳٤در ماه جنوری 

گرفت تا شاه سابق  را از تهدیدی که متوجه اوست،  خارجی رهنمود

آگاه سازد. قره خان، معاون کمیساریای خلق در امور خارجی به 

،  66آگاهی پوتومکین، سفیر شوروی در روم رساند که هللا نواز خان 

                                                 
دفتر استتخبارات وزارت   P.F./31/20، شماره 1934جنورى  3. مکتوب محرمانۀ مؤرخ  64

 داخله  ) انتیلیجنت بیوروى هوم دیپارتمنت(.
 .1934ارچ م 8مؤرخ  L/P&J (S)/229.  اسناد آرشیف هند بریتانوى  65
، پوهانتد حبیبتى ، .  هللا نواز خان ملتانى به استناد اسناد آرشیف هند بریتتانوى، آقایتان غبتار 66

، خانتدان "نتواز" ستابقۀ طتوالنى در ختدمت حکومتت انگلتیس داشتت .  ظفر حسن ایبک و ادمک

داران ستر ستخت نتادر شتاه در دورۀ امانى یک شخصیت مشکوک بتود. هللا نتواز ختان کته از هتوا

( بود، در اوایل سلطنت محمد نادر شاه به غزنى فرستاده شتد تتا شتیرآغا مجتددى  ) نورالمشتایخ

را تحت تعقیب داشته باشتد، زیترا حکومتت وقتت بتر شتیرآغا مجتددى چنتدان اعتمتاد نداشتت . هللا 
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یاور خاص  محمدنادر شاه، ]سید شریف پسرخاله نادرشاه[ با گرفتن 

 .6۷خان به اروپا گسیل گردیده استوظیفه سازماندهی کشتن امان هللا 

برای اطمینان بیشتر در نابود ساختن حتمی دشمن خونی  هاشم خان

خود، فرمان داد تا در پهلوی گسیل افراد خاص به اروپا، گروه 

دیگری  را به مکه بفرستند. چون امان هللا خان تصمیم گرفته بود 

 برای انجام فریضۀ حج برود.

نه دستگاه هاى استخباراتى و دیپلوماتیک انگلیسى  فعالیت اینکه چگو

ها و حرکات غازى امان هللا خان ، اعضاى خانواده  و حامیانش را 

تحت نظارت داشتند، براى بدست آوردن اطالعات از چه شیوه هاى 

استفاده میکردند;  این  اطالعات حاصله چگونه کار گماشتگان دولت 

ره  این حامیان و اطرافیان غازى امان هللا را آسان میساخت;  و باالخ

خان چه کسانى بودند،  در صفحات بعدى  ذکر خواهد شد.  درین جا 

به یک نمونۀ از گزارشات استخبارات  انگلیس  اشاره میکنیم که  

خوانندگان محترم خود مقاصد نهانى وتأثیرات روانى  آنرا بر محمد 

یگر بازماندگان بر سر اقتدار خانوادۀ صدراعظم  و د هاشم خان

 محمد نادرشاه درک کرده میتوانند. 

مربوط به امور  1۹۳٤جنورى  1۹در راپور بسیار محرمانۀ    

از چند هفته  افغان ها ذکر شده است  که غالم صدیق خان چرخى

                                                                                                        
به صفت وزیر مقرر شد. هللا نتواز ختان نواز خان بحیث یاور اول محمد نادرشاه  و به تعقیب آن 

از راه هنتتد بریتتتانوى بتتا آزادى تتتام بتته اروپتتا رفتتت .  بتتراى گفتگتتو در موضتتوع   1932در ستتال 

جزاى قاتل سردار محمد عزیز در بترلین  شترکت نمتود. متدتى وزیتر  دربتار و وزیتر فوائتد عامته 

ستتتان  در بتترلین ایفتتاى بحیتتث ستتفیر ) وزیتتر مختتتار( افغان 1945و  1935بتتود. بتتین ستتالهاى 

و هتتواداران دیگتتر غتتازى امتتان هللا ختتان را تعقیتتب   وظیفتته نمتتوده  و غتتالم صتتدیق ختتان چرختتى

 میکرد.
67

، دوسیۀ مخصوص 1934، سال 071. آرشیف سیاست خارجی فدراسیون روسیه، فوند  

 ، به حوالۀ تیخانیف.9، صفحۀ 170،  کارتن 16
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ازى بدینسو در روم بوده و بصورت منظم  همنشین  شاه سابق، غ

امان هللا خان، میباشد. اخیرالذکر کامالً امیدوار است که تابستان  

امسال در کابل خواهد بود; درحقیقت وى منتظر کشته شدن برادران 

نادرشاه است که محتاطانه  طرح ریزى شده است . گفته میشود که 

ترتیبات ذرایع قناعت بخش ارتباط با عناصر "جوانان افغان"  در 

کسانى که  براى  سرنگونى رژیم موجود توطئه میکنند، افغانستان ، 

گرفته شده است .  غالم صدیق خان مسئولیت این کار را به عهده 

داشته و چند پایه ماشین چاپ )حد اقل سه پایه( براى کمک به 

انقالبیون به افغانستان فرستاده شده است. این راپور عالوه میکند :  

در صورت مساعد شدن وقت رفتنش،  امان هللا خان انتظار دارد که

ایتالیا در فراهمى زمینۀ سفر از طریق  روسیه کمک خواهد کرد.  

وى ادعا دارد که با پادشاه ایتالیا روابط دوستانه دارد، و وزارت 

خارجۀ ایتالیا در حال حاضر عالقمندى نشان داده  است ...شوروی 

رسختانه می کوشید بخاطر را که س ها همه اقدامات هاشم خان

برادرش از امان هللا خان و حواریون او انتقام بگیرد، زیر ترصد 

داشتند، و این تالش هاى مسکو تا اندازۀ در ناکامى  شکست  کوشش 

هاى  ترور غازى امان هللا خان نقش داشت . مثالً  هللا نواز خان و 

ضبط  افرادش  از سوی پولیس ایتالیا دستگیر و سالح های شان

 . 6۸گردید، کاری که سر به رسوایی جهانی زد

اما این ناکامى  هللا نواز خان مانع انتقام جوئى  خانوادۀ  شاه مقتول 

احمد علی خان را به    1۹۳٤نگردیده  و یکبار دیگر در ماه مى 

حیث سکرتر سفارت افغانستان  به روم فرستادند، تا به هر قیمتى که 

هللا نواز خان  را به سر برساند.  هاشم  شده،  وظیفۀ سپرده شده به

                                                 
68

، دوسیۀ مخصوص 1934، سال 071یاست خارجی فدراسیون روسیه، فوند .  آرشیف س 

 .26، به حوالۀ تیخانیف.، صفحۀ 9، صفحۀ 170،  کارتن 16
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اینبار محافظ خاص خود، حکیم،  را نیز برای انجام این    خان

به روم فرستاد. ممکن است این احمد على خان همان احمد «  اقدام»

على خان لودین، رئیس اردو باشد که بعداً بحیث وزیر مختار 

ار دیگر استخبارات شوروی به افغانستان در برلین تعین شد.  ب

در زمینه دست یافته، آن را از طریق سفارت « گرانبهایی»اطالعات 

شوروی در روم به دسترس غازى  امان هللا گذاشت که بی درنگ 

 تدابیر الزم  امنیتی را در زمینه روی دست گرفت. 

تاب ، خاور شناس روسى و نویسندۀ  کبه گفتۀ داکتر یورى تیخانف

سیاست قدرت هاى بزرگ در افغانستان و قبایل پشتون )نبرد افغانى 

استالین( اکنون ناممکن است میزان مشارکت سازمان های اطالعاتی 

شوروی در تامین امنیت امان هللا خان در آن برهه را  روشن 

ساخت. مگر می توانیم  حدس  بزنیم که کامالً امکان دارد این 

ندن اطالعات محرم از کابل به روم اکتفا سازمان ها تنها به رسا

نکرده باشند. معلوم میشود  که پولیس و سرویس های  مخصوص  

ناگزیر گردیدند مساعی همه جانبه یی را برای   1۹۳٤ایتالیا در سال 

نگهبانی از امان هللا خان روی دست بگیرند.  تیخانف میگوید که در 

ه با پی بردن به بیهودگی نتیجه، وابستگان و همخاندانی های نادرشا

تالش های خود ناگزیر گردیدند برنامه رسیدن به حساب امان هللا در 

اروپا را از سر خود بکشند. با آنکه تالش های مبنی بر مسموم 

 6۹ «ادامه یافتند. 1۹۳۸ساختن او در مکه تا سال  
 

موفق شدند به امان هللا خان  1۹۴۸باالخره اجنتان انگلیس درسال 

بعد از آنکه دشمنانش به او زهر دادند، » بقول غبار ورانند.زهر بخ

دیگر تعادل فکرى و جسمى او برهم خورد و نمى توانست کارى از 
                                                 

چاپ موسسه «باز نگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیس»داکتر عبدالرحمن زمانی،  - 69

 511-483،صص2013انتشاراتی موسکا،
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. امان هللا خان اگرچه  ازاین مسمومیت نجات یافت  70« پیش ببرد.

ولی دیگر جسم وروانش بشدت صدمه دید، وچهره اش تغییر کرد 

ی اش نشان میداد. دیگر از شوق واو را خیلی مسن تر از سن حقیق

 وذوق سلطنت افتاد وبیعت نامه خود را عنوانی ظاهرشاه فرستاد.

بدین سان شاه امان هللا بیش از همه رهبران سیاسی شرق مورد 

پیگرد  دشمنان خود قرار داشته است،واین دشمنان عبارت بودند از 

عالیه بیگم خانم سردارنصرهللا خان، محمداختر)امین 

عات(،نادرشاه، وبرادر او محمدهاشم خان صدراعظم ،حبیب االطال

هللا بچۀ سقو ودرپشت سرهمگی انگلیس بود که داغ استقالل سیاسی 

 افغانستان او را تا این حد هار ساخته بود.     

 پایان 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

7۰
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 مقاله هفدهم

 

 

استقالل   داکترزمان ستانیزی ،یکی از مخالفان تجلیل

 !!هللا  وشاه امان افغانستان

 

 

 
خدمت هموطنان بعرض برسانم که معواْل یکی از شعارهای رسانه 

های جمعی افغانها، احترام به ارزش های ملی، دینی واجتماعی  

 مردم افغانستان است.

منظوراز ارزش های ملی؛ استقالل کشور، تمامیت ارضی ،بیرق 

 ملی، هویت ملی وحاکمیت ملی ونام کشورعزیزما افغانستان است.

بی احترامی به یکی ازاین ها، بی احترامی  به ارزش های ملی 

پنداشته میشود وعناصر ملی وجداناً مکلفیت دارند تا به دفاع از این 

 ارزشها برخیزند ومتجاوز به این ارزشها را برسرجایش بنشاند.
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استرداد استقالل کشور یکی از مقدسات ملی ما بشمارمیرود 

اسد(، درواقع تجلیل  28استقالل )روز  وگرامیداشت از روز استرداد

وحرمت گزاری به خونهای ریخته شده پدران ونیاکان دلیر وپرغرور 

ما در راه کسب استقالل کامل کشور ازچنگ استعمار انگلیس  است. 

بعد از این روز بود که کشور ما در صف ملل آزادجهان قرارگرفت. 

ارضی کشوراست بخاطر صیانت از استقالل وحاکمیت ملی وتمامیت 

که هم اکنون هر روز ده ها تن از نیروهای امنیتی کشوراز سوی 

دشمن قربانی میشوند. باید به جانبازی وفداکاری این سربازان   به 

اما متاسفانه کسی که این فداکاری ها را پوچ نظر قدر نگریسته شود!

 وافسانه میشمارد، آقای داکتر زمان ستانیزی است. 

، در برنامه تلویزیونی خانم زهره 2014ستانیزی درسال 

مین سالگروز استرداد استقالل افغانستان داکتر  9٥داود، بمناسبت 

زمان ستانیزی به استقالل وشاه امان هللا محصل آن،توهین بزرگی 

ستانیزی  نمود که برای  بسیاری از افغانها تکاندهنده بود .

ن افسانه ای استرداد استقالل افغانستا» درمصاحبه اش گفت که:

بیش نیست زیرا افغانستان هیچوقت آزادی اش را از دست نداده و 

همیشه مستقل و دارای سیاست آزاد بوده و با کشورهای دیگر 

 ؟؟؟ «روابط داشته است

آنانی که در جشن استرداد استقالل »ستانیزی عالوه کرد که:

مثل اینست که در عروسی مادر خود »افغانستان شادمانی میکنند،

امان هللا خان با امضای قرار »ستانیزی متذکرشد که : ؟؟؟؟«برقصند

 ؟؟ «داد راولپندی، خاک افغانستان را برای همیشه فروخت!
 

من برای تردید این توهین بزرگ، بجواب داکتر ستانیزی مقاله          

آقای ستانیزی! برای بی اعتبارساختن استقالل ای زیرعنوان] 

نوشتم. بعد از یس وپاکستان میگیرید؟[ کشور،چقدر پول از انگل

تن از همکاران فعال پورتال افغان جرمن آنالین با  15نشرمقاله ام، 

نگاشتن مقاالتی موضعگیری مرا تایید وموقف ستانیزی را تردید 

دفاع از ارزشهای ملی، وظیفۀ  »نمودند .من آن مقاالت را زیرعنوان
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ساندم. ودر پورتال بصورت کتابی درکابل بچاپ ر« عناصرملی است

 افغان جرمن در آرشیف بنده نیز قابل دسترسی است. 

از آن تاریخ ببعد اختالف نظر من با داکتر ستانیزی برسر استرداد 

استقالل کشور وتجلیل از روز استقالل کشور وحرمت گزاری به 

محصل آن یعنی شاه امان هللا ،شاه مترقی افغانستان همچنان 

جه شوم که ستانیزی به یکی از اجزای پابرجاست. وهروقت متو

ارزش های ملی بی حرمتی کند، من نوشته او را مورد نقد وتحلیل 

 قرارمیدهم ودالیلی که به نظرم موجه باشند اظهار مینمایم.

قبل ازاینکه تبصره برآخرین مقاله ستانیزی را آغاز نمایم، ضرورت 

 ي میخوانیم:تجلیل از استقالل کشوررا از قلم آقای  نورهللا غاز

 د خپلواکۍ لمانځل څه ګټه لري؟

 
 لیکوال: نورهللا غازي

هیوادونه د خپلواکۍ په لمانځلو سره خپلو خلکو ته بیا بیا وریادول »

غواړي چې دا هیواد داسې په اسانه الس ته نه دی راغلی، بلکې د یوه 

اتل رهبر په مشرۍ د ګڼو خلکو په قربانۍ له یرغلګرو او تیریګرو له 

 ونو الس ته راغلی دی.الس

د خپلواکۍ د ورځې په لمانځلو سره هیوادوالو ته د هیواد اصلي اتالن 

ورپېژندل کېږی او د هغوی سرښندنې او مبارزې ورته په ګوته 

کېږي. د دې لمانځلو موخه دا وي چې په هیوادوالو کې ملي او وطني 

په جذبه راوالړه شي او ټول وګړي هیواد لکه خپل وجود وګڼي او 

 ساتنه کې یې ټول په ګډه ونډه واخلي.

 افغانانو او د خپلواکۍ لمانځل:

 د افغانانو لپاره یې ګټې ډېرې دي، چې ځینې به یې په ګوته کړو:

ـ د افغانستان خپلواکي شاه امان هللا خان اخیستې په غازي مشهور  1

شوی او لومړی غازي به وي چې نوم یې پر خلکو ښه لګېږي او بل د 

ن پاچا په سر کې د وطن لپاره نوی او پرمختللی فکر موجود دې ځوا

و، د دغې ورځې په لمانځلو سره هیوادوال له اماني فکر او کړنالرو 
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سره هم اشنا کېږي چې موږ تیارو ځپلو او وروسته پاتې وګړو ته د 

 یو لوی څراغ کار کوي.

اتي ـ په اوسنیو حاالتو کې چې هیواد مو د ګڼو ملکونو په استخبار 2

جګړه کې ښکېل دی، د خپلواکۍ لمانځل خلک سره نږدې کوي، خپل 

هیواد ته متوجه کېږي او فکرونه د وطن دوستۍ بیرغي رنګ اخلي، 

 چې بیا پردي زموږ په وینو او اوښکو خپلو موخو ته نشي رسیدلی.

ـ د دې ورځې په لمانځلو سره خلک د خپلواکۍ په اصلی معنا  3

 واک کیدو احساس پکې راژوندی کېږي.پوهېږي او د ریښتیني خپل

ـ افغانستان هغه هیواد دی، چې له ګانډیو یې ډېر زیان لیدلی دی، نو  ۴

د دې ورځې په لمانځلو ګاونډیان هم ګوري چې دا خلک په خپلواکۍ 

مین دي او د ولس له داسې یووالي چې د وطن دوستۍ جذبې پکې په 

 تۍ یې یقین پخېږي.څپو وي، ویره ورلوېږي او د خلکو په وطندوس

ـ تر ټولو مهمه یې دا چې زموږ دښمن زموږ له پاشل کیدو ګټه  ۵

اخیستې ده او دښمن مو هر وخت وطن پرسته شخصیتونه په تورو 

السونو تور کړي او تکفیر کړي دي، نو د خپلواکۍ په لمانځلو سره 

دښمن ویني چې د دې وطن لویو او وړو زړونه په وطن پورې تړلي 

له د طن اکثریته وګړي وطنپرسته شي، نو بیا به د اوس په دي، چې ک

شان په اسانه او دومره پریمانه نه وژل کېږو او تر ټولو ښه یې ال دا 

 چې وطنپرسته وکړي خپل حکومتونه ړنګوي نه، بلکې سموي یې.

 
د خپلواکۍ په ورځ عمومي رخصتي وي، مکتبونه او نورې ښوونیزې 

رغه چې د مدرسو مالیان په دې ادارې رخصت وي، خو له بده م

ورځ خپلو طالب علمانو ته رخصتي نه ورکوي، د دوی په اند دا ورځ 

کومه دیني او مذهبي ریښه نه لري. خو حکومت ته بویه چې ټولې 

ادارې په دې مکلفې کړي چې په دې ارزښتناکه ورځ خپله رخصتي 

تب او مراعات او د دې ورځې احترام او لمانځنه وکړي. نور باید مک

مدرسه غوښه او چاړه سره وانوسي، دواړه باید د وطن د خېر په 

سرچینو بدلې شي، تر څو هر افغان د وطن د درې رنګه بیرغ الندې 

 څخه(24کاپی ازدعوت میدیا «)د مکملې خپلواکۍ احساس وکړي.
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،  139۸ماه اسد 3۰اکنون به ادامه بحث خود ادامه میدهد: درتاریخ 

عنوان "چرا کلیدی ترین کلمات مقاله ای تحت  داکتر زمان ستانیزی

شاه امان هللا تحریف وتعدیل شده است؟" مشتی  1297اعالمیه 

الطایالت بدون سند وشواهد افراز کرده وبه مردم افغانستان چنین 

افغانستان هرگز مستعمره کشور دیگری نبوده، نباید روز » میگوید:

بودن کشور و اسارت مردم  را به نام آزادی تجلیل کرد که به مستعمره

توانیم روزهای ملی را تجلیل نمایم. پس  ما داللت کند. در عوض می

مثال مبارزات مداوم دو قرن اخیر را به پای یک  چرا این افتخار بی

هللا خان  گویا امیر امانادعای سیاسی در یک مقطع خاص تاریخ که 

غانستان را از بگیریم و افآزادی افغانستان را اعالن کرده، نادیده 

) دکتورزمان ستانیزی/ صفت همیشه آزاد بودن آن محروم قلمداد کنیم؟" 

 (139۸اسد  3۰سایت "مدنیت"

 

داکتر ستانیزی،که از چند سال به اینسو در صف دشمنان افتخارات 

تاریخی افغانستان قرارگرفته است، میخواهد تاریخ مبارزات 

یرد و به حیث یک شخص وجانبازی مردم افغاتستان را به استهزا بگ

 را شاد نماید. استقالل افغانستان  تحصیل کرده پشتون دشمنان

دشمنان تاریخ ما برای سبک جلوه دادن شخصیت های تاریخی 

افغانستان واسترداد استقالل کشور از زبان تحصیل کرده های ما) از 

قبیل داکترناشناس وداکتر زمان ستانیزی وغیره( سخنانی را ابراز 

د که ولو غیر منطقی وغیر مستند هم باشند ولی برای استهزا میکنن

گرفتن جشن ملی ممکن است اذهان آنهایی را که از تاریخ کشور خود 

 بی اطالع اند ویا اطالعاتی اندکی دارند مغشوش وتخریش کند.

داکتر زمان ستانیزی یکی از این تحصیل دیده های افغان در امریکا 

واسطوره ها( است که برای خوشنودی در رشتۀ میتولوژی)الهیات 

انگلیسها وپاکستانی ها در مورد تاریخ افغانستان گاه گاهی چیزکهای 
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میگوید ومینویسد تا نشان داده باشد که او عالوه بر رشته اسطوره ها، 

تاریخ افغانستان را نیز میداند، حاالنکه فهم او در تاریخ افغانستان به 

 مکتب هم نیست.اندازه فهم یک شاگرد صنف ششم 

تمام فهم او از تاریخ افغانستان به این خالصه میشود که افغانستان از 

روزتاسیس خود مستقل بوده وهیچکسی نتوانسته است آنرا مستعمره 

 خود بسازد و بنابرین تجلیل از استقالل برای افغانها غیر ضروری ؟!

درانی این داکتر بی منطق تا هنوز حدود اربعه امپراتوری احمدشاه 

را نمی داند که از کجا تا بکجا امتداد داشت و امروز از آن 

 امپراتوری صرف بخش کوچکی دراختیارما باقی مانده است.

او نمیگوید چه کسی این امپراتوری را تکه تکه کرد وتکه های از آن 

ر ا به هندوستان یا ایران ویا روسیه بخشیده است؟ او نمیگوید:این 

جاری فتحعلی شاه را تشویق کرد تا خراسان را انگلیس بودکه شاه قا

 (.179۸از پیکر امپراتوری احمدشاهی جدا کند)

این انگلیس بودکه زعیم پنجاب رنجیت سینگ را تشویق نمود تا 

کشمیر وپشاور را از پیکر امپراتوری احمدشاهی تصاحب کند 

(. وباالخره این انگلیس بودکه سرزمینهای مرو 1۸19-1۸34)

( وسرزمین های قبایل 1۸۸4میر را به روسیه بخشید )وپنجده وپا

پشتون را در شرق کشور به قلمرو هند برتانوی ملحق نمود 

وقراردادهای گندمک و دیورند را باالی امیران افغانستان تحمیل 

 (.1۸93-1۸79کرد)

عالوتا، این انگلیس بود که باواردکردن فشارهای متنوع برامرای 

کشور را زیر کنترول خود گرفت وامیران افغانستان، سیاست خارجی 

وشاهان افغانستان را از حق ایجاد روابط سیاسی واقتصادی وفرهنگی 

 با کشورهای دور ونزدیک خود را محروم نمود.

این داکتر اجیر واجنت استعمار با یاوه گوئی های خویش به احساسات 

مردم آزادیخواهی واستقالل طلبی یک ملت ریشخند میزند ومیگوید که 
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افغانستان تا هنوز فرق استقالل و آزادی را نمیدانند. وسپس 

اصطالحات استقالل و آزادی را از روی لغت نامه ها تعریف میکند 

وبعد میگوید مردم اول بایدفرق استقالل از آزادی را بیاموزند وبعد 

 برای کسب آن مبارزه کنند .

مله مشروطه این داکتر فکرمیکند که تمام مردم افغانستان واز ج

خواهان دوم که استرداد استقالل مرام اصلی آنها بود )مثل خودش ( 

نادان ونافهم بودند و معنی استقالل را نمیدانسته اند وجنگ استقالل و 

دادن قربانی در راه کسب آن از روی جهالت صورت گرفته است، 

یعنی برای بدست آوردن چیزی خود را فدا کرده اند که در حقیقت در 

 تیار آنها بوده است؟؟؟اخ

اگر این قربانی ها غیرضروری بوده، چرا انگلیس قبل از جنگ بنابر 

تقاضای رسمی امیر حبیب هللا خان استقالل افغانستان را برسمیت 

نشناخت ولی بعد ازجنگ سوم حاَضر به شناختن استقالل کامل 

 افغانستان گردید ؟

امان هللا خان چرا کشورهای دیگر جهان تا زمان رویکار آمدن 

واعالم استقالل افغانستان واعزام هیات استقالل سیاسی به اروپا کسی 

افغانستان را برسمیت نمی شناخت وکدام سفیری در افغانستان 

 نداشتند.

این انسان ناآگاه از تاریخ  کشور ادعا میکند که افغانستان هیچگاه 

ای تحت سلطه استعمارانگلیس نبوده است وبنابرین ضرورتی بر

استرداد استقالل وجودنداشته ومردم افغانستان نمی باید ازروزی بنام 

 استقالل تجلیل کنند؟!!

افغانستان شناسمعروف  امریکائی به یک نکته بسیار مهم  آدمک،

ش( 1298) 1919امان هللا خان در اگست »اشاره کرده می نویسد: 

 به استحصال]کسب[ آزادی افغانستان موفق گردید. برای حصول

آزادی واقعی باید آزادی افغانستان توسط ملل جهان شناخته شود و 
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نمایندگان کشورها در پایتخت افغانستان هرقدریکه خواسته باشند، 

حضور بهم رسانند تا روابط دپلوماسی افغانستان با ممالک خارج 

برقرار گردد. تثبیت این امردر آنوقت مشکل به نظر میرسید، زیرا 

جهان شک داشتند که برتانیه دست از افغانستان تعداد زیاد ممالک 

بردارد و آن را به خود مردم واگذار شود. بنابرآن تنها ممالکی 

همسایه و همجواریکه ضد برتانیه بوده و به افغانستان همدردی 

داشتند چون شوروی، ترکیه و ایران به کمال میل آزادی افغانستان 

ستان متحد ساختند. معیار را به رسمیت شناختند و خود را با افغان

موفقیت افغانستان نخست از همه درمساعی  اش در صحنه 

دپلوماسی بین المللی بود که این کشور نو خاسته و آزاد قابلیت 

تثبیت روابط دپلوماتیک را با کشورهای دور و به خصوص 

.«قدرتهای اروپائی حاصل کند
 71

  

 مقاله ی محققانه یکاظم درتردید نظرداکترستانیزسید عبدهللا داکتر
استرداد استقالل کامل افغانستان یک واقعیت مسلم » زیرعنوان 

نوشته   (در ده قسمت) «!تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد
دهم ودر افغان جرمن آنالین به نشر رسانده است.من از بخش 

را  این دانشمند یاتوآخرین آن صفحاتی را اینجا اقتباس میکنم تا نظر
 بدانیم. نیز

طوریکه در آغازهدف اصلی این نوشته را »داکترکاظم مینویسد:

ابراز نظر درمورد ادعا های محترم آقای داکتر زمان ستانیزی قرار 

دادیم که ایشان دربیانات و نیز طی چند مقالهٔ خود فرموده بودند که: 

ل افغانستان افسانه ای بیش نیست، زیرا افغانستان الاسترداد استق»

قت آزادی اش را از دست نداده و همیشه مستقل و دارای هیچو

سیاست آزاد بوده و با کشورهای دیگر روابط داشته است.......جنگ 

                                                 
71

شاه امان هللا غازی و برنامه های انکشاف معارف درکشور،افغان  بدهللا کاظم،داکترع - 

"روابط خارجی افغانستان درنیمه اول قرن بیست"، ترجمه ، بحوالۀ )(۶جرمن آنالین)بخش
 (8۴،ص 1377پوهاند محمد فاضل صاحبزاده، پشاور، 
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سوم افغان و انگلیس بخاطر استرداد استقالل کشور، بی معنی و غیر 

ضروری بود و نتیجه اش فقط به باز شدن سفارت شوروی در 

به افغانستان انجامید.... افغانستان و قطع امداد پولی انگلیس 

افغانستان هرگز مستعمره کشور دیگری نبوده، نباید روزی را به نام 

آزادی تجلیل کرد که به مستعمره بودن کشور و اسارت مردم ما 

داللت کند.....یک صد سال قبل حتی یک عسکر انگلیس هم در 

خاک افغانستان موجود نبود چون انگلیسهای جنگزده )جنگ اول 

( حتی توان تهاجم را نداشتند. در واقع افغانها موضع تهاجمی جهانی

داشتند و انگلیسها موضع دفاعی. جنگ در وانه و تل و پیوار و اتک 

  ».صورت گرفت، نه در داخل قلمرو افغانستان

اینکه آقای داکترستانیزی دست آوردهای استرداد استقالل کشور را 

استرداد »ست که گویا: با عبارات باال خالصه ساخته و فرموده ا

باید عرض کرد که این « استقالل افغانستان افسانه ای بیش نیست

" پنهان کردن آفتاب با دو انگشتنوع گفته ها بدون شک به مثابه "

پنداشته میشود و جز کتمان یک واقعیت مسلم تاریخی، چیزی دیگری 

وع بوده نمیتواند، چنانکه در طول این نوشته به تفصیل واقعیت موض

جای شک نیست که افغانستان  .به استناد شواهد تاریخی بیان گردید

هیچگاه بزعم تعریف کالسیک استعمار یعنی اسکان دائمی یک تعداد 

مردمان یک کشور مهاجم در یک کشور تحت سلطه مستعمره نبوده، 

دوبار به کشور سرازیر  1۹با آنکه قوای مهاجم انگلیس در قرن 

ان در هردوبار چند سالی معدود بیشتر دوام شدند، اما مدت اقامت ش

نکرد و بعد از قیام مردم و شکست های مفتضحانه از جانب افغانها 

مجبور شدند تا قوای خود را از افغانستان بیرون کنند، اما از آن به 

بعد در چهار چوب معاهدات تحمیلی که ناشی از اشغال کشور 

افغانستان را زیر فشار قرار بوسیلهٔ قوای مهاجم بود، توانستند امرای 

داده و مجبور به تحت الحمایگی سازند و بدینوسیله روابط خارجی 
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کشور را تحت نفوذ و سلطه خود قرار دهند و ازاینطریق اهداف 

تحت الحمایگی،  .استعماری خود را در بازی بازی بزرگ پیش ببرند

طوریکه بررسی های تاریخی ثابت می سازد، میراثی بود که 

ترتیب از پدر به شاه امان هللا غازی رسید. مسلم است که بال

موجودیت تحت الحمایگی از نظر عملی )دوفاکتو( سلب استقالل 

اساسی  کامل کشور را افاده میکند و حاکمیت ملی را که یک رکن

ل یک کشور است، خدشه دار می الدولت و عنصر ُمکملهٔ استق

جاع به بعد مستقیم و سازد. افغانستان در مجموع از زمان شاه ش

غیرمستقیم در قید همین پدیده تحمیلی و استعماری قرار داشت و حق 

نداشت روابط خارجی خود را با دیگر کشورها بطور مستقل برقرار 

کند، بلکه این روابط باید از طریق هند برتانوی و به استیذان آنها 

ت شاه امان هللا در روزهای بعد از اعالم سلطن .صورت میگرفت

خارجی افغانستان بطور صریح و یک جانبه استقالل کامل داخلی و 

م کرد وبه همین هدف به نائب السلطنه هند برتانوی بتاریخ الرا اع

(نامه نوشت و ضمن  1۹1۹مارچ  ۳مطابق  )1۲۹۷حوت  1۳

اطالع از اعالم پادشاهی خود از افغانستان مستقل و آزاد یاد کرد. 

(به این نامه  1۹1۹اپریل  1٥) 1۳۹۸حمل  ۲6نائب السلطنه تا

  .جواب نداد

اپریل  1۳ش )1۲۹۸حمل  ۲٤شاه امان هللا این باردربیانیه مورخ 

من »(در حضور جم غفیری از درباریان به صراحت گفت:  1۹1۹

خود و کشور خود را از لحاظ جمیع امور داخلی و خارجی بصورت 

یچ قدرت کلی آزاد، مستقل و غیروابسته اعالن میدارم و به ه

خارجی اجازه داده نخواهد شد تا یک سرمو به حقوق و امور داخلی 

و سیاست خارجی افغانستان مداخله کند و اگر کسی زمانی چنان 

شاه  .»تجاوز نماید، من حاضرم با این شمشیر گردنش را قطع کنم

ً نامهٔ دیگربه نائب السلطنه انگلیس نوشت و تقاضا  امان هللا  متعاقبا
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تقالل کامل کشور را به رسمیت بشناسد. نائب السلطنه از کرد تا اس

قبول این درخواست طفره رفت؛ تا آنکه شاه امان هللا برای احقاق این 

حق مسلم ملت افغانستان "جهاد" علیه انگلیس ها را اعالم کرد. 

) مطابق 1۲۹۸حمل  ۲٥بدینسان جنگ سوم افغان و انگلیس بتاریخ 

آغاز گردید. این جنگ با پیشروی در (درسه جبهه  1۹1۹اپریل  1٥

جبهه جنوبی و عقب نشینی قسمی در جبهات مشرقی و قندهار توأم 

بود که طرف انگلیس پیشنهاد متارکه در جنگ و مذاکرات سیاسی را 

بین دو طرف به شاه امان هللا غازی ارائه داشتند. شاه پیشنهاد را 

ه مذاکره باالخره قبول و مذاکرات آغاز گردید که در نتیجهٔ سه دور

 .انگلیسها به استقالل کامل کشور اعتراف و انرا برسمیت شناختند

شاه امان هللا به مقصد استرداد کامل استقالل افغانستان دچار 

مشکالتی بود که باید از طریق دیپلماسی فعال و جدی آنرا حل 

میکرد، زیرا حصول استقالل واقعی وقتی میسر میگردد که آنرا 

هان به رسمیت بشناسند و نمایندگان سیاسی آنها در کشورهای ج

 افغانستان حضور بهمرسانند تا روابط سیاسی با جهان برقرار گردد. 

دراین مورد لودویک آدامک ـ افغانستان شناس مشهور می نویسد: 

تثبیت این کار مشکل به نظر می آمد، زیرا تعداد زیاد ممالک »

افغانستان بردارد و آنرا به جهان شک داشتند که برتانیا دست از 

خود مردم آن واگذار شود؛ بنابرآن محض ممالک همسایه و 

همجوار که ضد برتانیا بوده و به افغانستان همدردی داشتند چون 

شوروی، ترکیه و ایران به کمال میل استقالل افغانستان را به 

معیار موفقیت افغانستان دراینکار اولتر از همه  .»رسمیت شناختند

ر مساعی جدی در صحنه دیپلماسی بین المللی بود که این کشور نو د

به پا خاسته و آزاد قابلیت تثبیت روابط دیپلماسی را با کشورهای 

دور و به خصوص قدرتهای اروپائی حاصل کند. برای انجام این 

وظیفه مهم شاه امان هللا غازی هیئتی یازده نفری را تحت ریاست 
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 ۳1یر دولت تعیین کرد که هیئت بروز محمد ولی خان دروازی وز

(کابل را بسوب تاشکند ترک کرد.  1۹1۹اپریل  ۲1) 1۲۹۸حمل 

به تاشکند و از آنجا در ماه اکتوبر به مسکو و  1۹1۹هیئت در جون 

ت متحده امریکا رفت و اله تعدادی از مراکز اروپائی و ایاسپس ب

قد طی دوسال توانست تماسهای دائمی دیپلوماتیک را با ع

قراردادهای تجارتی و ایجاد دفاتر قونسلی با تعدادی از آن کشورها 

برقرار سازد و افغانستان را برای بار اول ازگوشه انزوا سیاسی 

بیرون بکشد. قابل ذکر است که جزئیات بیشتر را میتوان در مآخذ 

متعدد از جمله دو کتاب مشهور لودویک آدامک مطالعه کرد که در 

کتابها به حیث مآخد معتبر استفاده بعمل آمده است.  این مقاله از آن

روابط خارجی افغانستان در نیمه اول قرن بیست"، مترجم: " :آدامک ، لودویک)

؛ ـ آدامک، لودویک:  ۹۲تا  ۸٠ش، صفحه  1۳۷۷پوهاند محمد فاضل، پشاور، 

ل"، الزمان امیر عبدالرحمن خان تا استق"تاریخ روابط سیاسی افغانستان از 

  )رجم: علی محمد زهما، چاپ پشاورمت

دا ـ افغانستان شناس امریکائی درکتاب مشهور خود تحت اللیون پو

تا  1۸۲۸ ت متحده از سالالکشور شاهی افغانستان و ایا»عنوان 

نوشته است. او در فصل سوم )شناسائی دیپلماتیک( این  «1۹۷۳

او  خان و حکومت کتاب راجع به تالش های اعلیحضرت امان هللا

درجهت به رسمیت شناختن دولت مستقل افغانستان بوسیله بعضی 

س گرفته که مستقیم با ازحکومت های اروپائی وامریکا به نکاتی تما

ل افغانستان ارتباط دارد. دراین نوشته میخواهم به الموضوع استق

اقتباس ازبعضی نکات مهم این فصل بپردازم تا عینیت موضوع 

ور را به استناد یک مأخذ مهم دیگربرای استرداد کامل استقالل کش

خوانندگان عزیز که طالب معلومات بیشتر در زمینه باشند، واضح 

سازد.( پوالدا، لیون و پوالدا، لیال: "کشورشاهی افغانستان و ایاالت 

،"مترجم: پوهاند غالم صفدر  1۹۷۳تا  1۸۲۸متحده از سال 
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 ٤6از صفحه ،ویرجینیا ـ فصل سوم ـ بخش یکم،  1۹۹۹پنجشیری،

شناسائی دیپلوماتیک افغانستان در سطح »پوالدا می نویسد:  (6۲تا 

جهانی بعنوان یک دولت مستقل و دارای سیاست و اختیار مطلق 

خان قرار گرفت، آنهم  هللاعمده سیاست خارجی امان  یکی از اهداف

به  1۹1۹وقتیکه او متعاقب قتل پدرش امیرحبیب هللا خان در سال 

و  1۹1۹رسید. جنگ سوم افغان ـ انگلیس در سال  مقام امارت

معاهده راولپندی که جنگ را درعین سال پایان داد و معاهده صلح 

] درکابل[ به امضا رسید، 1۹۲1پایدار با برتانیه کبیر که در سال 

همه منتج به استقالل کامل افغانستان گردید و حق آنرا در اداره امور 

حقی که افغانستان برطبق معاهده  خارجی کشور پوره اعاده نمود،

در نتیجه جنگ دوم افغان ـ انگلیس به  1۸۷۹گندمک در سال

در این ارتباط پوالدا از اعزام یک  .«برتانویها واگذار کرده بود

هیئت عالیرتبه به ریاست محمد ولی خان دروازی در اواخر سال 

یکند تا برای دیدار از دول عمده اروپائی و ایاالت متحده یاد م 1۹1۹

شناسائی دیپلوماتیک از موقف جدید افغانستان را به حیث یک کشور 

وقتی هیئت به مسکو «کاماًل مستقل حاصل نماید و می نویسد: 

 رسید، هم ازطرف لینن وهم از طرف چیچرین ـ کمیسار امور

خارجی با تشریفات کامل مالقات گردید. شناسائی افغانستان علی 

لشویک اولین کشوری بود که استقالل الفور تعارف شد و رژیم ب

افغانستان را برسمیت شناخت. شورویها دراین مقطع از تاریخ شان 

مایل بودند تا هیجان عمومی جدائی طلبان مسلمان را در امپراتوری 

آسیای مرکزی خود فرو نشانند و کشور های آسیائی را در مبارزه 

ائی فوری ازطرف شان علیه برتانیه کبیر بجانب خود بکشانند. شناس

   .»اتحاد شوروی اثر بسیار مساعدی بر افغانها بجا گذاشت

هیئت محمد ولی از مسکو سفر خود را »پوالدا در ادامه می افزاید: 

بسوی پایتخت های عمده اروپا ادامه داد و نه تنها در جستجوی 
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شناسائی بود، بلکه در بعضی موارد موافقت کرد تا قرار داد های 

سب را با حکومات مختلف امضا کند. در این ضمن تجارتی منا

شورویها هیئتی را به کابل فرستاده بودند تا درباره یک معاهده 

مؤدت و دوستی مذاکره کند. درعین زمان یک هیئت برتانوی از 

حکومت هند در افغانستان بود و کوشش میکرد تا یک معاهده صلح 

پیچدگی ها برخورد نهائی را درکابل عقد کند. مذاکرات ایشان به 

کرده بود] به این ترتیب[ که راجع به ماهیت و چگونگی معاهده میان 

حکومت هند برتانوی و حکومت امپراتوری در لندن عدم موافقت 

قابل مالحظه وجود داشت: اولی از روی واقعبینی احساس میکرد که 

باید استقالل کامل افغانستان را تصدیق کند و سیاست دیکته شده از 

انب لندن را مبنی براینکه افغانستان می بایست در داخل ساحه نفوذ ج

برتانیه باقی بماند و از هر گونه نفوذ روسی آزاد باشد، کم اهمیت 

جلوه دهد. این امر باعث شد که مذاکرات درکابل بیش از آنچه الزم 

بود، به درازا بکشد. دراین ضمن لندن چنان موضع گیری کرد که 

اید از شناسائی استقالل افغانستان خودداری نمایند کشورهای دیگر ب

تا معاهده نهائی افغان ـ انگلیس به اتمام برسد. بنابرآن هنگامیکه 

برتانیه اطالع یافت که ایتالیا در شرف امضای یک قرارداد در 

زمینه روابط تجارتی و قونسلی با افغانستان میباشد، وزارت خارجه 

تجاج کرد. دراحتجاج ذکر شده بود که برتانیه به حکومت ایتالیا اح

برتانیه درشرف تکمیل موافقتنامه ای با افغانستان است که "نفوذ 

 .» سیاسی برتر و حاکم برتانیه را درآن کشور تصدیق" خواهد کرد

استرداد استقالل کامل افغانستان یک واقعیت مسلم  ظم،اداکترسیدعبدهللا ک )

 ۲٥افغان جرمن آنالین، !)قسمت دهم(کرد تاریخی است که نمیتوان از آن انکار

 (۲٠1۹سپتمر

به این داکتر اسطوره ها باید تکرار کرد که : انگلیس بعد از          

( وامضای معاهده گندمک نه 1۸79تجاوز دوم خود برافغانستان در)
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تنها قسمت زیادی از خاکهای افغانستان را تحت اشغال وسلطه خود 

د دیورند مناطق بیشتری را اشغال کرد. گرفت، بلکه باتحمیل قراردا

عالوه براین انگلیس ها از راه تخویف وتطمیع سیاست خارجی 

افغانستان را نیز زیرکنترل خود گرفتند وحکومات افغانستان حق 

نداشته اند بجز با انگلیس با هیچ کشوری دیگر روابط دیپلوماتیک 

 داشته باشند.

استقالل عام وتام بود نشان  اگر غیر از این بود وافغانستان دارای

بدهند که قبل از استرداد استقالل افغانستان سفرای ما درکشورهای 

چون: اتحاد شوروی وایران وعربستان ومصرو فرانسه و جرمنی و 

 بریتانیا چی کسانی بودند؟

معلومدار که قبل از امان هللا خان افغانستان دارای استقالل خارجی 

تان از سوی انگلیسها تحت کنترول بود نبود و امور خارجی افغانس

ودر عوض آن انگلیس ها ساالنه مبلغی به عنوان سبسایدی به دولت 

 افغانستان می پرداختند.

در افغانستان یک آدم بیسواد هم میداند که استقالل یعنی ازادی وآزادی 

یعنی داشتن اختیار عام وتام بر سرنوشت خویش در امور داخلی 

 شوراست.وخارجی درسطح یک ک

هیچکسی به سفسطه بازی این اجنت انگلیس وپاکستان احتیاجی ندارد 

وهمه میدانند که او برای خوشحال ساختن باداران انگلیسی وپاکستانی 

خود دم می جنباند.نوشته های تهوع آور وضد افتخارات ملی این نوع 

 ادمهای خود فروخته هرگز قابل توجه وخواندن نیست .       

 2۰19/ ۸ /2۴پایان 
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 مقاله هجدهم

 

 ؟؟؟حزب سری دربار)از واقعیت تا شایعه(

 
غبار درجلد دوم افغانستان درمسیرتاریخ از جنبش مشروطیت در عهد 

امیر حبیب هللا خان نام نمی برد، اما از جمعیت سری ملی نام می برد 

 افشا وتعدادی سربه نیست وبقیه بزندان سپرده شدند. 19۰9که در

وقتی که مردم افغانستان با آن وضع فالکتبار :» یسد غبار مینو

اقتصادی خویش روش نامطلوب شاه را از دور شنیدند ویا از نزدیک 

بدیدند، درقلب خویش از او برگشتند. قشر روشنفکرافغانستان که خود 

شانرا ممثل خواسته و ارادۀ مردم کشور میدانستند، دست به تشکیل 

ی" زدند وخواستند این رژیم فاسد حزب سری بنام "جمعیت سری مل

ومختنق را سرنگون سازند، ولی شاه توانست با دهن توپ وزنجیر 

سرکوب ومعدوم نماید. البته قشر  19۰9وزندان این جنبش را در

روشنفکر سر از ایفای وظیفه برنتافت ودر فعالیتهای زیر زمینی دوام 

تا باالخره داد. ونشر شبنامه ها از همین وقت درکشور معمول شد، 

یکنفر از روشنفکران )عبدالرحمن لودی( دست به ترور  191۸در

 شاه دراز کرد گرچه آتش تفنگچه هدف را خطا نمود.

دیگرشاه نه اینکه از قلوب ملت واز مغز روشنفکران طرد وتبعید شده 

بود، بلکه دربار خود را نیز برضد خویش تجهیز نموده بود. اینست 

درجلداول تاریخ خود، ازاین حلقه بنام ]غبارسری دربار که حلقۀ

بغرض خاتمه دادن فجایع [ 72۵یاد میکند/ص"حزب سری دربار"

امیر واصالح ادارۀ افغانستان بمیان آمد. البته هیچ شخص درباری 
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قادر به تشکیل حزبی در برابر سیطرۀ شاه نبود، مگر اینکه تکیه 

اه هم مردی که بیکی از اعضای خانواده شاه داشته باشد. درخاندان ش

برسرچنین تشکیالتی قرار بگیرد موجود نمیشد مگر دونفر،یکی 

سردار نصرهللا خان نائب السلطنه برادر شاه که با سیاست خارجی 

وادارۀ داخلی برادر عقیدتاً مخالف بود، دیگر امان هللا خان عین الدوله 

پسر سوم شاه که نسبت به سایر اعضای خاندان خود، جوان روشنفکر 

آگاه وترقیخواه بود. درحالی که کاکایش نصرهللا خان  نائب السلطنه و

هواخواه نظام منجمد قروسطی محسوب میشد. در هرحال امان هللا 

خان توانست که در رأس یک جمعیتی در دربار وخارج دربار 

قرارگیرد وبفعالیت ضد شاه بپردازد. درین جمعیت یک عده افراد 

درخان( با مرامهای خاص خویش نیز مشکوک)مثل سپه ساالر محمدنا

نفوذکرده بودند. اما امان هللا خان و رهبری جمعیت بصورت عموم 

دارای مرام تغییر رژیم با کشتن شاه، تأمین استقالل خارجی وریفورم 

در اداره واجتماع افغانستان بود. عجالتاً پادشاهی مملکت هم به نائب 

ضای اعضای عمده السلطنه اختصاص داده شد و تعهد کتبی بام

جمعیت درحاشیۀ قرآن توسط  امان هللا خان به نائب السلطنه تحویل 

 گردید.

اشخاص مهم جمعیت اینها بودند: امان هللا عین الدوله)رئیس جمعیت(، 

محمدولیخان بدخشانی سرجماعه دربار،شجاع الدوله خان غوربندی 

فراش باشی دربار، حضرت شوربازار)فضل محمد خان مجددی 

ب به شمس المشایخ( که در والیت پاکتیا وکابل نفوذ وسیع روحانی ملق

داشته و در افغانستان شهرت داشت. محمدنادرخان سپه ساالر فرمانده 

قوای مسلح پایتخت)خانواده های شمس المشایخ وسپه ساالر هردو 

بشکل غیر مستقیم وابسته به این جمعیت بودند(، میر زمان الدین خان 

سابق بار چالنی دربار،محمدیعقوب خان غالم بچه بدخشانی مامور 

خاص شاه، محمدسمیع خان برادر محمدیعقوب خان مذکور، 
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محمدابراهیم خان فراش باشی امان هللا  وعبدالعزیز سارجن میجر. 

البته افراد دیگری نیز بودند که درخارج جمعیت با امان هللا خان 

می روابط خصوصی داشتند،چون محمودطرزی، محمود سا

.]غباردرجلد اول، دراین حلقه از سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله نیز وغیره

 یاد کرده است.[

قرار بود جمعیت شاه را درجالل آباد کشته، ونائب السلطنه را به 

پادشاهی اعالن نمایند، ولی شمس المشایخ میگفت قبل از اقدام به قتل 

واداره را اصالح کند و اگر  شاه کتباً به او اخطار داده شود تا خود را

سر باز زند آنگاه توسل به اسلحه جایز است. اعضای حزب این 

اخطار را خطرناک دانسته و ترورناگهانی را توصیه میکردند. امان 

هللا خان نمیتوانست طرف شمس المشایخ را از لحاظ نفوذ روحانی او 

شبانه این مهمل گذارد. اینست که به پیشنهاد تن داد و درمجالس سری 

موضوع را تنظیم کردند و شبنامه های اخطاری بعنوان شاه تسوید، 

وبخط مال امیرمحمد وردکی پاکنویس وباز درجاهای مدنظر انداخته 

میشد. مقرر شده بود که درخارج جمعیت مال امیر محمد وردکی 

 مچنین نمود )اوتقریباسواد بقلم دهد و او تازنده بود هخودش را بی

بمرد( درنتیجه این مجالس امان هللا  19۶۸ود ودرسالصدسال عمرنم

خان به کمک شمس المشایخ وتوسط مریدان فداکارش اشخاص متنفذی 

را در پاکتیا تحت تبلیغ و تلقین قرار دادند تا خطر اوضاع موجوده 

ادارۀ افغانستان را درک کرده و منتظر حوادث تازه واقدام آینده خیر 

امان هللا خان عین الدوله در طی یکی از خواهان مملکت باشند. هکذا 

این مجالس بود که شبی از خانه شمس المشایخ سواره وتنها به کوه 

غربی باالحصار کابل باال شد، درحالیکه سپه ساالرمحمدنادرخان 

نیز]آنجا[ وارد شده بود. ایندو نفر در قلۀ کوه بچۀ موسوم به "کاسه 

کره چه بود؟ البته اع مذبرج" یک مذاکرۀ سری انجام دادند. موضو

بخود آندو نفرسیاستمدار ادعا دارمعلوم بود و بس. تنها به شمس 
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المشایخ اینقدر گفته شد که :هردو نفر بر روی قرآن عهدی بستند که با 

 مرام جمعیت وفادار وهمکار صمیمی همدیگر خواهند بود.

 شاه شبانه درجالل آباد کشته شد( 1919فبرویدر هرحال بعد ازکمی)

ودولت جدیدی درکابل اعالم شد. گفته میشد که روز در روغن طبخ 

ماهی مخصوص شاه مادۀ خواب آوری ریخته بودند وشب شجاع 

الدوله او را در بستر خوابش بکشت. اما همینکه شجاع الدوله از خیمه 

خواب شاه خارج میگردید، ازطرف سپاهی محافظ گرفتار شد، 

ان رسیده شجاع الدوله را رها درهمین لحظه سپهساالر محمدنادرخ

«وسپاهی را خاموش نمود.
 72

  
 

 شک وتردید ها در مورد این روایت:

آنچه را غبار روایت میکند، بامنطق روزگار وشیوۀ افغانی از میان 

بردن یک شاه عیاش ومستبد همخوانی دارد، اما از آنجایی که این یک 

ل میسازد موضوع پراهمیت سیاسی است، وپای کسی را در آن دخی

که استقالل کشور را از استعمار انگلیس بدست آورده است، این 

احتمال را بمیان می آورد که نکند این داستان از سوی انگلیس نوشته 

شده باشد و از سوی شخص یا اشخاص با نفوذی در میان مردم پخش 

شده که غبار نیز آنرا شنیده ودرتاریخ خویش ثبت کرده است ، 

 ان آنرا بدون ذکر سند ومنبع روایت قبول کرد.بنابرین ،نمیتو

بخصوص که استخبارات امیر توسط مستوفی الممالک اداره 

وکنترول میشد ومستوفی الممالک جداً متوجه حرکات وسکنات عین 

الدوله امان هللا خان ومادرش علیاحضرت بود و تمام ویا اکثریت 

موظف خدمتگاران دربار ازجمله  جواسیس مستوفی الممالک و

بودند تا اعمال وکردار عین الدوله را به مستوفی الممالک خبر 

                                                 
 30-28امریکا،ص 1919غبار،افغانستان درمسیرتاریخ، جلد دوم،چاپ  - 72



 1۸2 مقاله در بارۀ شاه امان هللا20

درکابل  . غبار خود میگوید که مستوفی الممالک هرحرکتی رابدهند

اعم از نشرات مخفی ویا فیر برامیر وغیره را به گردن عین الدوله 

بارمیکرد، درحالی که چنین نبود وعین الدوله وحلقۀ دربار چون هدف 

پیش داشتند،ابداً دست به کارهای بیدارکننده وتهدید آمیز عمده یی در 

نمی زدند. معهذا امیر]بنابر راپورهای مستوفی الممالک[برعین الدوله 

ظنین شد و او  ومادرش را مورد تهدید حبس و طالق قرار داد. مگر 

]این هردو براثر وساطت نائب السلطنه نجات یافتند
73
] .  

بار و آنهم بمنظور حذف چطورممکن است که حزبی در در

امیر فعالیت کند واز چشم مستوفی الممالک پنهان بماند ولی یک 

شخص خیلی دور از دربار مثل غبار از جلسات وتصمیمات و 

 فعالیتهای آن آگاه باشد؟ 

خواننده را « حزب سری دربار»داستان در ،سپس غبار

خان وشجاع مستقیماً تا در وازه خانه امان هللا خان وسردار نصرهللا 

الدوله خان فراش باشی امیر حبیب هللا خان همراهی می کند. اما 

درعین حال، رد پای نادرخان را نیز در قتل امیر حبیب هللا خان در 

بیرون خیمه امیردر کله گوش لغمان نشان میدهد؛آنجا که میگوید: 

وقتی که "عسکر ضارب امیر را در بیرون خیمه دستگیرکرد، فوراً 

ب باال رتبه ای پیدا شد و به روی اوسیلی زد و ضارب صاحب منص

را رها کرد و گفت : خاموش باشید که امیر صاحب خوابند." این 

صاحب منصب باال رتبه کی بوده میتوانست، به جز کسی که 

قوماندان عمومی قوای عسکری و آمر مافوق همه قوای محافظ امیر 

تلویحی غبار بودکه )یعنی سپهساالرنادرخان (. بخاطرهمین اشاره 
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تا 1۳۴۶کتابش )افغانستان در مسیرتاریخ ( بعد از چاپ درسال 

  در مطبعه دولتی حبس شده بود. 1۳۵۷کودتای ثور در

غبار اگر این اسرار را از زبان شمس المشایخ ویا شجاع  

الدوله خان غوربندی روایت میکرد، بیشتر قابل قبول وپذیرش می 

یچ ماخذ ومنبعی در ذهن انسان این سوال بود، ولی بدون نشان دادن ه

خلق میشود، که این شایعه ها برای بدنام ساختن امان هللا خان 

درزمانی پخش ونشر شده که اقتدار بدست دشمنان امان هللا قرارگرفته 

بود  وغبار هم تحت تاثیراین شایعات از گروهی نام می برد که 

ت قرارگرفته بودند درزمان امیر حبیب هللا مورد بدرفتاری وخشون

 ودرعهد امان هللا خان مورد نوازش. 

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 

ر مورد اعتماد خود در دستگاه وپالن انگلیس درهمدستی باعناص

امیر حبیب هللا خان دانسته، شایعات و برداشتهای را که درآن دست 

امان هللا وشجاع الدوله را دخیل میداند، با دالیل وبراهین منطقی رد 

 میکند.

داکترکاظم با باریک بینی و دوراندیشی استدالل میکند که اگر 

اعتماد موجود بود ، چه در میان امان هللا خان ونصرهللا دوستی و

ً چنین تعهدی  لزومی به سوگند درحاشیه قرآن دیده میشد؟ واگراحیانا

صورت گرفته باشد، درحالت عهد شکنی  از سوی یکی، دیگری 

میتوانست آن عهد وسوگند را به رخ عهد شکن بکشد. چرا 

امیرنصرهللا خان آن تعهد را هنگامی که امان هللا خان دست به قیام 

زده بود، علنی نساخت؟ به این صورت داکترکاظم  داستان  علیه او



 1۸4 مقاله در بارۀ شاه امان هللا20

نفردیگر درحاشیه قرآن  1٠-1۲تعهد امان هللا خان را با امضای 

 زیرسوال می برد. 

سومین نکته مهم دراستدالل داکترصاحب کاظم، شک کردن به 

وجود"حزب سری دربار" با ترکیبی ازاشخاصی چون شهزاده امان 

ن، نادرخان ،محمدولی خان دروازی ،شجاع هللا ،سردار نصرهللا خا

الدوله وسردار عبدالقدوس خان وغیره است. داکتر صاحب کاظم 

یکجا شدن این افراد را با سه گونه افکار وتمایالت سیاسی غیرممکن 

تشخیص داده میگوید ممکن نبود آنها در یک موضوع کالن سیاسی 

اکتر صاحب  با هم همفکر وهمنظروهم عمل باشند. به این صورت د

۷٤ داستان وجود حزب سری دربار را نیز سوال می برد.
 

غبار در کتاب خود مکتوبی از قلم سردارعبدالقدوس خان را 

را « مشروطیت»عنوانی شمس المشایخ نقل میکند که در آن  

 سرطان سال) ۲۶، و این مکتوب در۷٥" نامیدهمیکروب"

س المشایخ نتیجه استفتای علمای قندهار را به شم( 1۲۹۹/1۹۲٠

ونورالمشایخ فرستاده است. به جمالت زیر از مکتوب توجه 

وعالج آن اینست که؛از طرف شرع انور مشروطه طلبان را شود:

وبعد از آن برای تعلیمات علوم جدید دست  باید واجب القتل" دانست.

وآستین باالنمود. خواستم که در قندهار نیز تعلیم علوم جدید راجاری 

" از بین برده شود باید میکروب مشروطهکم شرع "نمایم، لیکن بح

از آنست که از علمای اینجا سوالی نموده وجواب گرفتم و به غرض 

  ۷6 «استحضار شما فرستادم.
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ین اشارات نشان میدهد که سردار عبدالقدوس خان جزو ا

مشروطه خواهان نبوده وآن حرکت را بسیار بد می دیده است و 

ن  محمود طرزی وشاه امان هللا خان بنابرین از لحاظ فکری دشم

 ومحمدولی خان وشجاع الدوله پنداشته میشد.

پوپلزائی نیز درکتاب خود میگوید که در روزاعالم مرگ امیر 

به اراکین ملکی ونظامی کابل در ارگ، سردار عبدالقدوس خان به 

پادشاهی امان هللا خان آمادگی نشان نداد وموضوع را به آینده موکول 

  ۷۷نمود. 

به نظرم نوشتن تعهدی از سوی امان هللا خان با امضای ده 

دوازه  نفردیگراعضای حزب سری وسپردن آن به سردار نصرهللا 

خان،دور از عقل ومنطق سالم است. واگر چنین سندی درمیان می 

بود، امان هللا خان هرگز دست به طغیان در برابر کاکایش نمیزد، 

ای او را بمیان خواهد کشید زیرامیدانست که عمش سوگند وامض

وآنگاه در جامعه مسلمان افغانستان صدمه بزرگی به حیثیت واعتبار 

  او وارد خواهد شد.

 

چیزدیگری که براین برداشت داکتر صاحب کاظم صحه 

میگذارد، کتاب "سلطنت امان هللا شاه واستقالل مجدد افغانستان" 

م ۲٠1۷/ 1۳۹۶آخرین تألیف عزیزالدین پوپلزائی است که در سال

درکندهار به چاپ رسیده است. پوپلزائی در هیچ جایی از کتاب خود 

است. پدر پوپلزائی نظام الدین از "حزب سری دربار"  نام نبرده 

 خان منشی دفتر عین الدوله و محمدابراهیم خان سرپروانه از

وابستگان مادری عین الدوله و از اشخاص بسیار نزدیک ومورد 
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له بودند، و برحسب سنن قومی و پیوند خاندانی، می اعتماد عین الدو

باید قبل از هرکسی دیگر این اشخاص شامل چنین پارتی می بودند، 

اما آنها از وجود چنین پارتی یا حزب سری اطالعی ندارند و بعد از 

ه ای از کتاب سقوط شاه هم از آن اسم نبرده اند.عالوتاً درهیچ صفح

ه  عین الدوله آنهم درحاشیه قرآن بی شهزادپوپلزائی،ازتعهد کت

 وسپردن آن به عمش سردار نصرهللا خان ذکری دیده نمیشود. 

مولف کتاب "جنبش مشروطیت" مرحوم عالمه حبیبی  نیز در 

خود را ابراز داشته  "شک وتردید"بارۀ روایت  حزب سری دربار 

درباره  " است. حبیبی زیرعنوان "حزب سری دربار" نوشته میکند:

مطلب نویسنده این سطور از اشخاصی که در آنوقت جوان و این 

دخیل حلقه های روشنفکران بودند]منظور عبدالرحمن لودین 

وعبدالهادی داوی میباشند[، بدین تفصیل چیزی نشنیده ام")ص 

چاپ جدید( سپس آنچه را غباردر مورد حزب سری دربار بیان 1۳۵

العهدة تذکر میشود که: " کرده، نقل میکند وهمراه با آن این نکته را م

" یعني )راست ودروغ مساله بگردن روای است(. قید علی الراوی

" است، نه تائید نقل شک وتردیدچنین سخنی دریک نقل قول اظهار"

 قول.

 طفره رفتن غبار از نشان دادن ماخذ:

غباردرجلد دوم تاریخ خود،حکایت عجیبی را درموردمالقات 

باال کاسه برج  پهساالرنادرخان درعین الدوله امان هللا خان وس

عین الدوله ،شبی از خانه شمس  »حصارکابل روایت میکند ومیگوید:

المشایخ سواره وتنها به کوه غربی باالحصار کابل باال شد، درحالیکه 

سپه ساالرمحمدنادرخان نیز]آنجا[ وارد شده بود. ایندو نفر در قلۀ کوه 

ری انجام دادند. موضوع بچۀ موسوم به "کاسه برج" یک مذاکرۀ س

مذکره چه بود؟ البته بخود آندو نفرسیاستمدار ادعا دارمعلوم بود و 
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بس. تنها به شمس المشایخ اینقدر گفته شد که :هردو نفر بر روی قرآن 

عهدی بستند که با مرام جمعیت وفادار وهمکار صمیمی همدیگر 

«خواهند بود.
 78

  

ن نداده است ،مگربه غبار منبع وماخذ این روایت خود را نشا

محمدصادق نظرمیرسد که منبع این روایت ،حضرات شوربازار: 

برادر خورد شمس المشایخ یکی از دشمنان امان هللا  (گل آغامجددی)

خان بوده باشد،زیرا غباردرجلد دوم تاریخ خود شمس المشایخ را 

عضوجمعیت  سری دربارمیشمارد. پس وقتی شمس المشایخ عضو 

ه، چرا این مذاکرات درخانه ودرحضور اوصورت این جمعیت بود

نگرفت؟ برای بستن عهد میان دونفر، رفتن به کوه وقلۀ "کاسه برج" 

در تاریکی شب چه ضرورتی بود، مگرنمیشد در روز روشن درخانه 

 عین الدوله یا منزل سهپساالر چنین تعهدی بسته شود؟ 

 مهم  چرا غبار از نشان دادن منبع روایت خود حتی درمسایل

سیاسی امتناع کرده ونخواسته در آغاز یا در آخر روایت خود ماخذ 

ومنبع  را نشان بدهد ؟ معلومدار غبار از ثبت هر روایت هدفی خاص 

داشته و با نشان دادن مآخذ، نمیتوانسته مسایل را مطابق هدف خویش 

 تعبیر و تفسیر نماید.

یگوید: پوهاند حبیبی درمورد غبار، سخنانی دقیقی دارد وم

غبار مرد خوش قیافت، بلند باالو ظریف گویا و جویای گربُزی بود »

که با نفوذ کالم واستدالل قوی میتوانست جوانان را بدور خود فراهم 

آورد. و چون قلم روان و نیرومندی داشت، میتوانست در تاریخ 

وادبیات وسیاست واجتماعیات مباحث دلچسپی بنویسد که از آن جمله 

وافکار و تحلیل ونظرش بواقع در کتاب مسیرتاریخ آشکار  نمونه کار

است که آن کتاب را با وجود برخی لغزش های تاریخی و عددی و 
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بعضاً ارادی، با قوت بیان و ظرافت ادبی، دلچسپ و در خور خوانش 

و مطالعه ساخته است. وی در تاریخ نویسی سبکی خاص داشت که 

ر خاص عندی و قالب فکری وقایع تاریخی را همواره به نفع تصو

خود استعمال میکرد و بنا براین درتاریخ نگاری حود ناظر بی طرفی 

« به نظر نمی آید...
79  

 آیا غبار از رفقای محمداختر بود؟

پوپلزائی روایت میکند که غبار از جمله رفقای محمداخترخان 

. بود[ امین اطالعات امیرنصرهللا خان]پسر ناظر محمدصفرخان 

رخان همان کسی است که طراح قتل شاه امان هللا در بند محمداخت

محمد اخترگروهی را برای ترور شاه امان هللا در بند . قرغه بود

قرغه فرستاده بود تا حین برگشت شاه از پغمان براو حمله کنند وشاه 

ولی قبل از موفقیت توسط استخبارات امانی کشف . را از بین برند

شدند وبعد از رد وبدل فیرتفنگ  وتوسط عساکر دولتی محاصره

وزخمی شدن چند تن عسکر دولتی دستگیرشدند، همگی افراد باسواد 

وازمامورین دولت امیرنصرهللا خان ویک نفرقاری قرآن ویک 

بعد از اقرار خودشان به جرم خود .نفرمیرزای خوشنویس وشاعر بود

انه محکوم به اعدام شدند و اخترمحمد درخانه خودبعد از محاصره خ

اش خود را با تفنگچه بقصد خودکشی مورد حمله قرارداد ولی نمرد و 

 .کورگردید

خانم نایب  عالیه بیگمپوپلزائی محرک این سوء قصد را 

دانسته وتذکرمیدهد که بعد از انتقال سردار نصرهللا خان از  السلطنه

برج جرثقیل به سراچه ارگ، دوستان ومخلصان وازجمله محمد 

بعد » ار سردار نصرهللا خان رفت و آمد میکردند. اخترخان به دید
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از کشف این توطئه بود که شاه دوباره سردار نصرهللا خان را از 

سراچه ارگ به برج جرثقیل فرستاد و براو سخت گرفت تا 

  ۸٠ «درگذشت.

ه اما غبار، توطئه ترور شاه امان هللا را توسط محمداختر، ب

مد اختر خان پسر ناظر محمد مح:» تحریک انگلیس دانسته مینویسد 

صفر خان امین االطالعات بود که خودش و خاندانش با استعداد ادبی 

و سیاسی از مخالفین سرسخت استعمار انگلیس بشمار میرفتند. ناظر 

محمد صفر خان از همکاران وفادار نائب السلطنه به همین سبب 

طه یکبار محبوس گردیده بود.پسرش محمدانورخان بسمل جزء مشرو

خواهان افغانستان داخل زندان ارگ شده و برادرش محمد اختر خان 

دهباشی سراوسان حضور امیر حبیب هللا خان از خدمت طرد شده 

بود. اما نائب السلطنه محمد اختر خان را در آغوش گرفت و جزء 

مصاحبین خود قرار داد و بعد ها او را در عوض پدرش امین 

رحدات آزاد افغانستان را در دست االطالعات مقرر کرد و  امور س

او گذاشت. امیر امان هللا خان این خاندان را از خدمات دولتی 

معزول نمود، معهذا محمد انور خان بسمل که از مشروطه خواهان 

قدیم بود، طرفدار رژیم مترقی امیر امان هللا خان بود. در چنین 

ین ازپشاور فضائی ناگهان یک مسلمان هندوستانی بنام مالء عمادالد

وارد کابل شد و به فعالیت آغاز کرد. این آدم زرنگ و چاالک از 

قبل افغانستان را می شناخت و معموال خودش را از راه جاسوسی 

بکابل مربوط نموده بود..... اینک او باز ]بکابل[ رسید و به تدریج 

محمد اختر خان را که در سراسر سرحدات آزاد مشهور بود،به این 

د که بیکار در افغانستان نشستن بیسود است، بایستی در خیال آور

سرحدات آزاد رفت و فعالیت کرد، ولی همینکه محمد اختر خان 
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حاضر شد او قضیه ظلم امان هللا خان را بر نائب السلطنه پیش کشید. 

در نتیجه محمد اخترخان به تشکیل یک جمعیت سری متشکل از 

جمعیت کشتن امیر امان هللا تعدادی اشخاصی پرداخت.....مرام این 

  81 «خان و در نتیجه نجات دادن نائب السلطنه بود.

محمداختر گرفتار وشاه شخصاً از »که غبار در ادامه میگوید 

او پرسید که اگر رها شوی باز چه میکنی ؟ مردجواب داد: اگر رها 

  82 .«شوم بازهم تراخواهم کشت

د که بعد ازاین غباراز قول شجاع الدوله خان غوربندی میگوی

حادثه بودکه سردارنصرهللا خان از کوتی حرم سرای ارگ دوباره به 

 قلعه جرثقیل انتقال داده شد وبراوسخت گرفتند تا درگذشت.) همانجا(
 

 تحلیل  روایت غبار:

 غباردر این روایت علت اقدام تروریستی محمداختر را عزل 

یگر نجات محمداختروخاندانش ازمقامات دولتی نشان میدهد،ود

سردار نصرهللا خان از ظلم شاه امان هللا. درحالی که زندانی شدن 

اعضای خاندان محمدصفرخان نورستانی بعد از کشف شبکۀ 

تروریستی محمداختر صورت گرفته نه قبل از کشف ودستگیری 

 تروریستان در بند قرغه. 

خان بحدی رؤوف  شاه امان هللا خان درحق خاندان محمدصفر

ود که با وجود اعتراف پسرش محمداختر به توطئه قتل ومهربان ب

شاه در قرغه، دوباره از او می پرسد که اگرترا عفو کنم بازهم مرا 

خواهی کشت؟ ومحمداختر پاسخ میدهد که اگر رها شوم بازهم ترا 

پسران محمد صفرخان یعنی محمد انور بسمل و برادرش میکشم. 
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به اتهام ترورامیر  1۹٠۹درمحمداختردرعهد امیر حبیب هللا  باری 

با سایر مشروطه خواهان بندی شده بودند که ربطی به امیرامان هللا 

خان ندارد. بقول فیض محمدکاتب مولف سراج التواریخ ، محمداختر 

ومحمدانور از سوی میرزامحمدحسین خان مستوفی الممالک در 

وامیر حبیب ( 1۹٠۹لست مشروطه خواهان به امیر داده شده بود )

هللا با کشتن هفت تن از رهبران شان، بقیه را به زندان محکوم نموده 

بود واین متهمان مدت یازده سال دزندان امیرماندند  وبعد از بقدرت 

)سراج التواریخ ،جلد چهارم، بخش رسیدن امان هللا خان آزادشدند.

 . (۳۷۹-۳۷۷سوم،صفحه 

ورد از مردم چترال واز غالمان محبوب ومناظرمحمد صفرخان 

درزمان امیر  اعتماد امیر عبدالرحمن خان وآمراستخبارات امیربود.

ترین کارمند امیر بود، محبوب ازبقول فیض محمدکاتب ، حبیب هللا ،

)سراج التواریخ، جلد چهارم ، عیاشی امیر را فراهم میکرد زمینهزیرا 

در زمان امیرشهید اگرمحمدصفرخان  پس  (.۳۸۸بخش دوم، ص

امیر  خاص بهید بعلت تاخیر در ارائه خدمات با زندانی شده باشد

 باشد نه بخاطر ضدیت با انگلیس!! 

درامارت شش روزۀ نصرهللا خان، محمداختر وخاندانش هنوز 

صاحب مقامی نشده بودند، زیرا نصرهللا خان صرف  برای شش 

روز درجالل آباد امیر بود که سه روز آن به تدفین وفاتحه گیری 

سه روز دیگربه خاموش کردن شورش سپاه شهید گذشت و امیر

جالل آباد، او حتی فرصت تعیین وزرای خود را هم نیافت، تا 

 خاندان ناظر محمد صفرخان را به مقامات بلندی منصوب کند . 

امان یکی از فرزندان ناظرمحمدصفرخان محمدابراهیم صفا بود که 

بازگشت پس از هللا خان او را برای تحصیل به هند فرستاده بود و

شمسی  1۳11از شاه امان هللا درسال  بجرم  هواداریدرعهدنادرشاه 

از  1۳۲٥سال درزندان سپری کردودرسال  1٤زندانی گردید ومدت 
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زندان رها گردید . بعدها او اعالمیه شاه امان هللا را که دررد 

اتهامات نادرخان نوشته شده بود از اردوبه دری ترجمه کردو در 

به نشررساند.غبار از زندانی ( 1۳٥۷ر ماه جوزای د)روزنامه انیس 

شدن محمدابراهیم صفا برادرواصل شاعر معروف در دورۀ نادرخان 

 وهاشم خان صدراعظم یاد  ننموده است.

اما فراموش نکینم، دولتی که بنابر اقدامات انقالبی روی کار می اید، 

خان نیز  مقامات بلندپایه دولت قبلی را کنار میگذارند، وامان هللا

بعداز کسب قدرت، مقامات نزدیک امیر نصرهللا خان را بشمول 

برادرخود سردار عنایت هللا خان حبس نمود وبجز میرزا محمدحسین 

خان مستوفی الممالک که بنابردسیسه سازی وخانه خرابی های که 

درحق مشروطه خواهان ودیگر مردم روا داشته بود، محاکمه 

زندانیان همه آزاد وبه کارهای اداری  ومحکوم به اعدام شد، بقیه

ودولتی گماشته شدند. هنگامی که توطئه ترور شاه در بند قرغه 

کشف گردید، محمداختر آزاد ودرخانه  خود بود و عساکردولتی 

برای دستگیری اش خانه وی را محاصره کردند واو ازترس دست 

 بخودکشی زد ولی نمردمگراز یک چشم کورشد.  

میگوید خاندان ناظر محمدصفر دشمن سرسخت انگلیس اینکه غبار  -

که عضومشروطه ومحمدابراهیم صفابود، بجز محمدانوربسمل 

،ازکسی دیگری از آن خانواده کدام عمل ضد انگلیسی  ندخواهان بود

وغبار نیزدراین مورد سندی بدست وما ندیده ایم درجایی ثبت نشده 

ماد پشاوری)جاسوس نمیدهد، برعکس محمداختر وقتی از زبان مالع

انگلیس( مطلع میشود که امان هللا خان برسردار نصرهللا خان ظلم 

میکند، بسادگی حاضرمیشود که کمربرای ترور شاه امان هللا ببندد و 

جمعیتی تشکیل بدهد .حاالنکه محمداختربحیث یک عنصراطالعاتی 

وهوادار سردار نصرهللا خان خبرداشت که  دو ماه قبل ازاین توطئه 

سردار نصرهللا خان از زندان قلعه جرثقیل به کوتی باغچه ارگ 
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انتقال یافته وشاه اجازه داده بود تا زن ودختر سردارنصرهللا خان با 

اویکجا شوند واقارب ودوستان نزدیک خود را دیده بتواند وبقول 

پوپلزائی محمداخترنیز درهمین مدت با عالیه بیگم خان خانم سردار 

ار کرده بود. اقدام تروریستی محمداختر وکشف نصرهللا خان دید

ودستگیری شبکه او، امکان رهائی سردارنصرهللا خان را برهم زد 

 وسبب ازمیان رفتن او نیز گردید.

علت این مغالطه کاری این است که غبار از رفقای شخصی 

این حقیقت را ما برای نخستین بار از زبان پوپلزائی   محمداختر بود.

م که میگوید:غبار از رفقای محمداختر بوده و بعد از مطلع میشنوی

کشف توطئۀ ترورشاه در بند قرغه و دستگیری اعضای شبکه ، 

همین قضیه مورد سوء ظن  وتحت نظارت غبار نیز به اتهام 

قوماندان امنیه  شجاع الدوله خان قرارگرفته است. چون غبار شخص 

قطار هواداران شاه  زرنگ و نویسنده برجسته بود، بزودی خود را در

امان هللا  تثبیت کرد و هنگامیکه مدیر جریده ستاره افغان منهاج الدین 

شینواری با هیات ناقلین به قطغن فرستاده شد ، غبار با ضمانت شجاع 

الدوله خان، بحیث مدیر جریده ستاره افغان مقررگردید وهنگامی که 

، غبار را با ش(13۰۰شجاع الدوله بحیث والی هرات تعیین گردید )

 خود به هرات برد.

مالمنهاج الدین شینواری » روایت پوپلزائی دراین زمینه چنین است:

ش مدیر جریده مذکور)ستاره افغان( مقررگردید.در  1299درسال 

برج جوزای سال مذکور وقتی مهاجرین هندی وارد کابل واز اول 

مجلس  سرطان بطرف قطغن نقل داده شدند، مال منهاج الدین از طرف

مهاجرین درجمله هیات موظفین ناقلین بهمراه محمدامان خان حاکم 

مهاجرین فرستاده شد. و بعوض او میرغالم محمدحسینی )غبار( مدیر 

جریده ستاره افغان مقررشد.وسبب مقرری غبار این بود که 

مذکوررفیق  اخترمحمد پسرناظرمحمد صفرخان بود وبعد از واقعه 
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بقید نظرشجاع الدوله خان وزیرامینه  -ن هللا[قرغه]توطئه ترورشاه اما

سپرده شده بود وبقرارمعرفی وزیر امنیه به نگارندگی جریده مذکور 

وبه تضمین خود او فرستاده شد. ووقتیکه وزیرامنیه بحیث 

وزیرتنظیمیه هرات عزیمت نمود غبار را درجمله هیئات معیتی خود 

«(ش 13۰۰)بهرات برد.
 83

 

هامش در قضیۀ محمداخترچیزی ننوشته غبار خود در مورد ات

است،ولی  با چاپ کتاب پوپلزائی برای اولین باراست که مطلع 

میشویم غبار در قضیه محمداختر مورد سوء ظن قرار گرفته وتحت 

اگرغبار به  اتهام (.1۲۹۸نظارت قوماندانی امنیه قرار گرفته است )

درک  توطئه ترور شاه ، تحت نظر قرارگرفته باشد،خود بهتر

میکرده که همراه شدن او با شجاع الدوله غوربندی رئیس تنظیمیه 

هرات  ظاهراً به عنوان همکار نزدیک رئیس تنظیمیه، ولی دراصل  

تحت نظرگرفتن او بوده است. درچنین صورتی میتوان تاثیرات سوء 

وهمین امراو را وا داشته چنین حالتی را بر روان غبار، تصورکرد. 

نتقام این اتهام وحتی انتقام قتل رفیق خود محمداختر را خواهد بود تا ا

وبرنامه « حزب سری دربار»جعل داستان به شیوه غیر ملموس وبا 

قتل امیر حبیب هللا بوسیله آن حزب ، به گونه ایکه خود میدانسته 

 برساخته باشد که منبع مهم غلط فهمی وسوء برداشت شده است!    

 

 نتیجه:

که  روایت ته آمدیم میتوان به این نتیجه رسید از آنچه تا کنون گف

 بدالیل ذیل  پذیرفتنی نیست: غبار در باره وجود حزب سری دربار

،پوپلزایی که پدرش نظام الدین خان منشی یا مدیر قلم مخصوص  1

امان هللا حان بوده واز تمام حرکات وسکنات وحال وهوای شهزاده 

                                                 
۸3
 12۶،ص 1و ،بخش  پوپلزائی، سلطنت امان هللا شاه - 



 195 مقاله در بارۀ شاه امان هللا20

میکرده است  و نزدیک شهزاده مطلع  وهدایات او را یاد داشت 

ترین شخص مورد اعتماد امان هللا خان بوده در تاریخ خود)سلطنت 

حزب سری »شاه امان هللا واستقالل مجدد افعانستان (  هرگز از

 نام نبرده است . « دربار

فیض محمد کاتب نیز که مورخ رسمی دربار امیر حبیب هللا خان -۲

خان را در سراج  بوده است ؛  وچگونگی قتل امیر حبیب هللا

التواریخ شرح داده است، در هیچ جای ازسراج التواریخ از حزب 

 سری در دربار  امیر مقتول یاد نمیکند. 

عالمه حبیبی  که دوست وهم صحبت عبدالرحمن لودین، عضو  -۳

فعال و آتشین مزاج مشروطیت دوم بود نیز از زبان این عضو فعال 

" متذکره غبار چیزی ونامدار مشروطیت در مورد "حزب سری

نشنیده و در کتاب جنبش مشروطیت شک وتردید خود را  نسبت این 

 تذکر غبار ابراز کرده است. 

در کتاب شرح  خاطرات  محمود طرزی که توسط فرزندش -٤

عبدالوهاب طرزی نوشته شده  و دو سال قبل در فرانسه از سوی 

نام برده نشده وحیدهللا طرزی بچاپ رسیده است،  نیز از چنین حزبی 

 است.

دانشمند حقیقت جوی افغان داکترصاحب کاظم با تحقیقات وسیع و  -٥

همه جانبه وتحلیل وتجزیه روایات مختلف خویش در این زمینه ، به 

حزب »این  نتیجه  دست یافته است که اتهامات برخاسته از داستان 

و نشان دادن شجاع الدوله غوربندی، به حیث قاتل  «سری دربار

بجز یک شایعه برای بد نام کردن شخص شاه میر حبیب هللا خان، ا

 ، چیز دیگری نبوده است.  امان هللا

ودیگرروایات و زمینه سازی ها  برای "حزب سری دربار"  روایت

به کرسی نشاندن این هدف بوده است تا امان هللا خان را هم قاتل پدر 

ات داکترکاظم بنابر توضیحوهم عهد شکن معرفی کند.  درحالی که 
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قاتل امیر حبیب هللا خان شخصی بنام مصطفی صغیر یک اجنت 

گلیس درهمدستی با انگلیس بوده است که با پالن از قبل آماده شده ان

صورت  ]منظورنادرخان است[در اطراف  امیرعناصر پر نفوذ 

درترکیه  قبل از انجام ترور اتا ترک ، دستگیر و  گرفته است و بعد،

 تنطاق خود به قتل امیر حبیب هللا اعتراف کرده بود. در حاشیه  اس

این همه قراین وشواهد نشان میدهد که در دربار امیر حبیب هللا  کدام 

کدام مدرک  اساسحزبی بنام سری وجود نداشته است . پس  غبار بر

وشواهد،با کدام قرابت خود با دربار از وجود چنین حزبی خبرداشت 

( به آنهمه شهیدئیس استخبارات امیرکه حتی مستوفی الممالک)ر

جواسیس زنانه ومردانه خود در داخل ارگ از آن اطالعی نداشت 

مگرغباراین را میدانست و خبرداشت که همان حزب تصمیم به قتل 

 امیر گرفته بود؟

که درموردتاریخ قابل توجه است دراینجا این سخن مرحوم حبیبی 

یسی سبکی خاص داشت وی،در تاریخ نو :»نگاری غبارنوشته بود 

که وقایع تاریخی را همواره به نفع تصور خاص عندی و قالب فکری 

خود استعمال میکرد و بنا براین درتاریخ نگاری حود ناظر بی طرفی 

به نظر نمی آید.... 
84

!!! »     

 پایان

 

 

 

 

                                                 
۸4
 138حبیبی، جنبش مشروطیت،چاپ اول، ص  - 
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 مقاله نزدهم

 شاه امان هللابقلم حاکمیت قانون ،

 
 غازی درباره امور تفتیش والیت نخستین کتابی که بقلم شاه امان هللا

" نام دارد که بعد از چاپ در حاکمیت قانونقندهار نوشته شده "

عهد امانی نسخه های آن نایاب شده بود وباالخره محقق کشور 

حبیب هللا  رفیع نسخه یی ازآنرا دستیاب وبا نوشتن یک مقدمه و 

 ش دوباره به نشر رساند.1۳۷۸تصحیح و تعلیقات در سال 

امان هللا خان با خلوص زیاد » قای رفیع در مقدمه خود می نویسد:آ

میخواست که در کشور حاکمیت قانون به وجود آید، لذا برای تمام 

ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور به شکل کتاب 

نظامنامه ها را بوجود آورد. برای تعمیم و تکثیر نظامنامه ها عالوه 

ا را وقتاً فوقتاً نشر میکرد، "روزنامه ابالغ" را براینکه نظامنامه ه

تأسیس کرد و در آن ( 1۹۲1ش )1۳٠٠به همین منظور درسال 

قوانین و نظامنامه ها را نشر میکرد و نسخه های آنرا در مناطق 

مختلف و معین شهر کابل بردیوار ها می آویختند تا مردم قوانین 

ن نشریه ها بیش از پیش جدید را بخوانند. برای اینکه استفاده ازی

عامتر و ساده تر گردد، برای کسانیکه از خواندن متن این روزنامه 

عاجز بودند، اشخاصی را مقرر کرد تا در اوقات معین هفته 

درمحالت مختلف شهر برای مردم قوانین و نظامنامه ها را بخوانند 

و تشریح کنند  و مردم را از محتویات قوانین با خبر سازند و بر 

 «آگاهی آنان بیفزایند.

 این کتاب شاهدگویای دینداری، وطن دوستی، » استاد رفیع میگوید:
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عشق به مردم وکفایت ودرایت یک زمامدار ومظهر آرمانهای یک 

زعیم ملی یعنی اعلیحضرت امان هللا خان است. این کتاب نمایانگر 

درک عمیق  ملی وی بوده ونظر وی را در راه انکشاف متوازن 

می نمایاند. وبرای ما می نمایاند که جناب شان برای  کشور 

انکشاف والیات، استحکام ملی واستقالل سیاسی امت اسالمی 

نظریات معتدل، معقول، متوازن وباهم متنانسب داشته است. 

انکشاف منطقوی ]والیات[را به شکلی میخواسته که استحکام ملی 

ته در دیوار را بوجود آورد واستحکام ملی را به حیث خشت پخ

 «استقالل سیاسی کشورهای اسالمی به بکار برده است.

شاه امان هللا خان تالش داشت تا جامعه افغانستان را که سالیان 

متمادی به علت فقدان   یک اداره سالم، ونبود قوانین ونهادهای 

قضائی وحقوقی به انواع مصایب اجتماعی واقتصادی سردوچار 

بدهد وبجای آن یک دولت ملی وقانونی بود،از ورطۀ بدبختی نجات 

که برپایه های ارکان سه قوۀ )اجرائیه،تقنینیه وقضائیه( استوار باشد 

ایجاد نماید. برای تحقق  این هدف او از آغاز تشکیل دولت 

مشروطه خواهان دست به تدوین یک تعداد  قوانین و نظامنامه ها 

قی زد در عرصه های مختلف شئون اجتماعی واقتصادی و حقو

نظامنامه اساسی دولت »وعالوه برتدوین وتصویب قانون اساسی 

بیش از  پنجاه قانون نامه دیگر در پنج سال اول «علیه افغانستان

حکومت  مشروطه بنام نظامنامه  از قبیل : نظامنامه مجلس لویه 

جرگه،نظامنامه استعفای مامورین ملکی،نظامنامه تذکرۀ نفوس 

 تابعیت،نظامنامه بودیجه عمومی، وحصول پاسپورت  و قانون

نظامنامه فروش امالک دولتی، نظامنامه محصول مواشی، نظامنامه 

جزای عمومی،نظامنامه تشکیالت ملکی ،نظامنامه  اخذگمرکات، 

نظامنامه تصفیه محاسبه  ماضیه، نظامنامه تعمیرات، نظامنامه 

صنایع دولت،نظامنامه  وزارت معارف، نظامنامه تعلیمات فنی 
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وانجینری،نظامنامه مطبوعات، نظامنامه ناقلین،نظامنامه ترفیع 

وتقاعد ومامورین، وغیره نظامنامه ها زد که آقای حبیب هللا رفیع 

 نظامنامه برشمرده است. ۷۷مجموع آنها را تا

سال گذشته خبر چاپ مجموعه نظامنامه های عهدامانی را از سوی 

ذشت که داکتر سیدعبدهللا استاد رفیع درکابل شنیدیم. ناگفته نبایدگ

کاظم نیز دربارۀ نظامنامه های عهدامانی رساله  مستقلی نوشته اند 

ودرپورتال افغان جرمن آنالین به نشر سپرده اند که خواننده 

عالقمند میتواند به ارشیف مقاالت شان در آفغان جرمن آنالین 

 رجوع کرده از آن فیض برند.

نظارت از چگونگی تطبیق قانون  برای»استاد رفیع می افزاید: شاه 

پروگرام هایی را نیز رویدست گرفته بود که تحت نظر شخص شاه 

به والیات و نائب الحکومگی ها هیئت های تفتیش میرفتند، کارهای 

مامورین و کارکنان دولت را در چوکات قوانین و نظامنامه ها 

م تفتیش و کنترول میکردند و گزارش کارشان را بحضور شاه تقدی

میداشتند و شاه آنرا به دقت مالحظه میکرد. گاه گاهی شاه شخصاً 

دفاتر را میدید و بعد از علم آوری کامل مجلس عام دائر می نمود و 

درآن مامورین صادق را مکافات و مامورین متخلف و استفاده جو 

 «را مجازات میکرد.

اعلیحضرت امان هللا خان به والیات شمالی، مرکزی، شرقی و  

ً چنین سفر ها جن وب شرقی کشور با هیئت های معیتی خود شخصا

را انجام داده که جریان بررسی و گزارشهای مربوطه در جراید و 

 1۳٠۴کتب آنوقت نشر شده اند. شاه به سلسلهٔ همین سفرها درسال 

ش یک سفرسی و پنج روزه به قندهارکرد و از امور آن والیت 

ود را ازهریک از ادارات بدقت تفتیش نمود که جریان بررسی خ

مختلف آن والیت ازجمله امور معارف آنجا به تفصیل در کتاب 
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دوائر دولتى  شیو ضمن تفت "حاکمیت قانون" درج ونشر کرده است. 

. در ین سفر ها او را  ساختیقانون آگاه م قیتطب وهیخود را از ش

. او ازین طریق کردندیمأمورین وزارتخانه هاى مختلف همراهى م

احترام به قانون را در ذهن مأمورین دولتى جایگزین  خواستیم

نافذه آشنا سازد . او  نیاز قوان روىیبا ضرورت پ راساخته و مردم 

شده  نیدر پهلوى مجازات کسانى که مرتکب خالف ورزى از قوان

برده بودند،  شیبودند، به آن مأمورینى که وظایف شانرا درست پ

 .دادیمکافات م

 ش شاه :نکاتی از گزار

، در جمع وزرا، معینان، 1۳٠۴قوس  ۴هللا  در تاریخ  شاه امان

مدیران و ماموران ملکی و نظامی در قصر دلکشا گزارش کاملی 

 از سفرش را ارایه نمود. 

ام،  از قندهار اگرچه یک هفته میشود که آمده»شاه گزارش دادکه:

فم کنید. ام که شما را ببینم معا چون ناخوش بودم تا حال نتوانسته

خواهم که یک قدری از معلومات این سفر چند روزه قندهار  می

خود، و از کارهای که در آنجا اجرا شده است بشما معلومات بدهم 

بلکه ازین گفتار من برای شما نصیحت و برای اشخاصیکه در 

 شود. باشند یک درس عبرت داده می اطراف افغانستان می

ر نفری به استقبال من آمده بودند، روزیکه به قندهار داخل شدم بسیا

اگرچه در تعداد نفری امروز بسیاری مردم مبالغه میکند لیکن خودم 

توانم که به فکر و خیال خود  ام می های را دیده چون بیشتر جمعیت

تخمین درستی امثال این ازدحامات و انبوهی خالیق را بکنم. گفته 

الی سی و پنج هزار  توانم که تعداد جمعیت آنروزه در میان سی می

نفوس بوده است وقتیکه این نفری مرا دیدند به اندازهٔ محبت و 

العاده خود را بمن نشانداده که مرا خیلی متاثر  گرمجوشی فوق
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ها و رسمیات چندان  ساختند. میدانید که من به امثال این پذیرایی

پابندی ندارم و نه به مدح کسی خوشحال و نه به قبح کسی اهمیتی 

 پرورانم. دهم فقط عشق ترقیات و تعالی ملت محبوبم را بدل میمی

اشخاصیکه اطفال خود را به مکتب داخل کرده بودند و باز توجه به 

های شانرا خارج کرده  رفتن آنها به مکاتب نه نموده بودند، و یا بچه

بودند، بحضور خود خواسته و با آنها نطقی کرده و به دالیل معقول 

طای شان دانانده امر کردم که مجدداً فرزندان خود اوشانرا ازین خ

را بمکاتب بیاورند و عالوتا پنچ پنچ روپیه هر واحد آنها را محض 

تنبیه جریمه نمودم. آنها نیز بدین غلطی خودها اعتراف کرده 

های خود را بمکتب آوردند و اگر اظهار تاسف  بصورت فوری بچه

ه که از اوشان سخت بازخواست بود. البت کردند و مرتبهٔ اول نمی نمی

 شد. می

برای طلبهٔ که داخل مکاتب و به تعلیم خود حاضر بودند البته به 

اخبار خوانده باشید که انعامات را که سزاوار بودند دادم و در تعداد 

مکاتب قندهار نیز افزوده امر کردم که علیحده به تعداد هفتصد نفر 

صد الی هشتصد  ارد از ششایکه اکنون شهر قندهار منظوری د طلبه

 نفر طلبه دیگر بران افزوده شود. 

در مکتب اهل هنود رفتم تعداد طلبه ایشان را نسبتاً کمتر یافتم و آن 

علت دارد زیرا که هندوهای قندهار را ما از دست خود از مکاتب 

رم دادیم چنانچه که سال گذشته کدام سرمعلم یک یا دو نفر هندوبچه 

رده؛ نی ما چنانچه پیشتر گفتیم که مسلمانی بزور را بزور مسلمان ک

طور وضع  دادن پول نیست و باید ما با هندوهای مملکت خود، این

را اختیار نه کرده اسباب تنفر آنها را روی کار نیاوریم و معلم و 

مدیر مکتب بجز دادن تعلیم به هیچ حق این امر را ندارند که به 

رض و کاری داشته باشد اگر آنها ماندن آنها غ شدن و هندو  مسلمان

به میل و رضای خود از عقاید پاک و اوامر صحیح اسالمی متاثر 
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شوند، پس باید که بزور تعلیم نی بلکه به محکمه به  شده مسلمان می

 نزد قاضی رفته ایمان بیاورند.

میدانید که اهل هنود در افغانستان یک جز بسیار ضعیف میباشند، 

مراعات خاطر آنها را به هر طور که بتوانیم  باید که ما و شما می

بکنیم و به آنها دلداری بدهیم و به هیچ صورت اوشان را از خود 

 خفه و دلگیر نسازیم.

هرکسی که در افغانستان سکونت دارد و از هر فرقه که باشد و 

شوند.  هر کار و هر صنعت و خدمتی که بکند تماماً افغان گفته می

متیاز یا افتراقی را در بین افغانهای مملکت و خودم هیچ یک نوع ا

گوی و پیرو  بینم. شیعه و سنی را مسلمان و کلمه خود مناسب نمی

 قرآن میدانم.

امر کردم که نامهای سابقه موقوف و آینده تمام مکاتب بنام مکاتب  

های قریب و نزدیک  ابتداییه با اسم گذر و محل خود یاد شوند و بچه

ی اوست آمده  در همان مکتب که پهلوی خانه هر مکتب بدون تفریق

مجموعاً تعلیم بگیرند و در تعلیمات عمومی هندو و مسلمان پهلو به 

پهلو نشسته درس بخوانند البته در وقت تعلیم دینیات هندوها علیحده 

و مسلمانها علیحده دینیات و عقاید خود را یاد کنند ما را نباید که از 

درمیان ملت خود بینداریم، بلکه تا بتوانیم  حاال تخم نفاق و تفرقه را

در اتحاد و اتفاق و گرمجوشی شان بکوشیم. جایهای سابقه مکاتب 

هم اگرچه چندان بد نبود اما چون حاال تعداد طلبه افزوده شد 

جایهایی درجه دوم قندهار را از برای مکاتب تخصیص کردم تا 

 طلبه در آن درس بخوانند.

شناسید که یک شخص درست و کارهای  می مدیر معارف قندهار را

خوبی کرده اگرچه بعضی چیزهای جزوی از وی سر زده بود و یا 

به حقیقت آن نرسیده.... بهر تقدیر، چون خدماتش خوب و در امور 

عرفانی قندهار کوشش ورزیده بود و در تفتیش هم چیزی از او دیده 
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و به دو نفر  نتوانستم برای خود مدیر معارف نشان ستور درجه دوم

سرمعلم درجه سوم ستور و برای شش نفر معلمین دیگر سه ماهه 

 تنخواه بصورت بخشش داده شد.

  خواهی و معارف گویند گویا از این رهگذر ترقی به من تکرار می

اند  پروری تجار قندهار بر سوداگر های کابل گوی سبقت را ربوده

کرد که  و موجبات محبت و خلوصیت مرا به خود بیشتر جلب

ترین دوکانهای شان  ثروتی که در اعلی بضاعتی و بی باوجود کم

شود و حتی از بسیار اسباب  بیشتر از پنج هزار روپیه مال دیده نمی

العموم خالی میباشند، بدون یک گفت  کارآمد دکانهای اعلی آنها علی

و شنود و مذاکره به محض اظهار فیصد یک روپیه بر 

رف را قبولدار شدند و تاجرهای کابل شان اعانه معا محصوالت

باوجود این وسعت تجارت و کثرت ثروت تا حال برای ترقی 

معارف و ازدیاد امور عرفانی مملکت خویش هیچ یک اقدام شایانی 

 اند! کرده نه

شدن و بدزدی رفتن و  ماند و هیچ اندیشه گم تنها چیزیکه باقی می 

یکه برای سعادت نقصان را ندارد همین علم است و عرفان چیز

افتد علم است، چیزیکه یک ملت را به نظر  دینی و دنیوی بکار می

دوست و دشمن به وقار و صاحب اعتبار نشان میدهد همین علم 

 سازد علم است. ترقی می است چیزی که حقیقتا یک ملت را با

توان به افکار بلند و عشق این شاه مترقی به  از گزارش فوق  می 

تلخیص «)برد. کشور و جدیتش در اداره امور پی پیشرفت و تعالی

 گزارش  از سایت همبستگی مردم افغانستان(

شاه امان هللا  در یکی از خطبه های نماز جمعه درقندهار بصراحت 

هندو ، هزاره ، شیعه ، سنى، احمدزایى و پوپلزایى نداریم :» گفت

ی غازی )پوپلزائی،سفرها «، بلکه همه یک ملت هستیم و آنهم افغان!

 ( ۲امان هللا شاه،  چاپ انتشارات میوند، ص
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شاه امان هللا اولین شاهی درکشور ما وکشور های منطقه است که 

شخصا به تدریس کالن ساالن می پرداخت و سیستم جدید سواد 

آموزی  وضع کرده بود که در مدت ده ساعت یک کالن سال را 

 قادر به خواندن ونوشتن میکرد.

شاه امان هللا عاشق انکشاف معارف بود  شخصا ،بقول داکتر کاظم

بدون اطالع قبلی سری به مکاتب شهر کابل میزد و از شاگردان و 

مسایل درسی شان ً خبر میگرفت. اما در کشوری که در آن تعداد 

باسواد ها بسیاربسیاراندک و برعکس اکثریت قاطع مردم از نعمت 

آنهم در سطح  خواندن و نوشتن محروم بودند، انکشاف معارف

همگانی کار یک روز، یک و یا چند سال نبود ، بلکه وقت و زمان 

کار داشت که باید قدم بقدم اما با جدیت پیش میرفت و شاه امان هللا 

غازی از همه بیشتر خود را وقف این ساحه کرده بود و در هر بیانیه 

 اظم،داکتر ک )«خود به رفتن اطفال به مکتب تا حد تضرع تأکید میکرد.

  (9قسمتشاه امان هللا غازی وبرنامه های انکشاف معارف در کشور)

هللا البته مثل هرانسان دیگر از اشتباه خالی نبود، او که  شاه امان

عشق آتشین نسبت به تعالی مردم خود داشت، در آوردن تغییرات 

های بزرگی  سریع درکشور اشتباهاتی هم از او سرزد، اما ارزش

سال هنوز در مواردی بصورت 1٠۲ه با گذشت را بنیان نهاد ک

 ایم.  کامل به آنها دست نیافته 

( ۲۴۴-۲۴۲استاد رفیع در برگهای اخیرحاکمیت قانون)صفحات 

شرحی  دقیق از عالیق وخصوصیات رفتاری شاه امان هللا را 

اسد سال ۲۹بدست نشر سپرده است. وتذکر رفته که  درشماره 

کتوبی از کابل"طبع گردیده  امان افغان تحت عنوان "م 1۳٠۲

 نظامنامه عهدامانی ضمیمه شده است.۷۷است.ودرادامه آن فهرست 

  2۰21/ 11/ 1۵پایان 
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 مقاله بیستم
 

 اعالمیه شاه امان هللا 
 یا

ت امان هللا خانکشف الحال نادر »  «بقلم اعلیحضن
 

 

    
 نادرشاه              شاه امان هللا

 
 پیشگفتار:

ند.شاه بودز زعمای افغانستان در قرن بیستم  ونادرشاه هردو اشاه امان هللا

وتعمیم  1919امان هللا بخاطر کسب استقالل کشور از استعمار انگلیس درسال 

معارف عصری برای همه اقشار جامعه وپیاده کردن ریفورمهای اجتماعی 

رت وفرهنگی درافغانستان وتالش او در راه برابری حقوقی زنان با مردان شه

ومحبوبیت دارد. ونادرخان خان بحیث سپهساالر جنگ استقالل درجبهه  پکتیا 

وفتح "تل" وهمچنان نجات دهنده شهرکابل از شر دزدان سقوی بحیث یک 

 پادشاه غاصب ومستبد شهرت دارد. 
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نادرشاه را به این دلیل غاصب یا غدار میگویندکه او جنگ با بچۀ سقو را بنام 

ده بود وبا شعار اعاده سلطنت به امان هللا خان مردم امان هللا خان آغازکر

وزیرستان وپکتیا را علیه دار ودستۀ بچۀ سقو بسیج کرد ولی وقتی کابل را از 

چنگ سقویها گرفت، بجای اعاده سلطنت به امان هللا خان ویا تعیین جانشین 

موقت تا برگشتن شاه امان هللا به وطن، خودش پادشاهی را غصب کرد 

ه خواهان وهواداران اعلیحضرت امان هللا خان را که  این عمل ومشروط

محکوم میکردند،به بهانه های مختلف زندانی نمود ونادرخان را انتقاد 

 وشکنجه داد و با اتهامات ناروا وکذائی اعدام نمود.

امریکا(، برمحور استبداد خاندان حکمران  1999جلد دوم تاریخ غبار)چاپ

از آنکه جلد دوم تاریخ غبار را من در سویدن مطالعه )نادرشاه( می چرخد.پس 

نمودم، متوجه شدم که شاه امان هللا خان  پس از اقامت در ایتالیا یک سال بعد 

دچارمضیقۀ اقتصادی شده بود و از موضوع به مارشال شاولیخان که در لندن 

سفیر بود،نامه میفرستد، چون  شاولیخان جواب نامه اش را نمیدهد،به 

خان نامه میفرستد واز او در مورد ملکیتهای خود سوال مینمایدکه از نادر

 طرف کی سرپرستی میشود؟ 

غبار، متن نامه شاه امان هللا  را عنوانی نادرشاه چنین بدست میدهد: چون از 

ش تلگرام ذیل  1309جوزاى  28جانب شاه ولى خان جوابى نگرفت در تاریخ 

 را عنوانى نادرشاه بکابل فرستاد : 

بحضور اعلیحضرت غازى! اموال و امالک و فابریکه هاى عین المال من و »

ا حکومت چه نظر ثریا و اوالد هاى من در دست کیست و که اداره میکند؟ آی

 « دارد؟

درعوض وبود امان هللا خان قبالً اراضی شخصی خود وملکه را بدولت داده 

المال برای خود گرفته فابریکه های پشمینه بافی وچرمگری کابل را بنام عین 

 (102ص غبار،«)بود.

کرد و براى خورد ه بگفته غبار، نادرشاه از این حالت شاه امان هللا سوء استفاد

 ساختن او این نامه را به یک جرگه ای فرمایشی ارائه نمود.

هدف نادرشاه ازاین کاردوچیز بود: یکی  ابطال تصاویب مترقی لویه جرگه 

ی بخودگرفته بود،از قبیل:الغای القاب نشکل قانوش(درپغمان که 1307)1928

ولباس رسمی مامورین ، ثبت دارائی مامورین هنگام دخول درخدمت دولت 

وحساب دادن از عواید ومصارف شخصی،تحدید اختیارات قضات وحکام، 
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تاسیس اداره تفتیش عمومی،تعیین جزاء براساس قانون مدونه قبلی وتعیین 

عصری  ومدنی ، آزادی مطبوعات وانتقاد از جزای نقدی، تشکیل محاکم 

حکومت، الغای نکاح صغیره  وتعیین سن ازدواج، آزادی رفع حجاب زن،شرط 

ورای ملی تبدیلی عالمت بیرق ملی، تاسیس ش داشتن شهادتنامه برای مال ها،

 باسواد وامثال آن. نفره -150

هذا از یکطرف هدف دوم،جرگه را بنام ملت بر رخ شاه امان هللا کشیدن بود.ل

مصوبات قانونی جرگه پغمان ابطال شد واز طرف دیگر برضد امان هللا که 

درخواست عین المال را از نادرشاه نموده بود فیصله نمره پنج جرگه را منتشر 

ش، شاه امان  1309سنبله  22ساخت. دراین فیصله نامه )شماره پنج( مورخ 

بردگی وم کرد و استرداد ثروت را خاین ملت و دزد دارائى افغانستان  موسهللا 

را از اوکرده بود و هم براى استرداد آن ثروت، جرگه، نادرشاه را  ]برده شده[

کشید و طى هللا شاه امان وکیل گرفته بود. نادرشاه فیصله جرگه را بر رخ 

 مکاتبات خود بشاه از آن نوشت .

ی در جوف شاه امان هللا هم آن اتهامات را یک بیک رد نموده  ضمن اعالمیه ا

ه اتهام آورنده آن نامه د. نادرخان سه نفر را باچوب دستی به افغانستان فرست

غبار، د.)مونه یک مهاجرهندوستانی بود اعدام  د ویکی را کردستگیر ک

 ( 115، 100،صص2جلد

بدینسو من غوره بدل  ماندم که  1999از زمان مطالعه جلد دوم تاریخ غبار در

در رد اتهامات نادرشاه میسر می بود تا از محتوای کاش پاسخ شاه امان هللا  

 آن مطلع میشدیم وبا دوستان وارادتمندان آن شاه نیز شریک میساختم.

خوشبختانه اینک آن آرزوی  دیرینه ما برآورده شد.آقای قاسم آسمائی دراین  

کشف الحال نادرخان بقلم اعلیحضرت امان هللا »اواخر  مقاله ای زیرعنوان 

اعلیحضرت امان هللا خان در جواب پاسخ ت نشر سپرده که همان بدس« خان

توسط مرحوم محمدابراهیم صفا از زبان اردو به  پاسخ نادرخان است. این 

ماه جواز( به  28تا  20درروزنامه انیس) 1357دری  ترجمه شده ودر سال 

نشر رسیده  است وحال توسط آقای اسمائی  بازنویسی واقتباس شده و از 

انترنت با هموطنان  شریک ساخته شده است. ما با ابراز سپاس از طریق 

( 2021سپتمبر 30منتشره زحمات ایشان آن نامه را از پورتال افغان جرمن )

 عیناً اقتباس وبا دوستان خودشریک میسازیم.

 
ن
 2021/ 3/10سیستان



 2۰۸ مقاله در بارۀ شاه امان هللا20

 
 
 

 الحال نادر كشف
 به قلم

ت امان هللا   اعلیحضن
 

 ( خاندر هنگام سلطۀ استبدادی نادر جراید اردوی هند )منتشره 
 

 ترجمه محمد ابراهیم صفا
جوزای  20مورخ 14491ــ 14484های  از شمارهاقتباس )

 ]قاسم اسمائی[روزنامه انیس( 1357جوزای  28 ــ 1357
 

 دربارۀ محمد ابراهیم صفا ترجمه کنندۀ این مطلب

 

در  1907/  1286یاد محمدابراهیم صفا فرزند ناظر محمدصفر در سال  زنده

 باغبانکوچه کابل بدنیا آمد. 

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

 او باقی مانده است. های از ها و ترجمه نوشته

( با سایر 1311محمدابراهیم صفا در بیست شش سالگی )یازدهم عقرب 

اعضای خانواده به زندان افگنده شد. چهار سال اول را در زندان ارگ سپری 

کرد و بعد از تکمیل شدن زندان قلعه جدید در زندان دهمزنگ، به آنجا منتقل 

( از 1325چهل سالگی )سال  شد. وی بعد از چهارده سال پر مشقت در سن

 زندان آزاد شد. 

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. 
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درگذشته است. روحش شاد، نام و  1980/ 1359محمدابراهیم صفا در سال 

 یادش جاودان است.

 
 :اعالمیهآغاز 

 
اخبارهای کابل که درین روزها بمن رسیده است. عاید باین » 

دورافتاده از وطن خیلی تحریرات عجیبی را داراست. این تحریرات 
های غلیظ است که نظام مطبوعات  م یك سلسله بیانات رکیک و دشنا

تواند آنرا اجازه بدهد. یك دسته حمالت و  هیچ حکومت مهذب نمی
 است که هیچ اساس ندارد. اتهامات 

های مذکور را تردید کنم، یك نکته بسیار مهم  بافی قبل از آنکه دروغ
 برده عنوان داراست و آن این است. را به دنیا پی 

محمد نادر بر دو وعدۀ او  ،ناشناس من وفا و نمك جرنیل بیکامیابی 
و  مبتنی بود. یکی بنام من و برای من خدمت کردن را وعده داده بود

اعالن نموده بود که نه خودش و نه از خاندان او ارادۀ سلطنت را 
ندارند و اگر او را مجبور کنند نیز قبول نخواهد کرد و این وعدۀ 

نمود. دوم رضا و رای  های شدید تحکیم می خودرا همه وقت به قسم
ملت را شرط نهاده و قلع و قمع حکو مت بچه سقا را به سبب اینکه 

 داد. و برخالف راه ملت بود، مقصد خود نشان می جهل و استبداد
ها را اعالن و تصریح و تاکید کرد؛ ملت  بعد از آنکه این وعده

همراهی او را اختیار و لهذا مشارالیه موفق شد. به مجرد موفقیت، 
ها را ایفا نه کرد، بلکه ذکر هم نکرد. در  کدام ازین وعده هیچ

مجبور ساخته ولی تمام  گوید که ملت اورا های خود می اعالن
خانه موجود بود و آنها حیثیت  داند که چند نفر در سالم افغانستان می

نمایندگی ملت را چقدر داشتند و آنها چه گفتند. آیا ملت غیور قندهار، 
گروه دزدان را در قندهار بنام کدام شخص مغلوب ساختند و بیرق 

آزرده شده و از  کدام شخص را برپا نمودند. ملت از اعالن نادرخان
 خطاب دادند و خواهند داد. وفا بدعهد، نمك حرام و بی آن رو اورا



 21۰ مقاله در بارۀ شاه امان هللا20

ازین جهت است که مشارالیه که دیروز قوای سقوی را شکست داد؛ 
فرما بسازد. تا حال نتوانسته است  تواند امنیت را حکم امروز نمی

مالیه جمع کند. البته کاری که بزور سرنیزه پیش برده است دوتا 
های غلط و دوم منع انتخابات. از  ت. یکی اشاعت بعضی بیاناس

وکال در حوالي پایتخت برای لویه جرگه بعضی اشخاص را از 
بعضی مناطق جمع کردند و بنام آنها یك چند اعالن برای مخالفت 
این مسافر شایع نمودند که خود آنها که بزور جمع شده بودند و خبر 

زدن و فکر کردن نداشت. هر  ندارند. در لوی جرگه کسی حق گپ
خواست بنام آن بیچاره ها اجرا کرد و من همین  چه محمدنادر می

خان سفیر نوشتم  ولی های خود اسمی شاه نکته را در یکی از مکتوب
کنید.  دانم شما هرچه بخواهید بنام وکالی بیچاره می که من می

کردند. شوندگان این ملت همان است که در هر قدم مرا مدافعه  کالن
از پیر هفتاد ساله تا طفل دوازده ساله در رکاب من ایستاده با اشرار 

های خودرا فدای من کردند و تا من آنها را از جنگ  جنگیدند و جان
 باز نداشتم رو نگشتاندند.

خان، کسی با محمدهاشم خان،  این ملت همانست که کسی با مهردل
نبی خان و کسی  کسی با ارجمند محمدامین جان و کسی با غالم

الدوله خان در شمال و جنوب در مشرق و مغرب وطن  باشجاع
برعلیه دزدان برای من و بنام من جنگیدند. بعضی ازینها مثل 

 عبدالرحمن خان رئیس بلدیۀ کابل شهید این راه گردید. 
بینند و اگر چه از من بعضی کارها صادر  وکالی ملت مرا بد نمی

دانم؛ ولی خیانت به  من امروز می شده است که خطا بودن آن را
دانند که من فدای  نزده است و ملت من می ملك و ملت از من سر

آرزوی ترقی و خدمت ایشان شده ام، با من ملت مخالفت نکرده 
است بلکه اوامر مرا صادقانه اطاعت نموده اند و به حکم حضرت 

د کرده الهی ایشان در اول مرا پادشاه ساختند و ده سال خد مت و مد
در مرحله آخرین هم با لشكر من در کابل و راه قندهار تا آن وقت 

ها دادند تا خود رفتن را ترجیح  مدافعه کرده اند و دشمن را شکست
 دادم. 
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لهذا افواهاتی را که قلم شخص محمدنادر بنام و کالی ملت شایع 
کرده از وکالی ملت نیست بلکه از خود اوست. همچنان در باب 

از  خان شایع کرده است، صرف عبارت بنام میرزا میرغالم شایعه که
نه از یك میرزای بیچاره که هیچ زبان القای یك فتنه و فساد است ور

داند تحریر یك مقاله با فقرات فرانسوی ناممکن است.  خارجی را نمی
من هیچ چیزی برعلیه علما بعد از حرکت خود نگفته ام و نه نوشته 

ا هم چیزی نگفته ام.البته در وقت حرکت خود سوء ر ام، بلکه علمای
تر اعالن کردند و مرا  سوء را که بچه سقاء را از من مستحق علمای

 سبب کافر گفتند، تکذیب کردم.  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« اهلل منهانعوذ ب»
الكریم یك خطا است که آنرا پسان حس خواهد کرد و این  انشاءهللا

داند که کل شکایات در باب من صحیح  نکته را محمدنادر خوب می
نیستند. و من یکی از مفتخرین به پیروی توحید بوده گاهی حلقه 

ولی اگر ریوتر نگفته باشد خود  اندازم. کفر در گردن خود نمی
کند که من علماء را  محمدنادر ریوتر است و یك خبر دروغ ایجاد می

خواهد  بد گفته ام و خود را باین صورت حامی علماء جلوه دادن می
و هم بدین صورت که خواهش روز بروز برای عودت من در وطن 

خواهد.  رود و تعمیم یافته است؛ جلو گیری کردن می اظهار شده می
من که علمای مدرسه عربیه را جمع کرده بودم آنها مرا خوب 

کردم، ادارات تمیز و  شناسند که من به علماء صحیح احترام می می
هایی که من در وزارت عدلیه جمع نموده بودم مرا  قضاء و مفتی

دانند و همین علما و مشایخ همه طرف من بودند و  خوب مسلمان می
جهت من جنگ کردند و شهید شدند که هر  بس. در رکاب من و به

العلماء در آن وقت نیز طبع  شناسد و فتوای جمعیت کس نام آنها را می
 تواند.  گردیده که هرکس پالیده و دیده می
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 حمالت دیگر شان عبارت ازینست که من ده کرور روپیه آورده ام. 
 

ن یك مشت این تماماً افترا است. چرا که ده کرور روپیه در افغانستا 
های اروپا موجود است که البته از آنها پرسیده  موجود نبود و بانك

 تواند. تواند و حقیقت را منکشف کرده می شده می
 

هایی که برای اشیای خریداری  بہتان دیگر شان اینست که من پول
 م. ه اآن را در جیب خود انداخت ]بودم[در اروپا آورده 

 
کدام درك بموجب کدام فرمان گرفته این پولها در کجا بودند و از 

های افغانی فرستاده شده بذریعه  شده. مبلغی که از خزانه به سفارت
های مذکور در بدل اسلحه و کارآمد به دول فرانسه و ایتالیا  سفارت

رت مالیه افغانستان های مذکور به وزا تادیه شده که در حساب سفارت
 توانند.  کال تحقیق کرده میموجود است. و

من خودم اصول بودجه حکومتی را یعنی جمع و خرچ را اول دفعه 
در تاریخ وطن شیرین خود معرفی نمودم. با این اراده بود که 
ً به خیال و خواهش  مصرف خودسرانه که روسای حكومات عموما

کنند آنرا جلو گیری و به تدریج دست تصرف  نفسانی خود اجرا می
شود این طور  اه نمایم. چطور میکیفی پادشاه را از مالیه دولت کوت

یك شخص را به حیف و میل پول ملت طعن بدهند. برای همین بود 
گذشت به معرض اجرا  که تا بودجه از مجلس وزرا و شورا نمی

آمد. در سال آخر که شورای ملی را تجویز و انتخاب مستقیم آزاد  نمی
اختیار  و کال را برای شورای ملی معرفی نمودم نیز خیال داشتم که

خرچ ملت را یك درجه بیشتر از سابق بدست وکالی ملت بگذارم تا 
آنها به تدریج به اصول بودجه دولتی و حق شرعی و طبیعی خود 

 آگاه شده بروند. 
غرضانه مرا به حیف مال  با تلقین و معرفی این اصول، ساده و بی

ً متهم ساخته نمی  توانند. البته غیرحق خالف حقیقت مملکت محققا
گفتن، همه چیز ممکن است. من این مسأله را نه تنها در قوانین و 
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  نظامات نوشتم بلکه عمالً اجرا کردم و تحریرات من مثل اعالن خط
مشی محمد نادر نبود که در آنجا صریح مسؤولیت حکومت را وعده 

گناهان که  داده و تا امروز برای مسایل مالی نی بلکه برای قتل بی
شود هیچ مسؤولیتی برای خودش یا برادران او  ه میثبوت امر داد بی

یا یکی از اقربای دوردست او موجود نیست. تنها قرابت با ایشان و 
خویشاوندان یا به یکی از منسوبان این خاندان از هر نظامنامه بیشتر 

 دهد.  کار می
 

کند که من مقرر نکردم، اینطور  در باب صدراعظم که اعتراض می
 سد. نوی نیست که می

 
من در اول سلطنت خود صدراعظم اعتمادالدوله مرحوم را مقرر 

و ایشان مدتی با این عهده بودند ولی چون نتیجۀ مطلوب برای کردم. 
 مملکت از آن حاصل نبود ایشان از آن عهده علیحده کرده شدند؛ ولی
بازهم گاهی در غیاب من و گاهی با وجود حاضر بودن من، وزیر 

ً بنام وکیل مصروف این وظیفه  داشتن اسم اول بی صدراعظم بعضا
بودند و چنانچه ایام وکالت محمد ولی خان که یك آدم صادق و 

 خیرخواه و پاك نفس بود دلیل واضح است. 
باز در سال دوم یك موقع دوم را زیر امتحان گذاشتم که اگر خداوند 
بخواهد ادارۀ صدارت عظماء صحیح شود و این بود که شیراحمد 

دانستم مامور  رئیس شورا را که مناسب و الیق این کار میخان 
تشکیل کابینه نمودم و التوای تشکیل کابینه مربوط به این بود که 

شوند،  وکالی شورای ملی جمع می 1۳٠۷چون در سال 
الوزراء یا از خود وکال و یا به مشورۀ وکالء اشخاص کابینۀ  رئیس

 خود را انتخاب نماید. 
 
که ممکن است یك برادر اگر من این سوال را بکنم موقع نیست  بی

امیر، برادر دیگر صدراعظم و برادر دیگر وزیرحربیه و یك شوهر 
کاکا  دربار و بچه گیر و دیگر شوهرخواهر معین خواهر مدیر طلب
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حربیه و  وزیردربار و نواسه کاکا وزیرخارجه و بچه کاکا معین
سفیر در ماسکو و برادر الحكومه و یك برادر  شوهردختر کاکا نائب

دیگر وزیر مختار لندن و بچه کاکا وزیر مختار پاریس و بچه ماما 
وزیر مختار در روم و خواهر زاده )اسدهللا پسر ولینعمی شان 

گری جای  اعلیحضرت شهید( سر سراوس باشد. آیا غیر از چپراسی
غرضی  خواهی و بی ماند؟ و آیا دعوای وطن دیگر برای دیگران می

 خورد؟ وق شناسی و ملت پروری با این احوال سر میو حق
 

های قدیم را گذاشته سرك نو  اعتراض دیگر شان که چرا سرك
 کشیدم. 

 
آور است که من مسؤول سرک کشیدن هستم؛ آن  این سوال چقدر خنده

هم سرکی که در نتیجۀ مشورۀ یك هیئت مهندسی آلمانی، ایتالوی، 
ه بود. آیا من انجینیر و یا معمار روسی و انگلیسی زیر کار گرفته شد

بودم که مسؤلیت عائد من است؟ اگر مراد ازین اعتراض که بین 
و مزار شریف یك سرک منظم برای مملکت الزم  کابل و دکه و کابل

شد. بازهم هر  رو قناعت می های کاروان شود و باید به همان راه
میده های نو را بخوبی فه شعور ی لزوم و احتیاج این سرك ذی
تواند. قابل این نیست که حتی از چنین سوال مضحك جواب داده  می

 شود.
 

 ها نکردم.  کند که توجه به ترمیم سرك باز حمله می
 

اگر رجوع به وزارت مالیه شود و دیده شود که چقدر پول از بابت 
شد و باز چقدر حکومت از عایدات دیگر برآن  سرك پولی عائد می

بلی شود.  ماهیت این سوال هم ظاهر می اضافه کرده خرج می کرد
بیگاری را که یك بار شاقه بر ملت عزیز بود و از یك طرف مالیه و 

دادند و از دیگر طرف مانند حیوان باالی شان کار  سرك پولی می
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شد منع نموده بودم. اگر این امر، سهو و خطای من بود، تنها  می
 لم تمدن. این نظریات خود محمدنادر خواهد بود نه از عا

 
 نامه احتساب را اجرا نکردم.  گوید من نظام می
 

نامه مذکور به شورا امر داده شد که اول آنچه که شرع  برای نظام
کند که یك آدم عامی یعنی هر فرد مسلم، بداند و  شریف، حکم می

بصورت یك رساله بسازند تا چاپ و در بین ملت نشر شود تا مردم 
د اداره احتساب مسئول باشند تا ازین راه برای همان احکام مبارك نز

تکلیف یا زحمت سوال کردن المحدود بعضی از محتسبین خود 
 غرض عاید مردم نشود. 

شورا یك جلد کتاب ساخت که نه تنها آن کتاب برای دانستن مردم 
احتساب را مبدل به حكومت کرده بود. و چون عام هم زیاد بود بلکه 

ین نیست که مردم را دچار زحمت مراد از احتساب شرع شریف ا
به شورا مشوره داده شد که  نماید بلکه مراد هدایت و فیض است،

ایشان نظر کافی نموده، رسالۀ مذکور را از نقطه نظر شرع مبارك 
که مقرون به استعداد تعلیم دینی مردم عوام باشد اصالح نمایند تا پس 

د. ولی پیش از چاپ و نشر کردن در ملت اداره احتساب جاری شو
از تنظیم این رساله اختالل پیش آمد و اجرای آن ماند. این نیست که 

 از روي تساهل در اجرای فرو گذاشت شده باشد. 
 

( فقره که جرگه پیشنهاد کرده بود در اجرا 17گوید که ) دیگر می
 نبود. 

 
وقتی که من به  گویید. فقرات مذکور جاری بود. این غلط است که می

مت مشرقی و جنوبی رفتم. جرگه آنها در فقرات مذکور قندهار و س
بعضی اصالحات خواستند و من قبول کردم. اصالحات مذکور از 
طرف جرگه محلی او شان شده بود و فقط در همان عالقه اجرا یافت 
نه در تمام افغا نستان. بعدها که لوی جرگه فقرات مذبور را برای 
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ی اجرای تعدیالت آن به کل افغانستان اصالح و تعدیل نمود ول
طوری که لوي جرگه خواسته بود نشده بود که اختالل پیش آمد و تا 

 آخر مطابق همان مواد اولیه جاری بود.
  

ها را زیاد  های دیگر اینست که من تنخواه سپاهی یکی از اعتراض
 کردم ولی بعدها ندادم و تخفیف کردم. 

 
زیاد خراب شد و چون وضعیت مالی مملکت در اثر جنگ استقالل 

این مطلب را عسکرهای غیور که ایشان از من بیشتر و بیشتر 
آرزومند سعادت و عزت ملك خود بوده و کمال صداقت و فداکاری 
را به من دارند. حس کردند از تمام قطعات نوشتند که ایشان به کمتر 
قناعت نموده و مملکت خود را دچار زحمت نمی کنند و خواستند که 

ان تنزیل شود. من هم ازین همدردی و احساسات حسنه مواجب ایش
ایشان تشکر نمودم و تنخواه ایشان تخفیف شد. باز که بحمدهللا تعالی 
حالت مالی مملکت خوب شد مواجب شان عوض بیست روپیه با 

 ست و پنج روپیه رسید و تا آخر دوام داشت. ماکوالت به بی
 

 انداختم.  م میبه من حمله میکنند که نفاق را در بین مرد
 

نعوذ باهللا این بهتا ن محض است. گفتار و اعمال من همیشه گواه 
بوده است که من غیر از اتفاق و یك جهتی و همدردی به ملت 

دانند  های مرا شنیده اند. خوب می عزیزم تعلیم نداده ام.کسانی که نطق
 که این محض بهتان و تہمت است.

 
چرا بخارای مسلمان را معاونت از جمله حمالت شان اینست که من 

 کردم. 
 

پس ازینکه دولت روسیه استقالل بخارا را شناخت به مناسبت 
همسایه داری و دوستی دو دو توپ و دو فیل به قسم هدیه و یك افسر 
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و چند افراد در اثر خواهش بخارا برای تعلیم عسکری آنجا فرستادم. 
زیرا مقابله و جدال شود  این مسأله حمل بر مخالفت دولت روسیه نمی

دوتوپ سیستم قدیم و چند نفر با یك حکومت بزرگی مثل روسیه  با
غیرممکن بوده است. نقطه نظر من استقالل دادن بخارا مقابل روسیه 

های افغانستان  گاهی نبوده چه اساس سیاست من با تمام همسایه
طرفانه بوده و این مسأله به خود محمدنادر  معاونت دوستانه و بی

. آیا چرا از خطای بزرگی که خود او در ریاست یشتر معلوم استب
تنظیمیه خود در قطغن مرتکب شده بود و من آن را اصالح کردم، 

 گزیند. ذکر نکرده خاموشی می
 

 گوید من با مهاجرین برادران هندی بدعهدی کردم.  می
 

با برادران مهاجرین هندی هیچ یك خالف عهد نشد بلکه از آنچه در 
تر با ایشان رفتار شد. چنانچه بعضی  ن مقرر شده بود زیادهاعال

ایشان که خواستند در افغانستان اقامت کردند و بعضی شان که 
واضح کردنیست که احساسات و افکار مرا  خواستند برگشتند. این

دانند و اظهار احساسات  برادران هندی من نسبت به خود خوب می
دلیل این مدعا است. این ایشان در وقت انقالب نسبت به من 

ها و پروپاگاندها در احساسات خیرخواهانه من صدمه  سرایي یاوه
 زند چرا یکدیگر را خوب می شناسیم.  نمی

 
 نویسد من چرا روی خانم خود را باز کردم.  می
 

وقتی که من عازم اروپا شدم ضرور دانستم با خانم خود بروم تا 
وم باز چیزی که درین مسأله مورد اشتباهات بیجای مخالفین خود نش

خواهم و  از من سهو شده باشد از درگاه خداوند غفور عفو می
امیدوارم چون نیت من بد نبوده است حضرت خدا وند غفار و رحیم 

 ببخشاید.
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کند که متعلمات را چرا برای داکتری زنانه به  جای دیگر اظهار می
 ترکیه فرستادم.

 
ناموس اهالی مملکت بود تا  فرستادن متعلمات برای حفظ ستر و

ها و داکترهای مرد مستغنی بسازد و باز  ها را از معالجه طبیب زن
متعلمات به مملکت برادر مسلمان فرستاده شدند نه اروپا و آنها زیر 

کردند. من یقین دارم که هر  نگرانی سفارت افغانی آنجا تحصیل می
مسلمانش  خواهد که ناموس آن توسط خواهران آدم با ناموس می

 عالج شود. نسبت با اینکه معالج ناموسش یك مرد بیگانه باشد.
 

المال را به  ها و دكاكین عین اعتراض دیگر اینجا است که من زمین
 ها بدل کردم.  فابریك

 
ها و برای بعضی موسسات خود عمارات  دولت برای مهاجرین زمین

به پول  الزم داشت و از طرف دیگر بودجه مملکتی اجازه خرید را
المال برای  داد و هم این دور افتاده وطن برای اینکه از بیت نقد نمی

گرفتم.  گذران خود با اصرار هر ساله شورای ملی چیزی نمی
المال را برای  وزارت مالیه تجویز نمود که بقیه عمارات و زمین عین

هایی که چالندن آن کار  دولت بخرند و به عوض آن بعضی فابریکه
را من قبول کردم و بعضی مردم  به من بدهند. این تجویز دولت نبود

ً به میرزا محمد ایوب  که ایشان هنوز در کابل هستند و مخصوصا
المال که حاال وزیر مالیه است خوبتر معلوم است  خان امین عین

ها اسهام شود و در معرض فروش عموم  مشوره کردم که این فابریکه
ها دایر شود و هم مردم  ریکهگذارده شود تا به صورت شرکت فاب

ها در وطن پیدا شود و  مستفید شوند و هم فکر طرز شرکت فابریکه
 مردم تشویق شوند.

شناسند طرز  من بسیار خوش هستم که مردم مملکت عزیزم مرا می 
زندگی ساده مرا که از پوشیدن رخت کهنه و پاره هم خودداری 
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به نسبت « عیاشی»لفظ فهمند که استعمال  دانند و می می نکرده ام.
 من ظلم و بهتان است. 

 
 کند.  در باب منع و جلو گیری نکردن از شراب من اعتراض می

 
ورود شراب فرو ختن شراب شدیداً موقوف بود و سخت از طرف 

شد. مرتکبین آن حتی اگر مردم بسیار و کالن و  اداره گمرك دقت می
ذاری درین باب آمدند که فرو گ بودند زیر جزای شرعی می مهم می

تواند نشان دهد که در  مسأله که می هیچ وقت نشده، برعکس این
زمان موجود کسی به جزای شراب نوشی رسیده باشد ولی در وقت 

 من این جزا اجری می شد. 
 

یکی از اعتراضات اینست که چرا خائنین را به ماموریت مقرر 
 کردم.  می
 

ه سر کار هستند کدام اگر بدیدۀ انصاف دیده شود، امروز کسانی ک
کسان هستند آیا این مردم نو از زمین روئیده اند و یا نو از خارج 

اگر خدا »ها  وارد کرده شده اند؟ اینها همان مردم نیستند که بعضی
اگر امروز  دیروز خاین بودند امروز چرا خاین نیستند.« نخواسته

کردم از  خاین نیستند دیروز هم نبودند غیر ازیشان که را مقرر می
ها را  شود چرا محمدنادر خاین شد. اگر می چوب که آدم تراشیده نمی

کند، پس او هم مثل  کند؛ اگر می مقرر کرده و طرفداری ایشان را می
 من است او چرا قابل اعتراض نیست و اعتراض برمن وارد است. 

جات ساختگی و پروپا گند  پس مسأله اینست که تمام این نوشته
. عالوه بران کسانی که اثر است وغ وساختگی و بیاست و حرف در

شد  گرفت ازیشان مدافعه نمی آنها را نظاما ت مملکت زیر محاکمه می
های محاکم و تفتیش ما که  رسیدند. فیصله و ایشان به جزای خود می

 حاال هم موجود خواهد بود شاهد من است.
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خصی من گوید که انحصار تدریس علوم دینی با اجازۀ ش اینکه می
  بود، غلط است.

 
مقرر شد که مجلسی از علمای هر والیت در خود والیت تشکیل شود 

آوری به کسانی که دارای لیاقت تدریس  که مجلس مذکور پس از علم
هستند شهادتنامه بدهد تا محصلین عمر خود را پیش مردمی که 
قابلیت تدریس را ندارند ضایع نکنند. تدریس دینی گاهی به انحصار 

 اجازه من نبوده است.
 

ها و اقربای خود نه  المال را به خویش من عمارات و پول بیت
 بخشیده ام اگر بخشیده ام کدام است؟

 
ها به افراد کرده ام در اثر خدماتی که کرده بودند و  البته اگر بخشش

از نقطه نظر تالیف و تشویق به خدمت مملکت بوده است چنانچه هر 
 کند.  حکومت می

 
 دیگر اینست که چرا در بست نظام تخفیف دادم.  حمله

 
من باندازۀ که دولت افغانستان توپ و تفنگ سیستم نو داشت که در 
دنیای امروز معمول و قابل کار است عسکر نگه داشته بودم. در 

تفنگ واسلحه به غیر  تفنگ کاری موجود شود آیا نفر بی صورتی که
 المال چه بود؟ از تحمیل خرچ بر بیت

ماند  نفر می رسید و باز بی لبته اگر اسلحه که از اروپا خریده ام میا
 بود.  شدم و گفته معترض راست می من طرف اعتراض می

 
 از اعتراضات یکی اینست که چرا روز جمعه به پنجشنبه مبدل شد. 

 
شوند  چون دیده شد که مردم رفته رفته از فیض نمازجمعه محروم می

برای میله و کارهای شخصی خود نماز و روزهای جمعه هر کدام 
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شود تا مردم به  تر می کردند و این فریضه مبارك جمعه را ترك می
امور شخصیه خود رسیده بتوانند و در روزهای جمعه به استثنای 

هایی که شرع شریف ایشان را معاف نموده است، همه مردم  شخص
یین به نماز حاضر شوند باین جهت روز پنجشنبه روز رخصتی تع

های مرخصی تعیین شد تا مردم به  شد و برای روز جمعه ساعت
که  البته مردم این مسأله را حس کرده باشند که وقتینماز برسند. 

روزهای پنجشنبه آزادی بود، چقدر نمازگزاران زیاده تر از 
 بودند. روزهایی که جمعه رخصتی بود در نماز جمع می

  
زیور خریده ام، غلط محض است  المال گوید من از پول بیت اینکه می

 من هیچ زیور از پول بیت المال نخریده ام. .
 
در باب ازدواج چون این معامله شخصی است که برخالف دین و  

 کس ندارد.  مذهب نبوده است حق اعتراض را هیچ
 

گویم  باب برآمدن من از افغانستان طوری که من نوشتم باز می من
دم خون ریزی نکنند و بین خود برای اینکه برای سلطنت من مر

د من ایثار کردم و گذاشتم تا مردم بفهمند که من چقدر خیرخواه ننجنگ
 آنان بودم. 

شد بعد از  در اینجا الزم است توضیح کنم که تمام چیزهایی که می
 شد. های محلی و شورای دولت و لوی جر گه می تصویب جرگه

 
خود فارغ شدم، م های جرنیل نمك حرا تهمتحاال که از توضیح 

میخواهم اصل علت این شایعات اهانت کارانه را در قسمت مذکور 
آشکار کنم. زیرا در ابتدای ورود خود به هندوستان و به سمت 

رفت و یك خط  ههای دوستانه فرستاد من پیغام جنوبی محمدنادر به
نیز به من ارسال نمود که مضمون آنرا برای آگاهی ملت عزیز خود 

 کنم: می عیناً نقل
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 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 فرماید که براه خیر وطن مستقیم باشم. مقصد 

های افغانستان تفاوت ندارد.  چون از خدمت است قندهار و دگر سمت
ا که برای مقصود مذکور خوبتر و زودتر خدمت شود به از هر ج

خواهان و  فکر ناقصم بهتر است. خداوند معاون افغانستان و بهی
خواهان افغانستان باشد. معروضه ام را صدق دانسته انتظار  مترقي

 «.)محمد نادر خیراندیش و خیرخواه(نتیجه باید کرد
  

زد.  رخواهانه دم میدر اثنای کار و جمع کردن مردم نیز از من خی
حتی بعد از اعالن سلطنت نیز از خدمات من و ازینکه افغانستان را 
پرو غرام من رو به ترقیات و تکامل خواهد برد. پس چه شد که این 

حیایی بر ضد من  درایی و بی  رنگ را گذاشت و با کمال دیده
 بدینگونه شایعات که عادتاً غیردشنام چیزی در آن نیست شروع کرد.

 
 اینست تلگرام محمدنادر به من:

مرا همیشه دوست خیرخواه و صمیمی خود یقین خواهید فرمود و »
نستان خدمات فراموش نخواهید فرمود. من و افغااز دعای خیر 

شایسته اعلیحضرت را که در ایام سلطنت خویش ابراز نموده اند 
 « هد شد.تقدیر کرده تاریخاً فرا موش نخوا

 
در ابتدا ملت در حق مشارالیه چه بسبب  سبب اصلی اینست که

هایی که داده بود  کرد چه بسبب وعده همراهی که به من ابراز می
منتظر بودند. چنانچه من هم اظهارات دادم که مشارالیه از خود من 

کند، تا که به ملت معلوم شد که  است و به پروغرام خود من کار می
د شان و خاندان شا این همه حرف بود و در مملکت جز منفعت خو

ن، جز استبداد، جها لت، خودسری و سقویت چیز دیگری حکمفرما 
 نگردید. 
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های دیگر غیر عدم قبول پادشاهی که داده بودند مثل مشروطیت  وعده
آنرا نیز ایفا نکردند و درین باب بقدری که من آغاز کرده بودم نیز 

انشاءهللا الكریم نکردند تا به تکمیل آن که من در خیال داشتم و دارم 
چه برسد.ملت ازین واقعه متنفر شد. رفت که مشارالیه برای خود 

های طی شده را ترک کرده به  اعالن سلطنت کرد و چرا تمام راه
 . ارتجاع مملکت را مقابل ساخت

 
ساخت که  یك چند روزی ملت را باز هم به آوازهای غلط متردد می

رود و این دور افتاده  وما مییکی از آن این آوازه بود که شاه ولی ر
آورد. چندی بعد شایع کردند که من اروپا را  وطن را دوباره می

پسندیده ام و را ضی نیستم که دوباره به افغانستان بیایم، این دوره هم 
زود منفی بود و کذب بودن این خبرها نیز معلوم شد. آن وقت ملت 

رین کار گرفت. به هیجان آمد و با آنکه از ظلم قطعی و تشدد آخ
اشتیاق روز افزون مطالبه ملت برای عودت من نیز محکم تر و 
بلندتر شده رفت. این دوام و عروج مطالبۀ ملت برای عودت من 
ایشان را با این تشبثات وادار نمود که شروع بر پروپاگند بر ضد من 

 بکنند. 
های سخت ركیك براي  اساس بلکه دشنام های بی و اینك این سخن

که تا اگر بتوانند آرزوی ملت را محو کنند و این خیال را کم  آنست
 کنند. 

از طرف دیگر ایشان قابل آن ثابت نشدند که در مملکت یك راه 
العین برای مملکت بگذارند، و  صحیح را تعقیب کنند و یك نصب

کسی بایشان  حتی در برپا کردن امنیت نیز ناکام گردیدند، و نه هیچ
 آورد.  و سر فرو نمیاز دل را ضی نیست 

اگر چه  کنید. واقعات مملکت را تعقیب کنید. همین مسأله را یقین می
کنم که در اواخر عاید به بعضی چیزها از حدود  من اعتراف می

اعتدال گذشته و در فرط سعادت مملکت همه چیز را فراموش کرده 
بودم اما رفتار من در مملکت چه از حیث مناسبات مساویانه و 

ها وارد نشدم؛ به هیچکدام شان و قائم  پرورانه با خارجی صلح
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داشتن شرف ملی و چه از حیث شناختن تقاضاهای عصر و زمان 
برای اداره داخلی مملکت بهترین رفتار بود و آرامترین ایام، ایام 

  من بود.
ترین اقوامی که به بغاوت شروع کردند، نیز درک  این نکته را اول

را فهمیده بودند که فریب خورده بودند. نموده سهو حرکت خود 
های سمت مشرقی نزد من به قندهار رسیده بود و  نام  چنانچه توبه

مند و از مامور  تمام ملت از زارع تا مزدورکار و از دکاندار تا دولت
غمی ایام من بوده و هستند و اگر  العلم همه قایل آرامی و بی تا طالب

از همان آرامی و  نه تنها مایل بلکه  در آینده نیز -اراده الهی بود 
 غمی برخوردار خواهند شد. ترقی و بی

دهد؛ اینك با آنها از خالف  همین اشتیاق ملت مرا دوباره روح می
بودن بیانات محمدنادر و از امتنانی که از احساسات آنها در دل 

تحقیق قبول نکنند و از  پرورانم و ازینکه ادارۀ مخالف مرا بی می
کنم و نکرده و همان محبت و  من ملت خود را فراموش نمیاینکه 

دهم و به بارگاه الهی دعا  احساسات در من زنده هست، پیغام می
کنم که مرا باز به خاك پاك وطنم برساند تا به کام دل در راه  می

 «هللا امان»   «مقاصد دیرینه تا رمق آخر بکوشم. 
 پایان اعالمیه
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 21مقاله 
 

 شاه امان هللاکثی براعالمیه م

 یا

 (ل نادر بقلم اعلیحضرت امان هللا کشف الحا)

 

به اتهامات نادرشاه، یکی از اسناد مهم  اسخ پیا اعالمیه شاه امان هللا 

 هللا خان امانشاه تاریخی است که به همت یکی ازهواداران 

به دری ]ظ:زمیندار الهور[ )محمدابراهیم صفا( از جراید هندی 

(  به نشر رسیده 1۳٥۷مه شده ودر روزنامه انیس )جوزای ترج

وجناب  قاسم آسمائی آنرا از آن روزنامه اقتباس کرده ودر 

اختیارهموطنان خود قرار داده است. دراینجا وظیفۀ اخالقی ماست تا 

ازمرحوم صفا بخاطر نگهداری این اسند مهم تا فراهم شدن زمینه 

داده  است قدردانی  کنیم نشر آن در افغانستان حوصله بخرچ 

 وهمچنام از بازنشر آن توسط آقای قاسم اسمائی تشکرنمائیم.

همچنان ازاستقبال عالمانه داکترسیدعبدهللا کاظم از این اعالمیه مهم 

 ۸ومفصل)درمحققانه ر کرد که بانگارش یک مقاله نیزباید یاد وتقدی

المیه شاه ونشرآن درپورتال افغان جرمن آنالین، نکات مهم اعبخش( 

را توضیح ، تکمیل ومستندکرده اند و ما را با حقایق جدیدی اشنا 

 ساخته اند. 

داکتر عبدالرحمن مهم  مقالهازهمچنان  در رابطه به این اعالمیه

وذکر نام جراید مختلف هندی بخصوص جریده زمیندار زمانی 

ترجمه دری از  ئیدوتاالهورکه این اعالمیه در آن به نشر رسیده ،
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و توسط مرحوم صفا ومقایسه جمالتی ازقول امان هللا خان با متن ارد

 ،از قلم فیض محمدزکریا«ردشایعات باطله شاه مخلوع»رساله 

)پسرعم نادرشاه(، اثر مهم دیگری است که ما را به اصالت این 

 اعالمیه بقلم شاه امان هللا متیقن میسازد.

 

رد شایعات شاه »له بازتاب چند مورد اعالمیه شاه امان هللا در رسا

 از قلم فیض محمدزکریا درمقاله داکتر زمانی:«مخلوع
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داکترزمانی عالوه برکتاب مهم بازنگری دورۀ امانی، به 

قلم اعلیحضرت ارتباط اعالمیه شاه امان هللا )کشف الحال نادرشاه ب

ده  مقاله تحقیقی دیگر نوشته است که در آنها امان هللا خان( چهار

باطات مخفی انگلیسها با نادرخان وبرادرانش  برای سرنگونی ارت

در آرشیف شاه امان هللا وغصب قدرت افشاگردیده است، این مقاالت 

 چنین عنوان شده اند:مقاالت شان 

"كشف الحال نادر به قلم  هٔ ی"نکات چند پیرامون اعالم(1٥۲

 "مخلوعشاه  هٔ باطل اتعیشا دیترد هٔ امان هللا خان و رسال حضرتیاعل
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 ( پیشکش یک قسمت بزرگ خاک افغانستان توسط سردار 1٥۳ 

 هٔ به رویت اسناد آرشیف محرمان -محمد نادر خان به انگلیس ها

 ،رجوع شود ،استخبارات انگلیس

 ی( سوابق، روابط و تعهد سپه ساالر محمد نادر خان به همکار1٥٤

 ،با انگلیس ها

که سردار  یبهائ راز مهم و ی( تعجب سفیر انگلیس ، افشا 1٥٥

به اساس (انگلیس ها پرداخت  یهمکار هٔ محمد نادر خان در رابط

 )اسناد آرشیف محرمانهٔ استخبارات انگلیس

 ی( سردار نادر خان قبل از برگشت به وطن با مقامات انگلیس1٥6

  انگلستان( محرمانه مخفیانه ارتباط داشت )به اساس اسناد آرشیف

 

ات و مسافرت سردار نادرخان و نقش ( مخفى نگهداشتن ارتباط1٥۷

 ،ایم اى حکیم بحیث رابط بین سردار نادر خان و انگلیس ها

( علت تأسف انگلیس ها از استقبال بدون تشریفات از جنرال 1٥۸

 ،ینادرخان در بندر بمبئ

ایم اى حکیم بحیث رابط بین سردار نادر  ۀدر بار ی( چند سند1٥۹

 .خان و انگلیس ها

ادعای بیطرفی ظاهری و حمایت مخفیانۀ انگلیس ها از  (16٠

 سردار نادر خان

نهائی شدن پالن نصب کردن شاه آینده در مالقات سردار نادر (161 

  (خان با سفیر همفریز در پشاور )به اساس اسناد آرشیف انگلستان

مالقات مخفیانۀ دیگر سردار نادر خان و برادرانش با مقامات -16۲

 (اساس اسناد آرشیف انگلستان عالیرتبه انگلیس در وزیرستان )به

 

امان هللا خان به کمشنر انگلیس و اطمینان  یغاز ۀ( سپردن نام16۳

 به پالن طرح شده )به اساس اسناد آرشیف انگلستان( یاز پابند

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_edeaee_betarafi_wa_hemayat_makhfeana.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_edeaee_betarafi_wa_hemayat_makhfeana.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_nehaie_shudan_plan_nasb_naserkhan.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_nehaie_shudan_plan_nasb_naserkhan.pdf
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انگلیس ها  یو استخبارات یمال ،ینظام ی( نادرشاه به کمک ها16٤

 اسناد آرشیف انگلستان( یبه سلطنت رسید )از البال

رفع تخدیر و )یک مقاله محققانه ی احسان لمرمحقق افغان نیز آقا

درتائید از اعالمیه شاه امان هللا ( راتخریب اعلیحضرت امان هللا خان

ثابت میکند نادرخان ده که سپرآنالین به نشر در پورتال افغان جرمن 

وسردار شیراحمدخان رئیس شورای دولت با تعداد دیگری از ایجنت 

را تخریب میکرده اند تا زمینه برای ی امانرژیم های انگلیس 

 اینست لینک مقاله:آید.رویکار آمدن نادرخان فراهم 
http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_raftkhder_amannulah_kh

an.pdf 

 

لف اتهامات تخامان هللا ، نه تنها از موارد م بامطالعه  اعالمیه شاه

نادرخان  1۳٠۹سخیف مندرج در فیصله نامه لویه جرگه فرمایشی  

آگاه میشویم بلکه به عمق دشمنی واختالفات نادرشاه با شاه اما ن هللا 

 نیز پی می بریم. 

سرقت  -سرقت پول ملت ،  لیاز قب یفیاتهامات سخنادرشاه نه تنها 

اختالس در -( از خزانه ملت،هیروپ ونیلیده کرور پول)ده م

 ،یدولت  یها یبه کرس نیاروپا ، تقرر اشخاص خا  یهایداریخر

المال  را به  نیکابل بنام ع یوچرمگر یباف نهیپشم کاتیغصب فابر

  یاجتماع یها فورمیازر یبلکه برخ ،شاه امان هللا نسبت داده بود

 یاو در فرمان ینیدیب لیدل ثیسقو آنها را بح ۀشاه امان هللا را که بچ

  یشیجرگه فرما هینامه لو صلهیدرف گریبارد کیمتذکرشده بود، 

خودشامل ساخت و به شاه امان هللا فرستادتا نشان داده باشد که او  

ز پنجشنبه به رو وزر لی.مثال:تبدشودیهنوزهم کافر شمرده م

 یلچ یه،رویطبابت به ترک لیتحص یجمعه،فرستادن دختران برا

که  یوبندید یمالها سیمنع تدر ،یشرابخور  ا،رواجیملکه ثر

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_raftkhder_amannulah_khan.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_raftkhder_amannulah_khan.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_raftkhder_amannulah_khan.pdf
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اداره  جادیبودند،عدم ا ینید یدرمدرسه ها سیخواهان تدر

 . رهیاز منکر( وغ یاحتساب)امر به معروف ونه

شاه بدون شک این اتهامات برا ی تنزل شخصیت وکاستن محبوبیت 

امان هللا درمیان مردم خوش باور افغانستان تبلیغ  میشد واز طریق 

تدویر  جرگه های فرمایشی وروحانیون وابسته بدرباربه خورد مردم 

 داده میشد.

اینکه در باره اوگفتند نقود و جواهر خزانه ملت را » غبارمیگوید:

بسرقت برده است، مورد تردید است. زیرا او در حالت اضطرارو 

گهانى به ترک افغانستان مجبور گردیده بود و فرصت تاراج خزاین نا

را نداشت. جز اینکه مقدار اندک با خود برده باشد، زندگى آینده او 

در ایتالیا و شدت احتیاجش به پول، خود مؤید این نظر است. او 

مجبور شده بود که براى اعاشه خانواده اش دست بهر مشغله ئى 

پردازد. وخوراکه باب شبانه روزى خانواده بزند، بخرید و فروش ب

ّ از مارکیت هاى عمومى در پشت بایسکلى بخانه حمل  را شخصا

نماید. اگر نه چنین بود، چگونه او براى بدست آوردن ماهانه چند 

خان هللا دالر معاش بیعت نامه ئى بظاهر شاه میفرستاد ؟ اگر امان 

بعد از مرگش آنقدر نقود و جواهر را بسرقت برده بود، البته 

فرزندان او مانند خاندان نادرشاه هریک در بانکهاى اروپا ملیونها 

دالر ذخیره میداشتند. پس علت این اتهامات و بد نامى هاى شاه امان 

 (1٠۲، ص۲غبار ، ج .«) را در جاى دیگرى باید جسجوکردهللا 

به داخل شدن پسرسقو در روز  دکه میگویکاتب فیض محمد

همراهان دزدش با موتر بخانه های خود نقل ارگ ،خزانه ارگ را 

خزانۀ دولت را در وقت داخل  شدن  پسر سقا به ارگ؛ هر :»دادند

یک از رؤسای دزدان به موتر حمل و به خانه خود نقل دادند و پس 

از چند روز که به خود رسیده دانستند که بی پول ادارۀ مملکت و 
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از بردن کشیدند. پیشرفت کار حکومت  دشوار بل محال است، دست 

قلیل وکثیری که باقی مانده بود،ضبط نموده در تحت حراست آوردند.  

رشوت داده،  ناموسواز آن به افغانان حریص وطماع بی حس و بی

ایشان را به تخریب مملکت و  قتل وغارت یک دیگر می انگختند و 

این شیوه را برای استیصال افغان کافی شمرده، به قشون پول و 

 (۳۳1)فیض محمدکاتب، تذکراالنقالب، ص «هیانه نمی دادند.معاش ما

 خزانهبه  شاه امان هللا  برمی ایدکه کاتب، این تذکر فیض محمداز

خزانه دولت تاروزی  که پسر  برده بود.ن دولت دست نزده وپولی 

تصرف پس ازسقویان وبوده است مملو از پول شده ارگ داخل  وسقا

 ند.ه ادادانه های خود انتقال بخخزانه آنرا با موترها ارگ 

نویسنده امریکائی، ریه تالی استوارت به ارتباط پولی که شاه امان  

هللا در روز خروج خود از افغانستان با خود داشت  نوشته میکند: 

خان پس از آنکه وارد هند برتانوى شد به مقامات هللا شاه امان »

وپامیخواهم برتانوى گفت : بدون اینکه اجازه عبور براى سفر ار

تقاضاى دیگرى از برتانیه ندارم، وى افزودکه: شما باید بدانید که من 

شب و روز براى سعادت مردم خود کار کردم و سقوط من کم از کم 

مرا یک آرامش وجدانى میدهد. این اغتشاش مرا غافل گیرساخت و 

باعث تعجب من گردید. من یک پول هم در بانک هاى خارجى 

تمام دارائى من چیزیست که فعالً درنزدم موجود  ذخیره نکرده ام،

است که معادل چهار صد هزار روپیه برتانوى )روپیه رایج در هند( 

مى باشدکه باید آنرا بابرادران و دیگر همراهان تقسیم کنم. سپس 

افزود: من متاسفم که فامیلم مانند تزار روسى اعدام نشدیم و از بین 

آتش در افغانستان ، .«) ى آواره هستمنرفتیم و حاالدر سرزمین خارج

  ( 1۸٤ص 
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ل عروسی خود را برای ساختن شاه امان هللا کسی بودکه حتی پو

مکتب بکار بردف پوپلزائی میگوید،هنگامی که امیر حبیب هللا نیت 

کرده بود تا عروسی شهزاده امان هللا را با ثریا طرزی بمدت یک 

 خان بحضور  هفته درچمن حضوری برگزارنماید،امان هللا

امیرعرض  وخواهش نمود تا پول عروسی او برای ساختن یک 

مکتب یا یک شفاخانه زنانه منظورگردد ودرعوض او به یک 

عروسی عادی ومعمولی راضی است. شاه امان هللا در دوران 

سلطنت خود نیز از دولت معاش نمیگرفت ومعاشاتی که شورای 

ودتا بگیرد، اوطی فرمانی از دولت برای او تعیین کرده وتقاضا شده ب

شورای دولت تشکرنمود وتمام پول معاشات خود را به وزارت 

 معارف بخشید تا از آن پول در راه تاسیس مکاتب استفاده شود.  
کشف الحال نادر به قلم اعلیحضرت امان هللا"  پیرامون اعالمیه "شرح مختصرداکتر کاظم،)

 (2021/ 11/10،پورتال افغان جرمن

 

رعبدالرحمن خان یار ویاور امان هللا خان در دورۀ شهزادگی  سردا

تا جائی که محرر این  »درتاریخچه افغانستان، نوشته است که :

اوراق هذا اطالع بهم رسانیده در اول سلطنت از نقد و جنس تا یک 

کرور)یک میلیون( روپیه از عین المال خود بخزانه ]دولت[که بیت 

ا امروز که دوسال از سلطنت شان المالش میگویند بخشیده وت

میگذرد معاش خودشان را ازمال شخصی خود میکنند، حبه ودیناری 

از بیت المال بمصرف نرسانیده اند وهرقدر التماس میکنند که از بیت 

المال یک وجه معینی برای معاش شخصی خود مقررکنند منظورنمی 

المال بمصرف فرمایند ومیگویند تازنده باشم یک حبه ودینار از بیت 

شخصی خود نخواهم رسانید تا زحمتی را که برای ملت میکشم 

ً باشد از همین قبیل قیاس باید  وخدمتی را برای دین میکنم مجانا

 (درهمین مجموعه21مقاله از) «کرد.



 234 مقاله در بارۀ شاه امان هللا20

ایا کسی که تا این حد به مردم کشورش وبه تعلیم وتربیت وباسواد 

فکردزدی از جیب شدن مردم خودفکرکند، چطورامکان دارد که ب

ملت خود بیفتد و درحق مردم خود خیانت کند؟به نظرمن چنین چیزی 

در ذهن شاه امان هللا   که درس بزرگی وبزرگ منشی ووطن 

دوستی  واستقالل خواهی وکسب افتخارات بزرگ را از مادرخود 

آموخته بود ،هرگز خطور « پیر عقاب»علیا حضرت معروف به 

نواده شاهی بزرگ شده بود ومثل نوبه نمیکرد؛ زیرا او دریک خا

دوران رسیدگان امروزه چشم گرسنه نبود. باید علت و ریشه این 

اتهامات را جستجو کرد وهدف بررسی حاضر، یافتن علت این 

 اتهامات واختالفات است.

شاه امان هللا از چنین اتهاماتی البته که سخت متاثر ومتاسف شد 

ز ومنطقی جواب  داده است. وبهریک از این اتهامات بطور موج

دراین دفاعیه اولین چیزی که توجه انسان را بخود جلب میکند، مکث 

بربدعهدی  ونمک نشناسی نادرشاه در برابر شاه امان هللا است. شاه 

از زبان شخص « دشنامه غلیظ» امان هللا متن فیصله جرگه را 

 میکند: نادرخان دانسته  ودفاعیه خود را چنین آغاز

بر دو وعدۀ  ناشناس من، محمد نادر وفا و نمك جرنیل بی ابی کامی»

 او مبتنی بود:

یکی 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 کنند نیز قبول نخواهد کرد و این وعدۀ خودرا همه 

نمود. دوم رضا و رای ملت را شرط  های شدید تحکیم می به قسم وقت

نهاده و قلع و قمع حکو مت بچه سقا را به سبب اینکه جهل و استبداد 

داد.بعد از آنکه این  و برخالف راه ملت بود، مقصد خود نشان می

ها را اعالن و تصریح و تاکید کرد؛ ملت همراهی او را اختیار  وعده

ها  کدام ازین وعده موفق شد. به مجرد موفقیت، هیچ و لهذا مشارالیه
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گوید که  های خود می را ایفا نه کرد، بلکه ذکر هم نکرد. در اعالن

داند که چند نفر در  ملت او را مجبور ساخته ولی تمام افغانستان می

خانه موجود بود و آنها حیثیت نمایندگی ملت را چقدر داشتند و  سالم

لت غیور قندهار، گروه دزدان را در قندهار بنام آنها چه گفتند. آیا م

کدام شخص مغلوب ساختند و بیرق کدام شخص را برپا نمودند. ملت 

از اعالن نادرخان آزرده شده و از آن رو اورا بدعهد، نمك حرام و 

 صفحه اول کشف الحال نادر(.«)وفا خطاب دادند و خواهند داد بی 

 

را هنگام آمادگی مردم جنوبی برای شاه امان هللا دو تلگرام نادرخان 

 جنگ  علیه بچه سقو اینطور برخش میکشد.

 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 فرماید که براه خیر وطن مستقیم باشم. مقصد 

های افغانستان تفاوت ندارد.  دمت است قندهار و دگر سمتچون از خ
از هر جا که برای مقصود مذکور خوبتر و زودتر خدمت شود به 

خواهان و  فکر ناقصم بهتر است. خداوند معاون افغانستان و بهی
خواهان افغانستان باشد. معروضه ام را صدق دانسته انتظار  مترقي

 نتیجه باید کرد.
 («شما ندیش و خیرخواه)محمد نادر خیرا

 شاه می افزاید:در اثنای کار و جمع کردن مردم نیز از من خیر 
زد. حتی بعد از اعالن سلطنت نیز از خدمات من و  خواهانه دم می

ازینکه افغانستان را پرو غرام من رو به ترقیات و تکامل خواهد 
درایی و  برد. پس چه شد که این رنگ را گذاشت و با کمال دیده 

حیایی بر ضد من بدینگونه شایعات که عادتاً غیردشنام چیزی در  یب
 آن نیست شروع کرد.

 اینست تلگرام محمدنادر به من:
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مرا همیشه دوست خیرخواه و صمیمی خود یقین خواهید فرمود و »

از دعای خیر فراموش نخواهید فرمود. من و افغانستان خدمات 

یش ابراز نموده اند شایسته اعلیحضرت را که در ایام سلطنت خو

  «تقدیر کرده تاریخاً فرا موش نخواهد شد.

اما نادرخان در پشت سر برای حصول رضایت انگلیس وکسب 

 اقتدار خودکارمیکرد. 

کرده و  اعترافاشتباهات خود بهامان هللا دراین اعالمیه شاه        

 زهایچ یبعضدر اواخر که  کنمیم چه من اعترافاگر »نوشته است: 

را  زیو درفرط سعادت مملکت همه چ]بود[ود اعتدال گذشته ازحد

مناسبات  ثیاما رفتار من در مملکت چه ازح بودم، فراموش کرده

 یبا خارج  یقائم داشتن شرف مل چه وو صلح پرورانه  انهیمساو

شناختن  ثینشدم؛  از ح ]معامله یی[واردشان  چکدامیبه هها 

رفتار  نیمملکت بهتر یاداره داخل یعصر و زمان برا یتقاضاها

 . «من بود امیا ام،یا نیتر آرامبود و

براستی هم شاه امان هللا هیچگاهی دست به عملی نزده بودکه حیثیت 

وابروی کشور را نزد دول خارجی لکه دارنماید.نگاهی به سفرنامه 

 در دورۀ ده سالهشاه به کشورهای اروپائی گواه این ادعای اوست.

 زندانی نگردید.اعدام یا رجال سیاسی از  شاه امان هللا هیچ یک

دکه دست استعمار برای تخریب شخصیت شاه نشواهد نشان میده 

وکاستن  محبوبیت او  درمیان ملت در پخش واشاعه انواع دسایس 

 وفعال بوده است. هواره دراز وپروپاگندها  

ی نادرشاه را نسبت  به آنکه علت این بدعهدی ونمک نشناس برای

هللا بدانیم ، در اینجا  نظریات و دیدگاه دو محقق تاریخ  را   شاه امان

از نظر میگذرانیم و سپس تاثیر وعکس العمل اعالمیه یا دفاعیه  شاه 

 امان هللا را مرور می کنیم.
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 نظرغبار در باره علت اختالف نادرخان با شاه امان هللا :

 

زیر هللا مان غبارعلت اختالف وپروپاگندهای نادرشاه را علیه شاه ا

روشنفکران » چنین تحلیل کرده است: « مبارزه ازخارج»عنوان 

افغانى در اروپا لزوم تاسیس یک حزب مبارز را علیه رژیم نادرشاه 

ّ هرحزبى ناگزیر از داشتن هیئت رهبرى  احساس کردند و طبعا

است. این هیئت عبارت بودند از : محمود طرزى و غالم نبى خان 

الدوله خان ، غالم صدیق خان چرخى و  چرخى در ترکیه، شجاع

عبدالهادى خان داوى در برلین، عبدالحسین خان عزیز در روما، و 

خان قرار داشت. اعضاى حزب مرکب از هللادر سر اینها شاه امان 

یک عده محصلین افغانى و چند نفراز مامورین سفارتخانه هاى 

ب در افغانستان در اروپا و ترکیه و غیره بودند. مرامنامه حز

استامبول تسوید و دربرلین مطالعه و در سوتزر لیند مطرح مباحثه 

 یک مجلس سرى قرار گرفت و تصویبات چندى بعمل آمد....

خان ، شجاع هللا یک قسمت این مکاتبات که از طرف شاه امان 

الدوله خان ، بعضى محصلین افغانى و غیره بود ، به عنوان غالم 

ّ خ ط حرکت و اقدام پارتى راعلیه نبي خان فرستاده شده و واضحا

دولت نادرشاه نشان میداد. هدف نخستین پارتى برانداختن دولت 

نادرشاه و مستقر ساختن یک دولت ملى در افغانستان و گشودن راه 

ترقى و تجدد و آزادى و مساوات در کشوربود. در عین زمان تمام 

 خان چشم دوخته بودند. البتههللا اعضاى پارتى بشخص شاه امان 

جاسوس استعمارى در بین حزب موجود و مشغول فعالیت تخریبى 

بود و حزب زیر مراقبت شدید قرار داشت . قرار بود آن اعضاى 

حزب که قبالّ مامور دولت بوده و بعدها مستعفى یا معزول مى 

شوند، از طرف هیئت رهبرى حزب اعاشه شوند. حزب هنوز کدام 



 23۸ مقاله در بارۀ شاه امان هللا20

کرد در داخل و خارج ارگان نشراتى در خارج نداشت و سعى می

افغانستان با روشنفکران افغانى و خصوصاّ با متنفذین محلى و بعضاّ 

 مامورین ناراضى تماس بگیرد. 

مکاتیب حزب بعد از امضاى اعضاى عمده آن توسط چوب دست 

هاى مجوف داخل افغانستان میگردید و هم یک بار اعالمیه مشروح 

ر افغانستان منتشر خان دهللا در چندین صفحه بامضاى شخص امان 

هللا گردید. در این اعالمیه پروپاگند و اتهامات مخالفین علیه امان 

خان بشکل استوارى رد شده، مرام او براى ترقى افغانستان توضیح 

ّ لغزش هاى گذشته عاقالنه اعتراف گردیده و چهره  شده بود. ضمنا

 اصلى رژیم نادرشاه تصویر شده بود. سه نفربه آوردن این اعالمیه

در افغانستان نزد نادرشاه متهم گردید که یک نفر آن یک 

مهاجرهندى بودبنام دوران خان که پس ازدستگیرى فوراّ در 

   (115-114، صص 2)غبار،جلد«  باالحصار اعدام گردید.

چنانکه مالحظه میشود،غبار علت اختالف نادرخان با امان هللا خان 

خان از خارج میداند که ً را مبارزات وفعالیت های سیاسی امان هللا 

اعالمیه های خود را از طریق چوب های دستی به مناطق سرحدی 

هندبرتانوی ارسال میکرد تا  هواداران خود را در داخل کشور از 

 اوضاع جهان ومبارزات خود مطلع سازد.

 

 نظریات داکتر کاظم در باره  اختالفات نادرخان با شاه امان هللا:

م ریشه این اختالفات را در اعالن استقالل از داکتر سیدعبدهللا کاظ

جانب شاه امان هللا وجنگ سوم افغان وانگلیس می بیند وضمن  مقاله 

سه پادشاه گردشی » محققانه وسودمندخود در یکجا زیرعنوان فرعی 

دلیل عمده اقدامات آشکار و نهان »، مینویسد:«درمدت یک سال

وزهای اول سلطنت او ریشه انگلیسها علیه شاه امان هللا از همان ر

میگیرد که بااعالم استقالل افغانستان و بعد با راه اندازی جنگ سوم 
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افغان ـ انگلیس ضربه محکم بر حیثیت سیاسی شان در منطقه و حتی 

جهان وارد شد. افغانستان با اینکار به حیث یک کشور استعمار شکن 

این معرکه بود.  به دنیا معرفی گردید که شاه امان هللا غازی قهرمان

انگلیس ها ازهمان روزها درصدد انتقام بودند تا رژیم امانی را 

هرچه زودتر سرنگون کنند و قدرت سرکوب گر خود را به 

ت و اعزام کشورهای تحت استعمار خود نشان دهند. از قیام خوس

ریم تا قیام شنوار و اغتشاش حبیب هللا کلکانی، همه جزء عبدالک

که ریشه های عمیق آن از یک منبع یعنی انگلیسها توطئه هایی بودند 

 آب میخوردند.

اینکه انگلیسها بجای شاه امان هللا خواهان بقدرت رسانیدن چه کسی 

بودند تا متضمن منافع شان در افغانستان و منطقه باشد و از بین 

یعنی هریک علی احمد خان والی،  چندین مدعی قدرت در آنوقت

د ولیخان دروازی و سپه ساالرمحمد م نبی خان چرخی، محمالغ

نادرخان کدامیک مطلوب نظر شان بود، جواب واضح است که 

هیچیک به اندازه محمد نادرخان و برادران مناسبتر برای انگلیسها 

نبود. اما مشکل کار در آن بود که محمد نادرخان و اکثر برادرانش 

ر بیرون برای چند سال از وطن دور و ازحلقه مستقیم قدرت در کشو

قدام نمایند و در داخل نیز قدرت بودند و آنها نمی توانستند از خارج ا

ن تاکتیکی برای این منظورطرح الزم نداشتند. بنابرآن انگلیسها پال

کردند تا در قدم اول توسط تحریک قیامها در شنوار و جالل آباد 

ه دولت مجبور شود قوای نظامی بیشتر به آنجا اعزام دارد و بدانوسیل

ی بنیه دفاعی در کابل ضعیف گردد و درعین حال زمینه پیشرفت قوا

ً دراثر جذب قبلی بعضی الکلکانی بطرف کابل مساعد شود. ع وتا

اراکین پرقدرت دولت بسوی مخالفین، درنظر بود تا ازیک سو 

اطراف شاه خالی شود و ازسوی دیگر مقاومت قوای دولت در برابر 

بود که دراین وضع شاه راه  گروپ کلکانی خنثی گردد. مسلم
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دیگرنداشت، جز آنکه یا تسلیم شود، یا فرار کند و یا در مقاومت 

کلکانی می  هللا این سناریو، قدرت بدست حبیب  کشته شود. لذا در

 افتد و آنوقت کنار زدن او از قدرت کار دشوار نخواهد بود.

 مؤثر با اجرای دقیق این طرح درعمل، آخرین تالشهای شاه امان هللا

نیفتاد و شاه دراثر برپا شدن غائلهٔ "سقوی" مجبور شد تا از سلطنت 

(به  1۹۲۹جنوری  1٤) 1۳٠۷جدی  ۲٤استعفی دهد و به تاریخ 

قندهار برود و سلطنت را به برادر خود سردارعنایت هللا خان 

واگذارد. اما این واگذاری چند روزی بیش دوام نکرد و باآلخره 

  کلکانی به قدرت رسید. پادشاهی حبیب هللا در برطبق پالن حبیب هللا

طرح انگلیسها یک دوره انتقالی بسیار کوتاه مدت و ناپایدار تلقی 

میشد که باید به سهولت سقوط میکرد و بجای آن محمد نادر خان و 

برادران که از فرانسه و از طریق هند راهی وطن شده بودند، بدون 

دند. با آنکه اینکار به همان مانع و مشکل بزرگ به سلطنت میرسی

سهولت که حدس زده میشد، عملی نشد و هشت ماه پرمشقت را در 

بر گرفت، اما باآلخره آرزوی دیرینه برآورده شد و سلطنت 

افغانستان به کسانی تعلق گرفت که مطلوب انگلیسها و از اعتماد آنها 

 برخوردار بودند.

نقاط کشور در حال  هنوز قوای کلکانی برای گسترش قدرت در سایر

جنگ بود و قوای محمدنادرشاه در سمت جنوبی دچار پراگندگی که 

در قندهارمردم برای اعاده مجدد سلطنت شاه امان هللا غازی قیام 

جنگ با  کردند و با حمایت دیگر اقوام بخصوص هزاره ها آماده

ی غزنی رو به پیشرفت گذاشتند. درآنجا لقوای سقوی شدند و تا حوا

امیان و مخالفان شاه برخوردهایی صورت گرفت وخطرجنگ بین ح

و کشتار بین اقوام به شدت بروز کرد. شاه با دیدن این وضع تصمیم 

گرفت به برادرکشی خاتمه دهد و ازاعاده سلطنت بگذرد و کشور را 
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کشف الحال نادر بقلم اعلیحضرت »داکتر کاظم،شرح مختصر پیرامون مقاله «) ترک کند. 

 (2021اکتوبر 11)قسمت اول(افغان جرمن آنالین، «امان هللا

برمی اید که علت اختالفات های داکتر صاحب کاظم از گفته 

نادرخان با امان هللا خان از اقدامات استقالل طلبانه آن شاه آزادیخواه 

در برابر انگلیس نشأت میکردکه با کسب استقالل افغانستان به 

ه واردشده بود. وانگلیس باید حیثیت  وپرستیژ استمعار در آسیا لطم

انتقام این شکست را توسط اجنتان ودست پروردگان خود، چه بچه 

سقو، وچه نادرشاه از وی میگرفت وبنابرین انگلیسها از روز تخت 

نشینی واعالم استقالل کشور از سوی  شاه امان هللا تا سقوط وخروج 

واتهام زدن او از افغانستان وحتی تامرگ او دست از تعقیب وتخریب 

 به  او نگرفتند.

 

 :«عین المال»توضیحی درباره 
 

جایداد شاه امان هللا بنام عین  ،اعالمیه ایندرقابل مکث یکی ازنکات 

است که من  نیا گریداعتراض " :شاه دراین باره میگوید المال است.

 . "ها بدل کردم المال را به فابریك و دكاكین عین ها نیزم

 

موسسات خود  یبعض یو برا ها نیزم نیمهاجر یبرا دولت»

 رابه پول نقد دیاجازه خر یعمارات الزم داشت و بودجه مملکت

 یبرا المال تیاز ب نکهیا یدور افتاده وطن برا نیو هم ا داد ینم

. وزارت گرفتم ینم یزیچ یمل یگذران خود با اصرار هر ساله شورا

دولت  یرا برا المال نیع نیعمارات و زم هیبق هنمود ک زیتجو هیمال

به من بدهند.  را  دولت ییها کهیفابر یعوض آن بعضدربخرند و 

 .«را من قبول کردم زیتجو نیا
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هیچ شاهی درافغانستان دارائی » مینویسد: عین المالدرباره غبار

شخصی نداشته وهرچه را بنام عین المال ازخود دانسته اند، مال ملت 

وانست مستثنا باشد. اما او است.پس امان هللا خان ازاین حساب نمیت

این حق را داشت که در کشوربیگانه یی، با آن همه خدماتى که براى 

افغانستان انجام داده و با دسیسه و توطئه دشمنان خارجى و خاینین 

) غبار ، «داخلى رانده شده بود، از بیت المال افغانستان اعاشه شود. 

 (1٠۲، ص۲ج 

ً یادآورشوم       مناسبات وکه  نگاهی به تاریخ میخواهم توضیحا

ارضی در مشرق زمین در سراسر کشورهای اسالمی ،نشان میدهد 

که  براثر شورش ها وقیامهای ضد استبدادی وروی کار آمدن 

نظامهای فیودالی سلطنتی اغلباً طبقات جدید اجتماعی شکل میگرفت 

،خاندانهای با مکنت قدیمی جای خود را به خاندان های مقتدرتازه 

الی میکردند وشاهان وسالطین جدید بنابر اختیارات وسعی ایکه با خ

زور وعنف برقلمرو زیر سلطه خود کسب کرده بودند میتوانستند 

اراضی وملکیتهای اشراف پیشین را بنام خالصه شاهی یا اراضی 

سلطنتی بنام خودثبت کنند.شاه میتوانست ناحیه ای یا والیتی را به 

بطور اقطاع ببخشند و صاحب اقطاع  یکی از اشخاص تابع خود 

مکلف بود تا در هنگام لشکرکشی تعدادی سرباز در رکاب سلطان 

حاضر نماید. همچنان شاه میتوانست ملکیت های شخصی افراد و 

اشخاص را به بهانه یی مصادره کند و بنام دیوان یا دولت ویا 

اراضی خالصه شاهی ضبط نماید و یا اراضی  اشخاص  صاحب 

)قومی یا روحانی( را از پرداخت مالیات معاف نماید. منابع نفوذ 

تاریخی نشان میدهندکه اشکال مختلف اراضی وملکیتها از قبیل: 

ملکیت های شخصی، ملکیت های دیوانی، ملکیت های سلطنتی یا 

خاندان شاهی، ملکیت های اقطاعی وتیول وملکیتهای جماعات 

روی آنها کارمیکردند وبه روستائی وجود داشته اند که دهقانان بر 
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)رک: مالکان آن زمینها بهره مالکانه یا مالیات می پرداختند. 

علوم سیستانی،مالکیت ارضی وجنبش های دهقانی در خراسان قرون وسطی، چاپ اکادمی 

 (42-32فصل اول،صص ،1362افغانستان 

تمام سلسله شاهانی که درافغانستان  دوره اسالمی رویکار          

لکیت ااند همانندشاهان ایران وآسیای میانه از چنین ملکیتهایی )مآمده 

یا خاندان شاهی(  بهره مند بوده اند. پس  میتوان گفت که سلطانی 

امان هللا خان هم مثل ظاهرشاه  وارث ملکیتهای  پدر و پدرکالن 

خود منحیث شاه بود وحق داشت تا از جایدادهای  میراثی وخاندانی 

و سهم  مالکانه خود را از مباشران وناظران آن خود مستفید شود 

مطالبه کند. ولی نادرخان برای اینکه این جایدادها را بنام خود 

وخاندان خود ضبط وثبت نماید، برای امان هللا خان پاپوش درست 

کرد و جرگه خود ساخته را فراخواند وفیصله نامه ی مملو از افترا 

رنمود و او را عالوه برمضیقه و توهین را علیه آن شاه خدمتگارصاد

 .رفشار تبلیغات ناروا نیزقرار داداقتصادی زی

در سلطنت امیر  شودکهی(متذکرم۷٠۹ص،1جلد)خیرتاریمسدر غبار

هزار  ۲٠٠مادر امان هللا خان، ساالنه  احضرتیعل»حبیب هللا خان،

 1۲٠الدوله )شهزاده امان هللا( ساالنه  نیمعاش داشت و ع هیروپ

معاش  هیهزار روپ 1٠٠عاش داشت وملکه مادر م هیهزار روپ

  ،میفرض کن هیروپهزار  1٠٠راهم  ایو اگر معاش ملکه ثر «داشت

 ایوعل هیهزار روپ ۲۲٠ساالنه  ایالدوله  وملکه ثر نیکه ع مینیب یم

است که  آنها  یعیطب اند. گرفتهیمعاش م هیهزار روپ ۲٠٠حضرت 

بمصرف  هیریخ یکارها یرا برا یمعاش خود قسمت نیاز ا

 یو قصرها  بکارم باغو یراضا دیخر یرا برا یوقسمت رساندندیم

  یکابل  مسجد شوربازارخود در یاز پول شخص احضرتیبردند. عل

درواقع همان   ایت.  مسجدعلیاف شهرت ایساخت که بنام مسجدعل

مدرسۀ عالگیرپادشاه مغول بود که روبه خرابی نهاده بود وخطرچپه 
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ا حضرت این مسجد را دوباره ابادکرد وبه شدنش میرفت ، علی

هم  به ساخت وساز  مسجد شاه  کباریواخدمت نمازگزاران قرارداد. 

هرسال   احضرتیعل پرداخت.نیز از دارائی شخص خود  رهیدو شمش

 دهیخر نیشمیابر یدرقندهار پوشس ها فهیمقبره خرقه شر یراب

 . فرستادیم

سراچۀ علیا وباغ  درنزدیک قصروباغ چرمگری بنام احضرتیعل

بعد از مرگ امیرنصرهللا خان دولت باقیات اورا علیاجایدادی داشت. 

محاسبه کرد وچون از دولت مقروض بود به تحصیل آن اقدام شد. 

ورثه توان پرداخت آن باقیات را نداشتند به فروش اقامت گاه 

)بعد ها قصرصدارت( « زین العمارت»امیرنصرهللا خان یعنی 

یاحضرت برای اینکه چنین قصر پرشکوهی از دست پرداختند. عل

نرود سراچه علیا وباغ علیا نزدیک چرمگری را بدولت داد تا 

بفروشند و در عوض زین العمارت را برای خودگرفت واز آن پس 

 (.۲٤۷،ص 1)پوپلزائی، سلطنت امان هللا شاه،جبنام قصرعلیا نامیده شد. 

از پول  معاش خود  احضرتیاز عل تیعیبه ت زین ایملکه ثر   

 دهیخر نیزم کابلشهر کیمحالت نزد گرید و کاریز میر درپغمان و

 دهیخر عماراتی و نیخود زم  یقبل از پادشاه زین بود. شاه امان هللا

گفت که  توانیم افتی. بنابر آنچه تذکرشدیم ادیالمال  نیبود  که بنام ع

خان بوده  امان هللا یشخص تیملت نه، بلکه ملک تیالمال، ملک نیع

 است.

درحالی که آن شاه وطن پرست حق داشت در پاداش تنها حصول  

استقالل کشور از کام استعمار انگلیس، ماهانه یا سالنه  معاش 

مناسبی  دریابد تا مجبور نشود برای نجات کودکان خود از گرسنگی 

دست گدائی بسوی کلیسائی در سویس دراز نماید و دو کودکش را 

 جنگ عمومی به یک کشور غیراسالمی بفرستد.درجمع یتیمان 
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بمناسبت تجلیل از  کهمحفلی در شاهدخت هندیه دخترشاه امان هللا 

 در درشهرکلن آلمانمین سالگرد استرداد استقالل کشور،  ۸۵

روزی درپاسخ سواالت من از ،تدویرشده بود ۲٠٠٤ماه اگست اواخر

واعاشه واباته  تنگدستی وفقرخانواده اش در دوران جنگ جهانی دوم 

از جانب کلیسائی در سویس حکایت تلخ وخواهر کوچکش او

وجانکاهی کرد که سخت متاثر شدم و من آن خاطرات را درمقاالتی 

سال بعد ازفوت  پدرش، در ٤٠ جداگانه نوشته وچاپ کرده ام.او

عهدحکومت کرزی از ایتالیا به کابل آمد وعرایضی برای اعاده 

ملکه ثریا به مراجع عدلی افغانستان تقدیم ملکیت های پدر ومادرخود

نمود ودر مصاحبه های خود با رسانه ها اعالم داشت که در صورت 

اعاده جایداد پدری اش، درنظردارد یک پوهنتون در کاریز میر 

بسازد وآنرا مجانی دراختیار دولت وتعلیم وتربیت فرزندان وطن 

ی به این عرایض بگذارد، اما متاسفانه که دستگاه فاسد دولت کرز

شاهدخت هندیه ترتیب اثر ندادند و ظاهرشاه که به عنوان بابای ملت 

در ارگ سلطنتی اقامت داشت، ملکیت های "کاریز میر" را که در 

اصل ملکیتهای پدر وپدرکالن های امان هللا خان بود به فروش 

انداخت و قسیم فهیم مقام  پرقدرت دولت کرزی  داوطلب خریداری 

کاریز میرگردید وآن زمینها را دربدل "ملیونها دالر" کمک زمینهای 

های جامعه بین المللی که به وزارت دفاع ودر اختیار قسیم فهیم 

قرارمیگرفت خریداری نمود وظاهرشاه آن پولها را میان پسران خود 

 تقسیم نمود وهریک سهم خود راگرفته از کشور بدر بردند.
 

 المیه شاه امان هللا:عکس العمل نادرشاه  در برابر اع

 

این اعالمیه، با عکس العمل شدید وخشن نادرشاه روبرو شد واو -1

راسخت عصبانی وخشمگین ساخت . جواسیس او سه نفر را به اتهام 
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 حامل اعالمیه دستگیر  کردند و یکی از آنها  که یک مهاجر

 بالفاصله اعدام گردید. هندوستانی بود

این » عالمیه  برنادرشاه نوشته میکند:غبار در رابطه به تاثیر این ا

اعالمیه، سلطنت نادرشاه را تکان داد و بر خشونت آن افزود. سردار 

فیض محمدخان زکریا وزیر خارجه ) وزیر معارف دولت امانى( 

تردیدشایعات  »داوطلب تردید اعالمیه گردیده به عجله کتابى بنام 

ش(  1۳1٠-در زبانهاى اردو و درى) طبع کابل « شاه مخلوع

خان هللا منتشر ساخت. در این کتاب ، فیض محمد خان که قبالّ امان 

می نامید، شدیداّ او را سر زنش و متهم کرده و « کبیرهللا امان » را 

« انقالب کبیر»را « اغتشاش سقوى» در صفحه سوم این کتاب 

خوانده است. در عوض نادرشاه و برادران را ستایش کرده است. 

پانزدهم ببعد از مدرسه دیوبند هندوستان و از این کتاب از صفحه 

مرید شدن افسران اردوى افغانستان به مشایخ ، دفاع سختى نموده 

ضد »خان را تهدید به انتشار فوتوگرافى هاى هللا است و هم امان 

نموده است. این همان فوتوگرافى هایى بود که از طرف « اخالقى

و سرحدات آزاد ، براى دشمن خارجى قبالّ جعل شده و در افغانستان 

خان منتشر گردیده بود. هللا مشتعل ساختن اغتشاشات ضد امان 

خان بر ضد هللا سلطنت براى استفاده سوءاز این اعالمیه شاه امان 

مبارزین داخلى افغانستان یک فتواى شرعى بى امضاى مشخص را 

، 2)غبار،جلد «از نام علماى افغانستان در اخیر کتاب نشر نمود....

 (  115ص

محمد نادرشاه و برادرش :» داکتر کاظم نیزدر این رابطه مینویسد 

محمدهاشم خان صدراعظم شروع به بازداشت وزندانی ساختن 

صدها هوادارشاه سابق کردند و نیز تعدادی از آنها را به بهانه های 

مختلف به قتل رسانیدند و با ادامه اینکار برای چندین سال توانستند تا 

نیست ها" جلوگیری نمایند و چنان ترس و رعب را از فعالیت "اما
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در دل مردم جادادند که هیچکس جرأت نداشت نامی از امان هللا خان 

را به زبان براند. هرجا و محلی به نام و یا نشانه ای از یادگاراوبجا 

مانده بود، همه را از بین بردند؛ قصر داراالمان ومکاتب امانی و 

د؛ نه تنها نام او را ازصفحات کتاب ها امانیه را تغییر نام دادن

زدودند، بلکه کتب و آثار مهم تاریخی را جمع آوری و از بین بردند؛ 

در هجو و بدنامی شاه سابق ازهیچ سخنی دریغ نکردند؛ برای 

تحریف حقایق به نفع خود به نشر کتب و نوشته های دستوری 

" ظاهراً به قلم ننادرافغاپرداختند، چنانچه یکی از آنها کتاب تاریخ "

برهان الدین کشکی بود اما در واقع زیرنظر شخص محمدنادرشاه 

بحران به چاپ رسید و نیز کتاب " 1۳1٠نوشته شد و درماه میزان 

«) " محی الدین انیس را بزعم خود دستکاری نمودند. و نجات
 داکترکاظم ،همان مقاله(

ان هللا غبار درجای دیگری از انتقام کشی نادرشاه  ازشاه ام

نادرشاه برای سرکوب قشر وطن :» »وهواداران او چنین مینگارد 

بحیث خاین »را «امانیست»کلمه پرست ومبارز درداخل افغانستان ،

مصطلح ومستعمل ساخت. وهرکرا خواست به « دین ودولت وملت

این نام در زندان وپایه دار تحویل داد.نادرشاه درخصومت با شاه 

تنگنظری را تاجایی رساند که اسمای لیسه امان هللا خان، تعصب و

های امانی وامانیه ومعمورۀ داراالمان را به نامهای نجات واستقالل 

ودارالفنون تبدیل نمود.وحتی ریکاردهای ترانه امان هللا خان)الهنا یا 

ربنا انصرلنا امیرنا امیر االفغان امیرامان هللا خان ....( را با 

ونابود گردانید.نادرشاه   که کلمهٔ  عکسهای او از تمام کشور جمع

عین المال امان هللا خان را بمثابهٔ خیانت ملی شمرده بود، ازهمین 

عین المال مذموم، تمام زمینهای زراعتی ملکه ثریا واقع تنگی سیدان 

کابل را به برادرخود شاه محمودخان وزیرحربیه داد،چنانکه باغها و 

ر کابل و پغمان و جالل عمارات و اراضی دولتی و اشخاص را د
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آباد به افراد خاندان خود داده بود و این ها هریک صدها میلیون دالر 

و افغانی در خارج کشور"عین المال شخصی" دارند؛ حتی باغ ارگ 

سلطنتی را نیز این خانوادۀ "دشمن عین المال" بین خود تقسیم و ترکه 

شیده شد.ازاین کردند... باغ شهرآرای کابل هم به محمدهاشم خان بخ

سبب بودکه مردم میگفتند،این خاندان حکمران حق ندارند که شاه 

) غبار «امان هللا را بواسطه داشتن عین المال شخصی تکفیرکند.

 ( 103،صفحه 2.ج
 

 تالش نادرشاه وهاشم خان برای ترور شاه امان هللا:-2
 

اری بقول سردار کبیرهللا سراج برادرزادۀ شاه امان هللا، نادرشاه ب

ترتیبات ترور شاه امان هللا را درایتالیا گرفت واین وظیفه را به یاور 

خود سیدشریف خان ]کسی که غالم نبی خان چرخی را با سرنیزه 

های عسکرخود در پیش زینه های قصر دلکشا  کشته بود[،سپرد تا 

را ترور کند. سید شریف یاور به ایتالیا هللا به ایتالیا رفته شاه امان 

ضای اجازه مالقات با شاه امان هللا را کرد، اما قبل ازدیدار رفت وتقا

باشاه امان هللا تفنگچه ای از نزدش کشف شد که بعد به پولیس ایتالیا 

اعتراف کرد که نادرشاه او را برای ترور شاه امان هللا به این کشور 

فرستاده است واگر موفق به دیدار او میشد، مجبوربود مطابق دستور 

 عمل کند.نادرخان 

پس از مرگ نادرشاه، صدراعظم هاشم خان نیز در صدد از میان 

بردن شاه امان هللا درخارج کشوربرآمد. او ابتدا هللا نوازخان خان را 

به حیث سفیر درآلمان فرستاد و میخواست شاه امان هللا را ترورکند، 

ولی پولیس ایتالیا همراهان هللا نواز را تالشی و از نزد شان سالح 

بدست آمد و بعد از تحقیق معلوم گردید که برای ترورشاه امان هللا 

توظیف شده بودند. به تعقیب هللا نوازخان، هاشم خان احمدعلی خان 

لودین را بحیث سکرتر سفارت روم فرستاد  ولی او هم موفق 
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نگردید شاه را ترور نماید. بارسوم هاشم خان محافظ شخصی 

اد، ولی او نیز درترورشاه ناکام خودعبدالحکیم را به روم فرست

بار سوء قصد علیه شاه امان هللا صورت گرفته  ۲۴شد.تا این وقت

نیز ترور  1۹۳۴بود. درسفرادای فریضۀ حج شاه امان هللا درسال 

شاه از سوی اجنت های اعزام شده  سردار هاشم خان صدراعظم به 

به  مکه وهم ازسوی اجنتان انگلیس منظورگردیده بود ولی موفق

در ایتالیا توسط  1۹۴۸تطبیق آن نشدند. تا باالخره شاه را در

بعد از آنکه » زهرمسموم ساختند که نزدیک بود بمیرد. بقول غبار 

دشمنانش به او زهر دادند، دیگر تعادل فکرى و جسمى شاه برهم 

 (124، ص 2) غبار ، ج «خورد و نمى توانست کارى از پیش ببرد.

بازنگری دورۀ امانی وتوطئه »درکتاب خود داکتر عبدالرحمن زمانی

در باره تالش برای کشتن شاه امان هللا تحقیقات جالبی « های انگلیس

کرده است و اسناد  استخبارات انگلیسی را ثبت وتحلیل نموده که آن 

کشور از کابل تا لندن واز لندن تا قاهره واز قاهره تا عربستان 

و برلین و ایتالیا ، جواسیس سعودی واز عربستان سعودی تا ترکیه 

متعددی بشمول سفیران واجنتان خود رابرای تعقیب وکنترول شاه 

امان هللا گماشته  بود تا غازی امان هللا را ترورکنند، این درحالی 

بودکه نادرشاه وبعد هاشم خان نیز برای ترور شاه درخارج از کشور 

بیل سید به اعزام سریاور ومحافظ وسفیر ووزیرمختارخود از ق

شریف کنری یاور نادرشاه،هللا نواز خان سفیر واحمدعلی خان لودین 

وزیرمختار وعبدالحکیم محافظ خاص هاشم خان برای ترور شاه 

امان هللا گماشته شده بودند ، ولی اکثریت این تالش های درخارج 

توسط سرویس های جاسوسی روسیه کشف وبه موقع به دولت ایتالیا 

 لت ایتالیا هم درحفاظت  شاه امان هللا کوتاهی نمیخبرداده میشد ودو

 ،2013)زمانی،عبدالرحمن، بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیس،چاپ .کرد

 (492-486صص
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 نقش نادرخان دراتهام زدن به شاه امان هللا:-3
 

بود که در اتهام بستن به امان  یرحمیزرنگ و ب استمدارینادرشاه س

 کرد،ینم  یکوتاه چیه یسیصر ضد  انگلعنا یهللا خان وسرکوب

 یدرواز خانیمحمدولو  نی،عبدالرحمن لود یچرخ یچنانکه غال م نب

 را  کشت.  رهیوغ یچنداوال خانیمهد و

امان هللا از همان آغاز اعالن سلطنت  هیعل سیانگل سیها ودسا توطئه

رد  نکهیا یها برا سیاش آغاز شده بود.انگل یاستقالل خواه هیوداع

قتل  اتهامهللا گم کرده باشند، بیحب ریخود ونادرخان را در قتل ام یپا

توطئه  نیاانداختند. مشروطه خواهان درباروشاه امان هللا را بدوش 

وابسته به   ونیوتوسط اشخاص بانفوذ وروحان رکانهیز یبحد

 . افتیهم راه  خیدر تار یکه حت  دیاستعمار پخش گرد

« دربار یحزب سر» عنوانریز ی،داستان خیرتاریغبار درمس

ً یکه خواننده را مستق کندیم تیحکا تا در وازه خانه امان هللا خان  ما

هللا  بیحب ریام یخان فراش باش لهوسردار نصرهللا خان وشجاع الدو

 بیحب رینادرخان را در قتل ام یحال، ردپا نیبرد. اما درع یخان م

سراغ   زیکله گوش لغمان ن ردریام مهیهللا خان تا سراپرده خ

 رونیرا در ب ریکه "عسکر ضارب ام ی: وقتدیگویکه م دهد؛آنجایم

شد و به  دایپ یفوراً صاحب منصب باال رتبه ا رکرد،یدستگ مهیخ

که  دیزد و ضارب را رها کرد و گفت : خاموش باش یلیاوس یرو

بوده  یصاحب منصب باال رتبه ک نیصاحب خوابند." ا ریام

و آمر  یعسکر یقوا یماندان عمومکه قو یبه جز کس توانست،یم

نادرخان (.  سپهساالر یعنی) ریمحافظ ام یمافوق همه قوا

)افغانستان در  تابشغبار بودکه ک یحیاشاره تلو نیبخاطرهم
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در  1۳٥۷ثور در یتا کودتا 1۳٤6( بعد از چاپ درسال  خیرتاریمس

 حبس شده بود. یمطبعه دولت

 یجماد 1۸به بودوشب پنجشن»  قرار است: نیغبار ازا گزارش

بعد از نصف  ۳( درساعت 1۹1۹یفبرور ۲1)مطابق 1۳۳۷االول

را باال  مهیگوشه از دامن خ کی -یبا معاون دیمسلح شا یشب مرد

 صدایکه شاه آرام وب یودرحال دیبزرگ گرد مهیزده بسرعت داخل خ

در بن گوش  یخونسرد تیاخفته بود، مرد دهن تفنگچه خود را درنه

که آمده بود بدر رفت.  یتش کرد وبسرعت از راهآ رگذاشتهیچپ ام

 ریام مهیخ کی:درنزدگفتیبلندبود که م یادیفر مهیودرخارج خ

 مهیضارب از خ نکهی:همشدیاسلحه شده است. گفته م کیصاحب شل

خان کندک مشرگرفتار  رضایفوراً از طرف شاه عل دیشاه خارج گرد

ً افسرعال یول دیگرد  ررخ عسکرشد وب دایپ یرتبه تر یدفعتا

ضارب را رهاکرد وبه  دهیکش یسخت یلیرضا(س یمخافظ)شاه عل

]احتماالً ( ۷٤1)غبار،«خوابند. حضرتید،اعلیکندکمشرگفت:آرام باش

گفته شده  که اگردهن بازکند ،او هم   رضایدرهمان لحظات به شاه عل

رضا تا  یعل رکندکمشرشاهخاط نیکشته خواهد شد![ به هم ریمثل ام

راز نگشود و  نیا ی، لب به افشا قیتحق ئتیه هلحظه ب نیآخر 

 .دیخود محکوم به اعدام گرد جهیبالنت

 زین یزیبمنظور چاپ کتابش در عهدسلطنت ظاهرشاه،راه گر غبار

 گناهیرضا خان افسر ب یشاه عل: »سدینویم نیبازگذاشته  وناچار چن

هللا خان را با افسر رهاکننده آن از  بیرحبیکه ضارب وکشنده ام

 یمحکوم به اعدام شد. درحال استیشناخت از نظرس یت محافظ مدس

 ریکه کشنده ام شدیعلناً گفته م تختیپا یکه تا آنوقت درتمام حلقه ها

 یسر ی)عضو جمعیهللا خان، شجاع الدوله خان فراش باش بیحب

 (۷٤٥)غبار،ص .« یگریدربار( است نه د
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است که به  یغانمحقق اف نیعبدهللا کاظم  اول دیداکتر س          

دربار" شک  ی"حزب سر یاز سو ریقتل ام ۀگزارش و نحو یمحتوا

 سیهللا را نقشه وپالن انگل بیحب ریخود را نشان داده وقتل ام دیوترد

هللا  بیحب ریباعناصر مورد اعتماد آنکشور در دستگاه ام یدرهمدست

ع را که درآن دست امان هللا وشجا یو برداشتها عاتیاخان دانسته، ش

 .کندیرد م یمنطق نیوبراه لیبا دال داند،یم لیالدوله را دخ

بدنام کردن شاه امان هللا  یبرا عهیشا کیرا  تیراو نیکاظم ا داکتر

نداشت ودرخارج ازکشور بود  یقدرت گراویکه د داندیم یدرزمان

 درافغانستان برسرقدرت بودند که خود مظنون قتل بودند. یوکسان

را، به  یتوسط شجاع الدوله خان غوربند ریکاظم ، قتل ام  داکتر

:» کندیاستدالل م کیشمار  ۀشهادت پسرش مردود پنداشته  ودر فقر

 نکهیشجاع الدوله خان خواهد بود، برعالوه ا ر،یقاتل ام نکهی.... ا

 زین نجانبیا لیتحل جهیخودش به قول پسرش آنرا رد کرده است، نت

چون چهار اطراف  باشد،یم فیضع ارین احتمال بسیکه ا دهدینشان م

خانواده مصاحبان حلقه کرده بودند  یاعضا شتریرا در آنشب ب ریام

حلقه قرار نداشتند و اگر شجاع  کیکه آنها با شجاع الدوله خان در 

 کردند،یم ریدستگ ریهنگام خروج از خوابگاه ام ایالدوله را بالفعل 

 یوقت شتریب افواه نی. اکردندیم اءبطور قطع او را بازداشت و افش

 یسقوط کرده بود و بعد دوره سقاو یامان میسرزبانها افتاد که رژ

حلقه مربوطه آن زبان به  ای ریدرباره قاتل ام کردیجرأت نم یکس

که  دادندیحواله م یبه کس شتریرا ب تیرمسئولیو نا گز دیکالم بکشا

 یحلقه مظنون م زیاو فاقد قدرت و خارج از افغانستان بود و ن

که با اتهام بر شجاع الدوله اساساً دست شاه امان هللا را در خواست 

نصرهللا  خان از احمد شاه خان  ریام کهیسازند.درحال لیدخ هیقض

ً به ح  ثیپسرعم سپهساالر محمد نادرخان در حضور عساکر علنا
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از قول برادرخود بنابر  زیخان ن راحمدینام برد و سردار ش ریقاتل ام

 «کرده است.... انیضوع را بمو نیاظهارات عساکر ا

:» دیگویشماره سوم استدالل خود م ۀداکترکاظم در ادامه درفقر 

است،  گریافواه د کی زین ریدست داشتن مشروطه خواهان در قتل ام

را  ریاز گروپ مشروطه خواهان که قبالً عزم قتل ام کیچیچون ه

در جالل آباد  ریو همراهان ام کیکرده بودند، شامل حلقه نزد

نفوذ کنند،  ریام انیدر حلقه خاص اطراف ندتوانست ینبودند. اگر آنها م

 ینم نیدر راه عام کم ریدر"سربام" و معبر ام ریقتل ام یبرا چگاهیه

و  دیتر گرد یجد ریگرفتند. بعد از سوء قصد اول، حلقه محافظت ام

در  کهیتر ساخت، طور یرا قو نیمحافظ هٔ افواه سوء قصد دوم حلق

هزار عسکر موجود  سهدر همان شب در حدود  ریام همیاطراف خ

دار بودند که  فهیوظ مهیو درون خ رونیبود و چند حلقه محافظ در ب

 یناممکن م یو حت رمشکلیرا در خوابگاه ام ریاشخاص غ دنیرس

پالن  کیمحافظان و آنهم برطبق  نیساخت، مگر به کمک هم

-1۳۲هللا خان .... ص  بیحب ری) داکتر کاظم، اسرارنهفته شهادت ام.«یقبل

1۳٠) 

 میمحمدحک:»دیگویمریه تالی استوارت  یکائیامر سندهینو        

افغان در پشاورکه  از هوادار شاه امان هللا بود  یتجارت ندهینما

درپشاورمالقات  هیربرتانیسف یمطلع شد، نادرخان با همفر نکهیهم

 هیالماع کیحرکت نموده است،  لیمناطق قبا یکرده و بعد بسو

اشخاص  نیا»پخش نموده نوشت که :   نشبرضد نادرخان وبرادرا

 لیهللا را کشته وفام بیرحبیاست که ام ینادر، شخص هستند، نیخا

آنها به کشور  رایبود، ز دهیرا عبدالرحمن خان از افغانستان کش یو

وفادار اند،  هیوفادار نبودند و دوباره ثابت ساختند که به برتان

ها دشمن  نی. ابودندکرده  هیترب یا درهند برتانوآنها ر کهیطور

 هیبرتان رسلطهیکه افغانستان را دوباره ز خواهندیاسالم اند وم
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آنها را  دهدیپول داده بود و پول م هیرا که برتان ی. علمااورندیب

 هیاز برتان هیروپ ۳، 6٠٠،٠٠٠. آنها ندینمایرابطه کمک م نیدرا

 نیخا اصاشخ نیبه ا دیوام بدهند ونباپروپاگند را د نیگرفته اند که ا

که به  ی. هرشخصندینما شترتوقفیاجازه داده شود که درافغانستان ب

 یرا کمک م هیمانند آنست که  برتان دینادر و برادرانش کمک نما

 طبع ،یکابل استوارت،آتش درافغانستان،ترجمه کوهسار یتال هی)ر." دینما

 (1٥٤پشاور، ص 

او از :»عبدالحکیم خان مینویسدکه این  دربارۀ  داکتر زمانی          

امیرعبدالرحمن خان  عهددرماموران سابقه دار افغانستان بود که 

وامیرحبیب هللا ماموریت داشته ودر دوران امان هللا خان نخست به 

بحیث وکیل تجار  1۹۲6حیث رئیس اتحادیه تاجران کابل ودرسال 

ش شینوار اغتشاکیم در دورۀ افغانی در پشاور مقررشد.میرزا عبدالح

یکی از حامیان فعال امان هللا خان بود. او حکومت های حبیب هللا 

ای وارده از کلکانی ونادرشاه را برسمیت نشناخت وبا وجودفشاره

نمودن اموروکالت تجاری به نمایندگان  طرف مقامات از تسلیم

عبدالحکیم انگلیسها درعهدنادرشاه میرزا  فرستاده شدۀ آنها ابا ورزید.

وبعدها  در پشاور دستگیرکردند 1۹۳٠خان را نخست درماه فبروی 

وی را به اتهام کمک درنشرمقاالت ضد رژیم نادرشاه در جریده 

دیگر نادرشاه مثل امین جان به برما تبعید  زمیندار یکجا با مخالفین

فغان مقاله نکاتی در پیرامون اعالمیه شاه امان هللا ،درا)داکتر زمانی،«کردند.

 (۲٠۲1/ ۲٤/1٠جرمن،

رفع تخدیر و تخریب اعلیحضرت امان هللا »احسان لمر تحت عنوان:

بریتانوى در  به رویت اسناد آرشیف دفتر هند »: مینویسد« خان

امانی که در داخل رژیم  لندن، بعضی از مامورین عالیرتبهٔ رژیم

بحیث ستون پنجم بنفع دشمن کار میکردند، ضمن مالقات هاى 

 «مشوره و هم اطالعات سرى را میدادند. شان به آنها همخصوصی 



 255 مقاله در بارۀ شاه امان هللا20

بنا بر گزارش حافظ سیف هللا خان عامل مسلمان انگلیس در کابل قبل 

کند، سردار شیر  سپتمبر بطرف هند حرکت ۲٥از آن که بتاریخ 

به ریاست شورای دولت رسید،  احمد خان یکی از درباریان که بعداً 

خواست پیامش به مقامات انگلیسی در خفا به او ارتباط گرفته و 

بود که "مردم از امان هللا خان و  شده رسانیده شود.... در پیام گفته 

طرز حکومتش راضی نیستند، و منتظر آن روزی هستند که کابل 

انگلیس ها اشغال شود و افغانستان توسط یک سیستم  توسط حکومت

صبرانه  معقول حکومتی اداره شود. شیر احمد خان گفت که من بی

منتظر هستم از جمله اولین کسانی باشم که فرصت مناسب فیر کردن 

ذکریا از دوستان نزدیک  بر امیررا داشته باشم .... فیض محمد خان

امان هللا خان وزیر معارف آن زمان و از جمله کسانی بود که مطابق 

با نور المشایخ تماس داشته و در توطئه  اسناد استخبارات انگلیس

 ؟بدوش شاه بود امسئولیت ههمه آیا  .یه رژیم امانی سهیم بودهای عل

نظامی که سالهای سال جواسیس در لباس پیر و روحانی و مالو 

آشپز و مامور دولتی چون امرالدین یا امیرالدین مملو بود تصفیه 

 اداره آن بزودی نا ممکن بود. 

 ،زغریب نوا،مردم دوست ،آزادیخواه ،امان هللا خان شخصیت پاک 

بیدارگری مردمش  عاشق بیداری و معارف و،عاشق وطن و مردم 

بود، قبل از سلطنت و هم در دوران پادشاهی وی مردم از صمیم 

در قلب ها خانه دارد نمی توان با  آنکس که»قلب دوستش داشتند 

 «.، نامش را از قلوب مردم پاک نمودش یرتصو حذف کردن

به شمول عده از سرداران  اما دسیسه استعمار به همکاری نوکرانش

جانبه و وسیع بود که  و مامورین بلند پایه داخل دربار چنان قوی همه

مشکل بود دولت امانیه و روشنفکران آن عهد بتوانند در مقابل آن 

شینوار ــ شورش کلکانی ــ برگشت مجددی  مقاومت بتوانند. شورش

عده از  به پاره چنار ــ استعفا نادر و برادران، خیانت آشکار
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دست و پای همه مدافعان نظام را بسته بود. به قول غبار  درباریان

چاه می  در جبهه قندهار "اشخاصی که علنا شاه امان هللا خان را در

انداختند عبارت بودند از عبداالحد خان ماهیار وزیر داخله، احمد 

علی خان لودین ]رئیس بلدیه وبعدسفیر[و محمد یعقوب خان 

 غیره بودند." وزیردربار و 

 اینست لینک مقاله:
http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_raftkhder_amannulah_kh

an.pdf 

 

سلطنت نادرشاه و حکومت هاشم خان وظاهرشاه ، ۴٠درمدت -5

 خیرا از صفحات تار یبعمل آمد تا نام ونشان شاه امان هللا غاز یسع

که در آنها نام   یعهد امان یکتب درس محو و نابود کنند، تمام

با قصر زرنگار که  کجایوجود داشت، یمل میآن زع یوکارنامه ها

استقالل افغانستان خوانده شده بود در  نشناخت تیبرسم هیدر آن اعالم

از  لیتجل یدر روزها یآتش سوختانده شد،نام شاه امان هللا حت

معهذا نام آن  شد،ینم ادیومطبوعات  دیاسترداد استقالل کشور در جرا

پرست را نتوانستند از ذهن وقلب مردم افغانستان پاک  هنیشاه م

شده است و تا  نینام امان هللا  با نام استقالل کشورعج رایکنند. ز

 پابر جا خواهد بود. زیاستقالل افغانستان پا برجا باشد، نام او ن

هللا بود در شاه امان  یمترق یها شهیداودخان که ملهم از اند تنها  

خود از شاه امان هللا بعنوان محصل استقالل  یجمهور استیعهد ر

 دیادگردی یامان سهینجات دوباره بنام ل سهیو ل کردیم ادیکشور 

 شب نابود شد.  کیباالحصار کابل در  یازپا زیومنار نجات ن

بعد از  ژنیوجهانگرد معاصرافغانستان،محترم حسن ب سندهینو   

نوشته  نیبخش سوم  چن یدرپا یمان هللا درکامنتا هیمطالعه دفاع

نادرخان و  یهر قدر به عمق نکات مندرج در بهتان ها: »کندیم
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اتهامات داخل  نیبخاطر رد ا یشاه امان هللا خان غاز یپاسخ ها

به وضاحت  نجای. در اشودیم سپدلچ شیاز پ شی، موضوع ب میشویم

اتهامات به  نین امشاهده کرد که نادرخان از صادر نمود توانیم

دنبال کند و  خواستیهدف را م کی یآدرس شاه امان هللا خان غاز

و  نیمردم متد انیشاه امان هللا خان در م تیآن کاستن از محبوب

اتهامات  متنرا در  ینکات قایمسلمان افغانستان بوده است. نادرخان دق

 تیبه شخص یو هم از لحاظ مل یدرج کرده بود که هم از لحاظ مذهب

 نی. در آنسو آنچه در رد ازدیشاه امان هللا خان لطمه م تهیو اتور

،  یمنطق اریاتهامات از جانب شاه امان هللا خان عنوان شده اند ، بس

 بدونتا صادقانه و  دهیمستدل و مستند بوده و شاه امان هللا خان کوش

ملت  شگاهیموضوع بوده در پ قتیترس و هراس ، آنچه را که حق

 (Bijan Hassan).«دارد انیب

 یروز تا روز نام وبرنامه ها ریدر دو دهه اخ خوشبختانه        

شاه امان هللا توسط  زیافتخار برانگ یوکارنامه ها خواهانهیترق

نوشته ها  قیاز طر یپسند افغان و مورخان خارج یفرزندان ترق

در داخل وخارج کشوربرجسته شده اند  میحج یورساالت وکتابها

شاه امان هللا خان  تیشخصبه عظمت  شتریوب شتریرا ب دیونسل جد

 .روندیاو آشنا ساخته م یمترق یوبرنامه ها

که در  یپادشاه نیاولگفت:  دیشاه امان هللا با تیاسالم درمورد

ً به امامت نمازها پرداخت، شاه  یم دیجمعه وع یافغانستان شخصا

شاه با تمام  کیامان هللا  یاست که غاز نیامان هللا بود. منظور ا

اسالم ورود داشت و در باره  نیمعنا مسلمان و در اصول وفروع د

مردم را  وستهیواحکام قرآن کامالً آگاه بود. وپ نعدالت آ امیاسالم وپ

علم ودانش  لیدر پرتو ارشادات اسالم به اتحاد واتفاق وتحص

 .کردیم یرهنمون
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افغانستان را شاه امان هللا غازی، صادقانه نیت کرده بود که جامعه 

قرون وسطائی بیدار و از فقر استخوانسوز نجات  گران از خواب

بدهد و از طریق اصالحات اجتماعی آن را در شاهراه تمدن و ترقی 

سوق نماید. مگر جامعه برای قبول تحوالت اجتماعی از خود جان 

سختی نشان داد و دست به عکس العمل در برابر اقدامات مدنی و 

د و شاه امان هللا را که مردی ترقی پسند، مردم ترقی خواهانه ز

دوست و وطنپرست و استقالل طلب و دشمن استعمار و مداخله 

بیگانگان در امور داخلی کشور بود، طرد کردند و بجای او به 

رهبری و امارت مردی تن دادند که نه دانش داشت و نه  ازسواد 

امان هللا خبرداشت، بهره ئی و نه هم از اسالم به اندازه یکصدم شاه 

ولی او امان هللا را کافر میگفت،و کارهای نیک او رادلیل بی دینی 

یک عده رجال و  واو تعبیر میکرد و فتوایی علیه او صادر نمود 

  .ن کردمجبوربه امضای آرا  یامان رژیمکارمندان 

 

ً مرد انقالبی و از خودگذری بود. او با حصول  شاه امان هللا واقعا

سیاسی افغانستان، نه تنها حیثیت واعتبار انگلیس ها را در استقالل 

انظار جهانیان خورد وخمیر نموده بود، بلکه با قطع نمودن معاش 

مستمری سرداران محمدزائی ،خوانین و روسای قبایل و روحانیون 

 بزرگ، دشمنی آنها را نیز بجان خرید.

هللا خان را  انام »لیون بی پوالدا نویسنده امریکائی، نوشته میکند: 

توان بدون شک آغازگر فصل نو و تجددخواهی در تاریخ  می

های را که او برداشت، در صورتی که عملی  افغانستان دانست. گام

شد، ساختارهای سیاسی و اجتماعی افغانستان را دگرگون  می

های با افتخار و متمدن  ساخته، افغانستان را امروز در زمره ملت

الرحمن اتل، راه  پوالدا،فصل ناتمام،ترجمه: مجیب ) لیون«.داد منطقه قرار می

 (1398مدنیت، اسد 
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آدمک، محقق وافغانستان شناس معروف امریکائی در باره امان هللا 

 بحیث قهرمان ملی ( 1929-1919امان هللا )»  خان نوشته است: 

ً هنگامیکه موفقانه امپراطوری  افغانستان شناخته شد.  خاصتا

مطلق افغانستان را بدست آورد و  شکست داد. و آزادی بریتانیا را 

] لودویک آدمک،افغانستان در نیمه اول قرن «شد. به جهان برسمیت شناخته 

  [19۶،ص1377صاحب زاده، چاپ دوم، پشاور، بیستم، ترجمه پوهاند محمدفاضل 

 

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

ود را از استعمار انگلیس بدست آورده بود،در استقالل کشور خ

لیست صد تن سیاست مدار برجسته دنیا بعد از جنگ جهانی اول  

جورنال، اول  )والستریتثبت شد. میالدی نیز  201۴تااګست ( 1918)

 [201۵رک:داکتر زیرکیار،له امیر عبدالرحمن تر اشرف غنی] («201۴اگست 

 پایان
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 22مقاله 

 
غازی تخریب شاه امان هللادرتالش  واح خبیثه ار  

 

در تاریخ معاصر افغانستان 

دوره ده ساله سلطنت شاه 

امان هللا ، فصل درخشان 

تجدد خواهی وبیداری و 

استقالل طلبی و قانون 

مداری در افغانستان است. 

اگر این فصل را که  آغاز 

تحول  طلبی  تنور وتجدد و 

است   از تاریخ کشور حذف 

نیم یا انرا سیاه جلوه بدهیم ک

، دیگر چیزی برای یاد 

ویادگرفتن از استقالل  کردن 

و نخستین اقدامات مدنی 

 1919فبروری 28شاه امان هللا درلباس سربازی در جهانشمول  نداریم .

برای دفاع از این فصل درخشان اما ناتمام تاریخ کشور نباید به   

اح خبیثه را که بهترین دوره سخنان ارواح خبیثه گوش داد. این ارو

                                                تاریخی  کشور را سیاه جلوه می دهند  باید شناخت .

                                                                          به نظر من اینها  عبارت اند از؛

 ی  جهادی برگشته از پاکستان ،نویسندگان وابسته به تنظیم ها-1

 تحصیل یافتگان تاریخ  درکشورهای استعماری ، -2

 شاعران وهنرمندان نوازش دیده استخبارات پاکستان ، -3
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 پیروان راه ورسم بچه  سقو ، - ۴ 

تحصیل یافتگانی که هنوز تضاد های تباری وقبیلوی را   -۵

های خود  بروز درباالخانه ذهن خود محفوظ داشته اند و در نوشته 

 میدهند؛

دو خانواده روحانیت متنفذ کابل ومریدان شان که درصدیت با  -۶

ریفورمها وبرنامه های ترفیخواهانه شاه امان هللا قرار داشتند 

 وهنوز هم قرار دارند.

این گروه ها برای خوشنودی انگلیس ونطفه استعماری اش )پاکستان  

الل کامل سیاسی (  از امان هللا  خان بخاطر کسب  استق

وطرح وتطبیق  اصالحات اجتماعی وانفاذ نخستین  کشورازبریتانیا  

قانون اساسی واعالم تساوی حقوقی زنان با مردان  وحق تحصیل 

وکار زنان وتعمیم معارف سرتاسری در کشور خوشحال نمیشوند 

و معارف که دروازه های  وبجای آن از  یک دزد بیسواد وضد  علم 

ی فرزندان کشور مسدود کرد به عنوان خادم  دین مکاتب را برو

 رسول  هللا خوشحال وخوشنود میگردند.

برخی از نویسندگان ایدئولوژی زده و تنگ نظر]امان هللا ستیز[ پس 

از پخش و نشر اعالمیه شاه امان هللا تحت عنوان )کشف الحال 

قده  نادرشاه بقلم اعلیحضرت امان هللا خان( به تالش افتاده اند تا ع

تباری خود را یکجا  با شایعات و پروپاگندهای ساخت انگلیس برای 

وبخود می بالندتا  از  تبارز دهند  بدنام کردن  آن شاه مترقی ومتجدد

البالی اثار نویسندگان استعماری، عباراتی رانقل قول کنند که انگشت 

 د. نانتقادشان را به سوی شاه امان هللا دراز کرده باش

گان مغرض حتی از نقل شایعاتی که از سوی روحانیون این نویسند

مرتجع برضد اصالحات اجتماعی شاه تبلیغ میشدند هم  دریغ 

نمیورزند تا مگر ازمحبوبیت آن شاه ترقیخواه ومتجدد در میان نسل 

جوان کشور بکاهند و پله برتری کسانی که با حمایت انگلیس بعد از 
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اال ببرند ، همانگونه که پدران امان هللا روی صحنه قدرت آمدند را ب

تن از طالیه  2۰حبیبی در جنگ غزنی با قتل فجیع پوهاندل  وشان بق

داران درانی  لشکر قندهار  در حوالی قره باغ غزنی وانداختن نعش 

به این  الرنس منشانهکج تلیفون    ونوشتن پیامی های شان برپایه 

م درانی این مهانی از جانب اقوام غلجی به اقوا»مضمون 

رک:جنبش مشروطیت درافغانستان( در خدمت سقو قرارگرفتندو «)!

 خود را  شرمسار تاریخ کردند. 

برخی از  نویسندگان خودخواه  وشهرت طلب که روزگاری   از 

تغذیه میکردند وبرضد نظام «  لنینیزم -مارکسیزم»اندیشه های 

سر سلطنت ،شعار:مرگ برظاهرشاه! وزنده بادحکومت زحمتکشان! 

ن هم  توصیف وهم تخریب آاکنون با نگاشتن مقاالتی که در،میدادند 

ازشاه امان هللا شده است باروش ارتجاعی)هم به میخ وهم نعل 

در ادارۀ یک  زدن(میخواهند عقده های  بی کفایتی وناکامی خود را

شاه  از سوی مردم   حل کرده شهرت  «راندن »گفتنبا  وزارت،

 .وشخصیت کمائی کنند

د «ریک نوشته خود زیرعنوان د است که جهانيباری نظورم م 

زند هم به میخ می  »حات او سقوطخان اصال هللااعلیحضرت امان 

 وهم به نعل.

اعلیحضرت »به پراگراف ذیل از نوشته او توجه کنیدکه مینویسد:

خان، چی په نړۍ کی د وخت د تر ټولو ستر استعماری هللا امان 

نولو په افتخار پورته کولو او د جنگ داعالطاقت په مقابل کی د سر 

خپل اولس په جوش او خروښ استقبال کړی او دغازي لقب یې 

ورکړی و، خپل هغه اولس صرف د ترقۍ، ازادۍ اوپر مختگ سره 

  ».وشاړه ټي په نوم له ملکهدهغه دلېونۍ مینی په گناه د کافر او ال

رین قدرت ]ترجمه:اعلیحضرت امان هللا خان که درمقابل بزرگت

بزرگ استعماری وقت،مردم را به قیام وجنگ فراخواند  ومردم با 



 263 مقاله در بارۀ شاه امان هللا20

جوش وخروش از فراخوان او استقبال کردند وبه او لقب غازی 

دادند، مگرهمان مردم هم او را بگناه عشق دیوانه وارش به ترقی، 

 «.[راندند»آزادی وپیشرفت ازکشور 

 

شت ترین کلمه را ز« راندند»جهانی درعبارت باال با گفتن کلمه 

معوالن درحق « راندن»درحق شاه امان هللا بکار برده است،کلمه 

دشمن یا متجاوز بکار میرود نه درحق یک شاه سربلند وطن دوست 

 بود. استرداد استقالل کشورکه کمترین حقش برگردن  مردم 

دراینجا جهانی درموقف یک سخنگوی دشمن قرارمیگیرد که،اوالً در 

نی،بجای نقش توطئه های  دشمنان داخلی وخارجی، سقوط رژیم اما

خود مردم افغانستان را عامل سقوط نهضت امانی میشمارد، ثانیاً 

اتهامات کفر وبی دینی به شاه را،حقیقت جلوه داده عامل شورشهای 

مردم افغانستان میشمارد،وسوم اینکه تصمیم خروج شاه ازکشور را 

گ داخلی اقوام ندانسته  بخاطر جلوگیری ازخون ریزی مردم و جن

 میگوید خود مردم شاه را بازوراز کشور رانده اند.!!

جهانی می باید قبل از برشمردن اشتباهات شاه امان هللا از اقدامات 

تجدد طلبانه واهداف وطن پرستانه شاه ومشروطه خواهان 

بطورمفصل ومشرحی یاد میکرد وبعد وجدانش را قاضی گرفته 

!تو چطور بریک کشورچندین ملیونی غرق در میگفت:ای امان هللا 

جهالت ونادانی وخرافات وسنتهای قرون وسطائی توانستی مدت ده 

سال بدون کمک کدام کشورخارجی با کمال آزادی وسرافرازی 

حکومت کنی ، حاالنکه خودم یکصد سال بعد از تو از عهده ادارۀ 

مده هزارنفره با مردمان باسواد وتحصیل کرده برآ2یک وزارت 

 نتوانستم و ناکام وناتوان مجبوربه فرارشدم.

کسی که خود اهلیت وشایستگی اداره یک وزارت با دوهزارمامور 

منور درس خوانده وکارفهم  را نداشت ودرمدت یک سال وچندماه 
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وزارتش، کوچک ترین خدمتی به فرهنگ وزبان ملی پشتو ننمود 

ان رسمی کسور وزارت را به دو زب  وحتی جرات نداشت  لوحه نام

تصحیح کند،و از دست چندمامور هوشیار تر از خود  که مانع سوء 

میشدند  مجبور به فرار گردید، اکنون بخود اجازه میدهد تا اجراآت او

شاه امان هللا را مثل خود  آدم بی کفایت بشمارد و بگوید که مردم او 

 انتی»در پشت این سخن طعنه امیز تعصب «. راندند»را از کشور 

بودن نویسنده  بخوبی دیده میشود. متاسفانه بک چنین سخن «درانی

طعنه امبز  از سوی داکتر اشرف غنی نبز گفته شد که با عکس العمل 

 وتعداد دیگری از اخالصمندان راستین آن شاه روبرو شد.  من 

 

، داکتر حسن کاکړ که هفت سال در انگلستان جهانی ومرشد استاد

گفته بود، در شورش خوست برهبری مالی تحصیل کرده نیز زمانی 

لنگ و شورش شینوار وسقوی  انګلیسها هیچ نفشی نداشته  اند و هیچ 

سندی دراین زمینه در دست نیست.یک نفر دیگر بنام داکتر زمان  

ستانیزی هم که تحصیل کرده امریکاست،تجلیل از استقالل را مثل 

ارد و آقای  رقصیدن پسر در عروسی مادرش  خجالت  اور  می شم

باری جهانی  اصالحات امانی را مسخره میکند وعلت سقوط شاه را 

اصالحات قبل از وقت او میداند. این مثلث تخریب شاه امان هللا بلحاط 

 نباشد،« دستوری»اگر  قومیت غلجی اند ،متاسفانه مخالفت شان

منشاء « درانی وغلجی»از همان تضاد قبیلوی میتوان گفت که 

 میگیرد.

و داکتر  کاظم نویسندگان حقیقت پرستی چون داکتر سیدعبدهللا اما

دیگرانی که هیچ نسبت قومی  آقای احسان لمروعبدالرحمن زمانی و

تباری  با شاه امان هللا ندارند  شجاعانه وبیغرضانه در  دفاع از  و 

بانه شاه امان هللا قرار نهضت مترقی امانی وکارکردهای تجدد طل

ی های این مثلث تخریب را با مدارک و اسنادمعتبر وتمام ادعادارند  
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)آرشیف مقاالت شان  کنند. آرشیو های  محرم  هند برتانوی تردید می

 د پورتال افغان جرمن آنالین گواه  ادعای من است.(

 

 محبوبیت شاه پس ازخروج از کشور:چهارسند دربارۀ 

 

یس را داکتر عبدالرحمن زمانی  چهارسند از آرشیف های سری انگل

بدست میدهد که از محبوبیت شاه امان هللا در اوج اقتدار بچۀ سقو 

 حکایت میکند.

 رالااز هواداران و طرفداران سپهس ای عدە»زمانی مینویسد:

 ان هللامعلت اصلی ترک وطن غازی ا هد کندعی ام نادرخان 

ردم مخالفت بامود. گویا او بردم من بیتش در بیحبومازدست دادن 

و  هدان جنگ را رها کردمیتش بیحبوماز دست دادن  باو هرو شدبرو

هٔ مانرحاسناد میف شارچند سند از  بطه. درین رانستان برآمداز افغا

برخالف ادعای  هی کنادنم. اسیکدیم مقدر لندن را تبریتانوی هند 

 به رو تبیحبومهم  به قندهارن تد از رفبعتی ح هپدهد کمن نشا قفو

انع بزرگی  بود در راه پیاده کردن م هللان ماغازی ا شیزااف

انگلیس ها در رساندن ونصب کردن سپهساالر ی نهاپالماستر

 محمدنادرخان براریکه قدرت.

پشاور به ی ، بال غرمدی شحلی ایالت سراع منشنرک : سند اول

یت از حماهای  فعالیت:»که رش دادزاگ 1۹۲۹فبروری  ۶تاریخ 

ادامه دارد وگروپ های  نوی[در قلمروبریتانیا]هند بریتا ان هللاما

مالها با صدورفتواهای شرعی متعددی اعالم کرده اند که شاه امان 

فبروی کمشنرعالی  6مورخ  11٤تلگرام شماره «)هللا کافر نیست.

 ایالت سرحدی شمال غربی، پشاور(

 سند دوم:
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مارچ  1٤کمشنرعالی ایالت سرحدی شمال غربی ،پشاور به تاریخ 

به دفترخارجه در دهلی جدید نوشت که  درمکتوب عاجلی 1۹۲۹

گزارش ها از همه منابع حاکیست که انزجار احساسات]علیه :»

انگیس ها[ به نفع امان هللا خان هم در والیت جنوبی وشرقی وهم 

 درمیان قبایل ما]سرحد آزاد[ درحال گسترش است.

نادرخان توسط اقوام متعدد خوست تحت فشار قرارگرفته است تا 

مایتش را از امان هللا خان اعالم کند، درغیر اینصورت آشکارا ح

 آنها به او کمک نخواهند کرد.

به عین شکل در الپوره، تمام رهبران هردو بخش بئیزی وخوئی 

زی قوم مومند به هاشم خان]برادرنادرخان[ اطالع دادند که آنها 

فقط از او درمبارزه با گرداندن امان هللا خان حمایت خواهند 

ون اعتقاد عمومی براین است که واقعاًبازگرداند امان هللا نمود.چ

بهترین راه برای نجات از شرحبیب هللا ]کلکانی[ است. به 

نظرمیرسد که این عکس العمل به نفع امان هللا  بیشتر به دلیل 

نارضائیتی از حبیب هللا ]کلکانی[ وخرابی وضعیت عمومی وبی 

محرمانه آرشیف هند اسناد «)نظمی حاکم تحت رژیم او باشد.

پی ایس کمشنرعالی -6٤۸بریتانوی درلندن، مکتوب عاجل شماره 

ایالت سرحدی شمال غربی، پشاور به دفترخارجه دردهلی 

 (1۹۲۹مارچ  1٤جدید،مورخ 

 سند سوم:

پالن نادرخان مطابق تقسیم اوقات تعیین شده پیش نمی 

ن رفت.کمشنرانگلیس در پشاور به مرکز وهمفریز]سفیرانگلستا

درکابل[ درهلی جدید ومامورین انگلیسی در بلوچستا اطالع داد 

راپورهای رسیده از تمام منابع به تغییرناگهانی اوضاع در »که

والیات جنوبی وشرقی وهمچنان قبایل ازاد اشاره نمود،واحساسات 

مردم به نفع امان هللا روبه ازدیاد است. نادرخان توسط اقوام 
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تا طرفداری اش را آشکارا از امان مختلف خوست تحت فشار است 

هللا اعالم دارد درغیر آن آنها به او کمک نخواهندکرد. شبیه به آن 

«  اللپوره»مومند هم در « خویزی»و« بیزی»رهبران بخش های

بصورت قاطع به هاشم خان گفته اند که  که آنها بشرط اعاده 

نۀ اسناد محرما.«)سلطنت امان هللا خان به وی کمک خواهندکرد

 1٤ای مورخ  -11٤٤آرشیف هندبریتانوی درلندن، تلگرام شماره 

مارچ کمشنرعالی ایالت سرحد شمال غربی، پشاور به دفتر خارجه 

 هند در لندن.(

 سندچهارم:

 1۹۲۹مامورین دفتر هند بریتانوی درلندن در هفته سوم ماه اپریل 

دیگر  نوشتندکه به نظرمیرسد امان هللا خان نسبت به تمام کاندیدان

ً بهتری را داشته باشد.راپورهای انگلیسی علت این  چانس نسبتا

کامیابی وپیشرفت قوای امانی را بیشتر نارضایتی وشرایط غیر قابل 

تحمله تحت رژیم سقوی می دانستند.مطابق این راپورها بعضی از 

افراد لشکرسقوی مخفیانه به امان هللا خان پیام های حمایتی 

که به حمایتش از حبیب هللا کلکانی ادامه می  میفرستادند وآنهائهم

دادند، بخاطر احساس ترسی بود که از عواقب شکست او وسرنوشت 

خانه هایشان داشتند.) عبدالرحمن زمانی،بازنگری دورۀ امانی 

 «٤٥6، ص ۲٠1۳وتوطئه های انگلیس،چاپ 
(http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_mahbubiat_amanullahkha

n_sad_rah.pdf 

 

شاه امان هللا کسی بودکه توانست شجاعانه مدت ده سال بریک کشور 

چهارپنج میلیونی که ده مرتبه بیسوادتر از امروز بود با اقوام 

قرون وسطائی    ر جهالت  و خرافات وعنعناتوطوایف  غرق د
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 حکومت کند و بانافذ کردن یک قانون اساسی مدرن با عالی ترین

اساسات حقوقی ، باب تجدد ومدرنیته را بروی شان بگشایدو با 

عقب کشوریک وجودی که میدانست تامین عدالت وتطبیق قانون در 

 مفتخوار در برابر او میگرددامتیاز بگیرو اشرافیت سبب دشمنی مانده

حرکت جامعه به اهداف مشروطیت برای ، معهذا در راستای عدالت و

ن بقدرت، معاشات وامتیازات نسبی پیش درنخستین هفته رسید

سرداران محمدزائی ومعاشات مستمری خانها وملکان و پیرها و 

روحانیون مفتخوار را قطع کرد واصل کارکردن را معیارگرفتن 

معاش دانست و به کاکایش  که از اوشاکی بودگفت برودکار کند ودر 

 بدل کارخود معاش بگیرد. 

اروپائی خود از اتحادشوروی دیدار شاه امان هللا تازمانی که در سفر

نکرده بود،از محبوبیت زیادی در میان مردم برخوردار بود ولی از 

روزیکه شاه  بدون پروای خفگی  انگلیس،برنامه مسافرت خود به 

اتحادشوروی را عملی نمود،  با پروپاگند وتبلیغات مخرب انگلیس 

ردن گوشت خو وجواسیس ان در داخل کشور روبروگردید و متهم  به

خوک شد وعکس های مونتاژ شده ملکه ثریا در میان قبایل پخش 

گردید وبوسیله روحانیون وابسته به انگلیس درمیان مردم تبلیغ شد که 

شاه وملکه در اروپا به کلیسا رفته واز دین برگشته آند، به این 

صورت روحانیون مرتجع متنفذ مردم ساده دل و خوش باور 

و  واداشتند و شورشیان با اقدامات خشونت بار   افغانستان را بشورش

ضد مدنی خود شاه را از سلطنت دلسرد کردند. شاه که مردم 

افغانستان را مثل مردمک چشم خود دوست داشت و نمیخواست که 

خون مردم بخاطرسلطنت او ریختانده شود، از قدرت  استعفی داد وبه 

مردم قندهار  قندهار رفت. وسپس با وجود آمادگی وسر سپردگی

وهزاره جات ووردک وکنر  در راه اعاده  پادشاهی به او، ازرسیدن 

 بقدرت از راه زور منصرف و از کشورخارج شد. 
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بعد از  که به نظر من برای شاه امان هللا همین افتخار کفایت میکند

مدت هفت ماه مردم هزاره جات  ووردک   استعفای او از سلطنت 

یرستان بدون چشم داشت بک حبه ویک دینار  وز سا و ویوغوربند وکاپ

ی سقوی  رزمیدندواز  با قوت ها هللا دردفاع از سلطنت شاه امان

تابعیت به حکومت سقوی سر باز زدند  تا سرانجام جنگجویان وزیر 

 مسعود گلیم سقوی را از کشورجمع نمودند .  و 

 

 آیا اصالحات امانی،غلط بود یاعمداً غلط  تعبیر میشود؟

 

لت های ملی مکلف اند تا برای رفاه وسعادت جامعه خود دست به دو

کارشوند وبا تدوین برنامه ها وتنفیذ قوانین مدنی قبل ازهمه عدالت 

 را با تطبیق قانون درجامعه تأمین نمایند. 

نیز وقتی به نمایندگی از مشروطه خواهان به قدرت  شاه امان هللا

ن زد،می باید به وعده اش رسید ، دم ازاستقالل وتامین عدالت سخ

فقدان استقالل به علت  یمتماد انیجامعه را که سال عمل میکرد و

بدبختیها به انواع  یوحقوق یقضائ یونهادها نیقوانکامل سیاسی ونبود

فالکت  ۀاز ورط دوچار بود، یواقتصاد یاجتماع وبی عدالتی های

 ری استواوقانون یدولت مل کیآن  یبجا نجات بدهد و یبدبختو

. دینما جادی( اهیوقضائ هینیه،تقنیرائ)اج ۀارکان سه قو یها هیبرپا

پس از  کسب استقالل کامل سیاسی از او  یهدف نچنیتحقق   یبرا

استعمار انگلیس)که نخستین دست آورد بزرگ مشروطه خواهان 

 و نظامنامه ها نیقوان  سلسله  کی نیتدوابتکار دست به بود( 

 یمختلف شئون اجتماع یرصه هادر ع نظامنامه[ ۷۷)درحدود

 یقانون اساس بیتصوکه نخستین آن زد  یو حقوق یواقتصاد
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با عالی ترین مبادی حقوقی  «افغانستان هیدولت عل ینظامنامه اساس»

 بود.

دارد تحت  یمقاله ا ،یداکتر عبدالرحمن زمانمحقق بلندپایه افغان،

ار در چ )«اغتشاش؟ یقربان ایاصالحات علت اغتشاش »عنوان 

که افسوس میکند یسندگانیمقاله بحال نو نیدر ا سندهی. نو(بخش

امان هللا خان  هیرا عل سیسال قبل انگل کصدی غاتیهنوزهم تفاله تبل

نوشته شده که  یجهان یبار یمقاله بجواب آقا نی. اکنند یم ارنشخو

 علت سقوط امان هللا را اصالحات قبل از وقت دانسته است. 

با وجود یکه درین اواخر خوشبختانه کتب :»دسینویم یزمان داکتر

ظهور و سقوط سلطنت غازى امان هللا خان و علل  رامونیمتعددى پ

 دهیهاى آن به نشر رس امدیآشکارو پنهان شکست نهضت امانى و پ

محترم  نیکه عده  از نویسندگان و مورخ رسدیاند ، متأسفانه بنظر م

تخریبى استعمار  غاتیفوذ تبلن هٔ ما تاحال نتوانسته اند خود را از ساح

رها کنند . اگر دیروز با استفاده از اعتقادات مذهبى عوام، و  سیانگل

رژیم امانى استفاده شد،  هیرهبران مذهبى به عنوان ابزار عل تیفعال

از قلم بدستان ما یا ناآگاهانه و یا هم شاید آ گاهانه  یامروز هم عده 

استعمار قرار داشتند، براى تبرئه نمودن عناصرى که درخدمت 

 . دهندیغازى امان هللا خان ادامه م تیبشکل دیگرى به ترور شخص

دست داشتن  یادعا کنند که برا توانندیچون امروز دیگر نم آنها

در سقوط نهضت امانى سندى را مشاهده ننموده اند،  سیاستعمار انگل

 حربه ثیدشمن ، از اصالحات امانى بح غاتیاینبار با تکرار تبل

با بازنگرى موضوعات اصالحات و  دوارمی. ام کنندیاستفاده م

نه معلوماتى را خدمت هموطنان عزیز یاغتشاشات بتوانم درین زم

 خود تقدیم کنم.
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خود 1۹1۹فبرورى۲۸تاریخى  یهٔ شاه امان هللا خان در همان اعالم

که ملت بزرگ  یوقت»راجع به اهدف عمده سلطنت خود گفته بود :

دولت  یبر سر من نهاد، من عهد بستم که بایست را یمن تاج شاه

مستقل جهان در داخل و خارج  یافغانستان مانند سایر قدرت ها

کامل  یکشور آزاد و مستقل باشد. ملت افغانستان درداخل کشور آزاد

قانون  عیداشته از هر گونه تجاوزو ظلم مصئون و مردم فقط باید مط

 یام رشته ها ممنوع و ملغتم گاردریو ب یو بس. کار اجبار ندباش

خواهد نمود که ملت و  یاست . حکومت ما در افغانستان اصالحات

مناسب مقام خود را  یملل متمدن جهان جا نیمملکت ما بتواند در ب

حاصل نماید . من در اجراآت امور کشور مشورت را به حکم و 

 داد." اهماالمر رهبر قرار خو یشاور هم ف

نقل قول میکندکه راى معاصر زبان پشتویکى از شعزمانی از قول 

مثل امان هللا خان به  شوایىیپ چیدر تاریخ افغانستان ه »گفته است:

و صادقانه  مانهیصم ق،یدیوانه وار، عم هٔ ملت و ترقى اش آنقدر عالق

امان هللا خان براى سعادت، عصرى ساختن  هٔ نشان نداده است . عالق

یک شاعر، هنرمند و  هٔ ه عالقیک شاه نه، بلک هٔ و ترقى ملتش، عالق

ملت هاى  کهی. ولى از آنجائشدیبا احساس افاده م شترینقاش بود که ب

 کنند،یخفته زبان احساس هنرمندان و شاعران خود را دیر درک، م

پاک، این شاه وطن دوست خود  هٔ و عالق کیهمانطور هم احساسات ن

او  را هنگامى درک کردند، و اشک ندامت و افسوس ریختند که

از آنها و آغوش گرم کشور عزیزش، که تا سرحد جنون به آن  ردیگ

دور رفته بود وامکانات باز گشتش وجود  اریعشق مى ورزید، بس

داشت، براى ملتش مرده بود،  اتینداشت.  وى دیگر با وجودى که ح

یکى بعد دیگر قلم  شدند،یوآن زبان هائى هم که به ذکرش گشوده م
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ستورى، ص  ۍد خپلواک دافغانستان خان )غازى امان هللا« شدند.

1۸۳) 

امان هللا خان، ریفورم و  غازى»داکتر زمانی عالوه میکند:

خانواده خود،دربار و  یاصالحات را از شخص خود، اعضا

در  سینظامى سفارت انگل هٔ دولت آغازنمود. آتش هٔ مامورین بلند پای

که  کندیکابل، در یکى از راپورهاى خوداز مزاحمتى یادآورى م

مسکونى شهر  یهٔ تخریب دیوار باغ ها بمنظور زیبائى شهر در ناح

حضرت مادر شاه،  ایعل تیایجاد کرده و آ ن قسمتى از ملک بلکا

سردار عنایت هللا خان برادر شاه وسپهساالر محمد نادرخان را در بر 

نظامى  هٔ هند بریتانوى، یادداشت هاى آتش ویاسناد آرش. « ) گرفتیم

 «.(۳۷، 1۹۲۳ل، سفارت کاب

 مینگارد:« اهداف اصالحات»زمانی درباره 

از آرمانهاى جنبش مشروطه خواهى، که امواج آن در  روىیپ به»

رساندن امان هللا خان به کرسى اقتدار نقش داشت،ایجاد یک نظام 

از اولویت هاى امان هللا خان بود. خواسته هاى جوانان  اسىیجدید س

کشور، اصالحات در  اسىیل کامل سافغان در پهلوى حصول استقال

مشروطه، که شاه در آن مطلق  ومتیک حک لیو تشک یامور ادار

نقش داشته باشند، را در  یریگ میالعنان نباشد و مردم هم در تصم

کدام  لیموفق به تشک1۹۲۸برداشت. گرچه مشروطه خواهان تاسال 

داده  خود دوام اسىیهاى س تینشدند،اما آزادانه به فعال یاسیحزب س

جوانان  نیانتقاد و قضاوت آزاد در برابر دولت را در ب یهٔ و روح

 اسىیکدام از روشنفکران س چی)بقول غبار، هپرورش دادند.

یا اعدام محکوم  اسىیافغانستان در دوران دولت امانى به حبس س

 نشدند.(
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وحدت ملى و  نیامانى در قدم اول تأم ۀعمده اصالحات دور اهداف

مملکت بود. شاه امان هللا توجه  شرفتی، انکشاف و پبعد از آن ترقى

 یگرای لهیدور از قب ،یومرکز یزیادى به ایجاد یک دولت مستقل مل

 نیداشت، و به هم تیو مشروع تیو موضوعات مربوط به قانون

ً سفرهائى به  )دوبار(، قندهار، مزار شریف  مشرقىمنظور شخصا

 قیتطب وهید را از شدوائر دولتى خو شیوقطغن داشت . و ضمن تفت

. در ین سفر ها او را مأمورین وزارتخانه هاى  ساختیقانون آگاه م

احترام به قانون  خواستی. او ازین طریق مکردندیمختلف همراهى م

با ضرورت  رارا در ذهن مأمورین دولتى جایگزین ساخته و مردم 

ه نافذه آشنا سازد . او در پهلوى مجازات کسانى ک نیاز قوان روىیپ

شده بودند، به آن مأمورینى که  نیمرتکب خالف ورزى از قوان

 .دادیبرده بودند، مکافات م شیوظایف شانرا درست پ

از پالن هاى انکشافى  هایتا توسط سلسل دیامان هللا خان کوش غازى

 روابستهیومدرن، غ شرفتهیو اصالحى، افغانستان را به یک کشور پ

و  هیه اکثر نظامنامه ها توجو متکى بخود تبدیل کند. اهداف عمد

مرکزى در سطوح مختلف ملى، و الیتى،  ۀادار ستمیایجاد یک س

ولسوالى و حتى دهات بود . هدف بعضى از نظامنامه ها هم ازدیاد 

ارائه  ت،یبهبود امن ه،یعواید دولتى،بهتر ساختن جمع آورى مال

مهم )بشمول معارف و مکاتب نسوان، مطبوعات،  اریخدمات بس

ه عامه(، و اصالحات کلتورى و اجتماعى بود، تا هویت ملى ورفا

آرشیف ،یداکتر زمان«) کند. تیافغان ها را در سطح جهانى تثب

امانى علت اغتشاش یا قربانى اغتشاش)قسمت  صالحاتا مقاالت،

 (۲٠1۲ن،یاول(، افغان جرمن آنال

 به هبطاسادات در ر رعدالواحدیمدیگر افغان آقای  لگریتحلنویسنده و

و  خانیعل ریش ریام از »:سدینویشاه امان هللا م یخیتار گاهیجا
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و با  گرددیسنت و تجدد مطرح م یخیشمس النهار که جدل تار

و  یقانون اساس نیاول و دوم و با انفاذ نخست تیجنبش مشروط

علم و جهل در  یخیکه جدل تار یدولت دولت مل نیاول سیتاس

و پر  یخیتار گاهی، جا گرددیمشروعه و مشروطه مطرح م میمفاه

 ادیو بن یقانون اساس یاستقالل ، بان میبا مفاه افتخار شاه امان هللا

 اتی، ح تیمدن… و  ی، ازاد ی، معمار قانون ساالر یگذار دولت مل

. که در جانب مقابل دشمنان  گرددیمشخص م میزیو مدرن یمدن

 عتیرنام مدافعان ش ریو ز سیاستعمار انگل کیو تمدن به تحر یترق

آن  یسمبول ها یاله کلکان بیلنگ و بعدا حب یقرار دارد که مال

دو خط  نیو تا کنون هم ریصد سال اخ یآست و از همان زمان و ط

 به اشکال متفاوت تداوم دارد .  یخیتار یاصل

نقد  نیزره ب ریدر ز دیبا یدولت یشک تمام رهبران و زعما بدون

 .ا گردد تا سره و نا سره از هم جد رندیقرار بگ

است  دهیمرتکب اشتباهات گرد زی ندار است که شاه امان هللا معلوم

انرا با نظر داشت روح همان زمان  یکه نقاد منصف و نقد علم

 یعلم وهیش نیکه متاسفانه اکثرأ ما افغانان بدور از دینمایم یبررس

 .  میعادت کرده ا یبت ساز ای و ی، نف یساز اهیو س دیبدور ، به سپ

 بدوناست که :  تیواقع نیدارد ا تیمبرم یدر احوال کنون انچه

و مبارزه  یقانون و ازاد تی، حاکم یدولت مل میاز مفاه قیدرک دق

 مینخواه یچگاهیمشروطه خواهان و شاه امان اله ما ه یخیتار

لنگ و  یو در برابر اخالف مال مییآ قیفا یتوانست بر منجالب کنون

ارواح »)کامنتی درپای مقاله «.  میردافغانستان موفق گ یدشمنان ترق

 «خبیثه

شاه امان هللا  ۀ" درباررانیو یها ایکابل شهر رو" سبوکیف ۀدر برگ

و دار  ریبرخاسته از گ یکه مهره ها ستین یاو کس»نوشته شده 
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از  ایبدهد و  یها او را لقب و مقام  قهرمان یتشنج ها و خانه جنگ

نبرد  یقالل است. او غازاست یاو بان رد،یالقاب را بگ نیاو ا

 شرفتیگر پ جادیاست. ا یگر عدالت اجتماع زاستعمار است. او اغا

است . پشت پا زننده تاج و تخت است. آغاز گر مبارزه از  تیو مدن

که تابو شکن است. هنجار شکن  ستیخود است. مرد منور لیفام

را  شانهیدرو یاست از رگ شاهانه که انتخاب زندگ یاریاست. ع

تو در قلب  یجا ان،مرد فرزانه کشور امان افغان افتخار افغانستکرد 

جاودان  شهیروشنفکر وطن دوست و عدالتخواه هم یانسان ها

 (december۲- ۲٠16)  «است.
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 23مقاله 

 

 رخان ومحققان عمده ترین آثار مؤ

 در بارۀ شاه امان هللا

 

آزادی این میهن، سرآمد شاه امان هللا، در شیفتگی به استقالل و » 

همه سرداران و ساالران آزادی کشور ماست. این سرزمین یاد و 

نام شاه امان هللا را همچنان با افتخار و سربلندی، تا سرمدی، تا 

جاویدانه،  بلند نگه خواهد داشت. او فرزند راستین این آب و خاک 

به مناسبت  ،داکترسپنتا ان)سخن «بود، عاشقی سینه چاک به میهن و مردم.

 (،درسایت افغان جرمن آنالینپنجاه سالگی درگذشت شاه امان هللا

 

برای سرافرازی  پسند میدانند که شاه امان هللا، یقتافغانهای حق

وسعادت مردم افغانستان ازجان مایه گذاشت ومدت ده سال تمام 

خواب وراحت را برخود حرام ساخته بود تا در پرتو نعمت استقالل 

ستان را از خوب قرون واعصار بیدار کند وآنها را در مردم افغان

درآغاز  شاهراه ترقی ورفاه اجتماعی سوق دهد. به این منظوراو

( استرداد 1۲۹۷حوت۹) 1۹۲۹فبروی  ۲۸در تاریخ سلطنت خود

وبرای حصول قرار داد خود سلطنت استقالل افغانستان را شرط اول 

استقالل  ار ماه بعدچهو خود راجزم کرد عزمآن از تسلط استعمار 

از ممبرمسجد عیدگاه  1۲۹۸اسد  ۲۸ سیاسی افغانستان را درروز

.  از آن تاریخ ببعد افغانستان وارد مرحله بگوش شهریان کابل رساند

در صف ملل آزاد جهان وجدیدی از حیات سیاسی خود گردید 



 277 مقاله در بارۀ شاه امان هللا20

قرارگرفت وتوانست روابط سیاسی وفرهنگی وتجاری ودوستی را 

 ای جهان برقرار کند. با سایر کشوره

نیز استقالل افغانستان را تحت   خارجی نویسندگان وصاحب نظران

زعامت شاه امان هللا یک امربسیار مهم درحیات سیاسی افغانستان 

 شمرده اند.

 مینویسد:« فصل ناتمام»زیرعنوانلیون پوالدا نویسنده امریکائی، 

و تجددخواهی  توان بدون شک آغازگر فصل نو هللا خان را می امان»

های را که او برداشت، در صورتی  در تاریخ افغانستان دانست. گام

شد، ساختارهای سیاسی و اجتماعی افغانستان را  که عملی می

های با افتخار و  دگرگون ساخته، افغانستان را امروز در زمره ملت

 «داد. متمدن منطقه قرار می

در باره  شاه مانی،درعهد ا، سفیرفرانسه درافغانستان موریس فوشه

کلمات نمیتواند بزرگی وعظمت شخصیت او  »:نوشته استامان هللا 

را بیان کند.این جوان درمقایسه با عمر خود در امور سیاسی شعور 

عجیب وحیرت آوری دارد.با شجاعت اهداف مشخص خود را به 

پیش می برد. هنگامی که من او را مالقات کردم،لباس جنرالی بتن 

سفید، چشمان سیاه ودرشت دارد. درچشمان او اقتدار و داشت .جلد 

حزم واعتدال  می درخشید. امان هللا خان از اثر ذکاوت سرشار، 

شهامت وفهم مسایل سیاسی ،هرکس را تحت تاثیرخود قرار 

میداد.امان هللا خان این کفایت را دارد که مسایل پیچیده  به ارتباط 

ان کامل مطرح کند ونظر همسایگان )روس وانگلیس( را با اطمین

وفیصله خود رانسبت به آنها صادرنماید. او صاحب عزم وارادۀ 

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

نصیب شده است. بطور مثال در مدت اندک افغانستان را به تمام 

سایت بینوا ،تیمورشاه یوسفزی،مقالۀ  « )جهان معرفی کرده است. 

 تاریخ(ملی 
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انگلیس ها برای اینکه انتقام تحقیرخود را در جنگ استقالل از ملت 

افغان بگیرد؛ با دسیسه ها وتوطیه های خود روحانیون وابسته بخود 

و مردم جاهل را علیه شاه به قیام وا داشت و آن شاه مترقی و پیشرو 

را باسقوط روبرو نمود وبجای آن یک آدم جاهل وبیسوادی را 

ماه آن مرد داکو و رهزن بی  ۹ت سوار کرد  که در مدت برگرده مل

 . مقدار با همراهان رهزن تر از خود مردم را به کاسه سر آب داد

به سقوط وتبعید شاه امان هللا اکتفا ننمود بلکه تا توانست تنها انگلیس  

توسط اجنتان ونوکران خود آن شاه را تخریب کرد و بارها برای 

توطیه چید و هربار این توطیه ها توسط  ترورش در خارج ازکشور

 استخبارات خارحی منجمله روس ها کشف وخنثی ساخته میشد.

که براساس پالن انگلیس براریکه قدرت قرارگرفته نادرشاه 

تا نام  ند، تالش کردوبرادرانشسلطنت خودسال  ٤٠مدت در بود

، ونشان شاه امان هللا غازی را از صفحات تاریخ محو و نابود کنند

ولی با وجود سوختاندن تمام کتب درسی عهد امانی  که در آنها نام 

وکارنامه های آن زعیم ملی وجود داشت،یکجا با قصر زرنگار که 

در آن اعالمیه برسمیت شناختن استقالل افغانستان قرائت شده بود در 

آتش سوختند، اما نتوانستند که نام آن شاه میهن پرست را از ذهن 

انستان پاک کنند. زیرا نام امان هللا  با نام استقالل وقلب مردم افغ

باشد، نام او نیز پابر جا نامی استقالل ازکشورعجین شده است و تا 

خواهد بود. وهیچکسی نمیتواند محبوبیت آن شخصیت ملی را از قلب 

  کند.پاک و ذهن  مردم حق شناس افغان 

 تاریخ غبار)افغانستان مجددنشربا ،پس ازکودتای ثور

درمسیرتاریخ( در خارج از کشور و ورود آن به کابل، نام ونشان 

ترقی او در مطبوعات کشور انعکاس مآمان هللا خان با برنامه های 

مردم به کارنامه ها وبرنامه های اصالحی شاه امان هللا و یافت 
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آشنائی پیدا کردند وکم کم در دل تحول طلبان وترقی پسندان 

آزادی خواه جا گرفته رفت. در دهه مهرومحبت آن شاه متجدد و

هشتاد قرن بیستم بود که من با کارنامه های شاه امان هللا وعشق 

آتشین او به استقالل وتعالی مردم افغانستان آشنا شدم  ونفرت شدید او 

نسبت به استعمار انگلیس  را درک ومحبت واحترام او را دردلم 

 .  جادادم  وسعی نمودم بیشتر او را ارج بگزارم

ببعد کتاب ها ورساله ها ومقاالت تحقیقی مهمی ۲٠٠٠از اوایل سال 

به در باره سلطنت شاه امان هللا از جانب نویسندگان داخلی و خارجی 

چاپ رسیده اند که خواننده را با اهداف مترقی نهضت امانی وطرح 

وتصویب قوانین مدنی ومدرن وتحقق آن درکشوربغرض تحرک 

 .جامعه بجلوآشنا میکند

درمیان نویسندگان ومورخان داخلی،که نهضت مترقی امانی را به 

میرغالم محمدغبار، عالمه  ز، میتوان اندخوبی  معرفی کرده ا

عبدالحی حبیبی،عزیزالدین وکیلی پوپلزائی،  فیض محمدکاتب، 

ومحققان توانای دیگری چون: داکتر سید عبدهللا کاظم،  داکتر 

مر،اقای پیکارپامیر، داکترسنزل عبدالرحمن زمانی ،اقای احسان ل

داکترخالق رشید ،  ،مصطفی عمر ،حبیب هللا رفیع سرمحقق نوید،

وحمزه واعظی داودمومند محمد داکترجمال بارکزی، محمدایازنوری،

که قدر شاه  نام برد ینویسندگان شجاع وحق پسند وتعداد دیگری از

ن آن شاه را بخوبی دانسته وپاسخ دشمناوکارکردهای او امان هللا 

یاد کرده ام، « ارواح خبیثه»که من از آنها به عنوان مترقی را 

 داده اند.بدرستی خویش تحقیقی توسط کتابها ومقاالت 

آرشیف مقاالت برخی ازاین دانشمند در پورتال افغان جرمن  ذخیره 

که  گاه  بزرگی از اطالعات موثق تاریخی وعلمی  به  شمار می اید

 نام برد. میتوان از آنها ذیالً 
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از محققان بزرگ ودانشمندان داکتر سید عبدهللا کاظم -*

 با نوشتن کتاب های زیر:سترگ افغان است که 

 ،« زنان افغان در زیرفشارعنعنه وتجدد» -1

 ، «شاه امان هللا غازی ـ بانی تحول در زندگی زن افغان» -2

مجموعه ارشادات و بیانات شاه امان هللا غازی حین لویه »-3

 «1303گه جر

کشف »شرحی مختصرپیرامون اعالمیه ای تحت عنوان»-4

 ،«الحال نادرخان بقلم اعلیحضرت امان هللا خان

شاه امان هللا غازی و برنامه های انکشاف معارف در "-5

 «کشور

استرداد استقالل کامل افغانستان یک واقعیت مسلم  »-6

 ،«تاریخی است

گ سوم افغان ـ شرحی در بارۀ پیشنهاد متارکه در جن» -7

 ،« انگلیس

تجلیل از سالگرد استقالل ارجگذاری به یک رویداد » -8

 ،«بزرگ تاریخی کشور است

چرا شاه امان هللا غازی پیشنهاد انگلیس ها را مبنی بر » -9

 ،«متارکه قبول کرد؟

بمناسبت تجلیل از استرداد استقالل ت مقاالسایر -10

 درپورتال افغان جرمن،

با دیدگاه های تازه وبکردر بارۀ شاه امان هللا اطالعات فراوان 

وبرنامه های تعمیم معارف بخصوص به ارتباط اعالمیه شاه امان هللا 

 دراختیار میگذارد .

  ظهور وسقوط»با نوشتن کتاب  آقای پیکار پامیر -*

 ،« اعلیحضرت امان هللا خان 
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 ولتد تا مشروطه جنبش از» با نگاشتن کتاب داکتر حشمت-*

مشروطه»، 

د افغانستان د » کتاب با نوشتن  جنرال یارمحمدخان وزیری-* 

 ، «خپلواکۍ تاریخ 

با نوشتن کتاب"افغانستان در  فضل غنی مجددی-*

 عصراعلیحضرت امان هللا خان"

با نگاشتن کتاب)واکنش های مذهبی  داکترسنزل نوید-*

 وتحوالت  اجتماعی ( ،

جنبش مشروطیت » عالمه  حبیبی با نوشتن کتاب-*

 ،«درافغانستان

 ،«تذکراالنقالب»با نوشتن کتاب  فیض محمدکاتب -*

 با نوشتن مقاالتی زیرعناوین:احسان لمر،-*

 ت امان هللا خانرفع تخدیر و تخریب اعلیحضر -1

 تقدیر از شخصیت نامدار تأریخ، ملکه ثریا طرزی -۲

 نهضت امانیه و  دشمنی حضرات] شوربازار[ -۳

 ن کتابهای:، با نگاشتپوپلزائیعزیز الدین وکیلی -*

 کشوراروپائی وآسیایی 1۲سفرهای شاه امان هللا در -1

 سلطنت شاه امان هللا واستقالل مجدد افغانستان-۲

 استاد حبیب هللا رفیع:-*

 حاکمیت قاونون، بقلم اعلیحضرت شاه امان هللا،-1

 نظامنامه های دورۀ امانی -۲

 سفرنامه شاه امان هللا» ،با ترجمۀ کتابسیدعزیزهللا مرموز-*

 «ومقایسه او با زمامداران خلفش

 

از دانشمندان ومحققان یکی  زمانیعبدالرحمن داکتر-*

مقاله  166درپورتال افغان جرمن آنالین است که  کشور زبردست

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_raftkhder_amannulah_khan.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_raftkhder_amannulah_khan.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_taqder_as_malika_sorraya.pdf
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تحقیقی وتحلیلی دارد. اکثریت این مقاالت در بارۀ دورۀ امانی 

 وتوطئه های انگلیس برای بقدرت رساندن جنرال نادرخان است. 

 ،ازنگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیسب-1

  پوهاند کاکر نابغه یا تحریف نگار تاریخ معاصر افغانستان؟-۲ 

در پیشگفتار « غبار»به نظرمیرسد که داکتر زمانی از این سخنان

جلد اول افغانستان درمسیرتاریخ، خیلی تاثیر پذیرفته باشد که نوشته 

ضد استعمار است که  یجد نیاز مبارز یکیمردم افغانستان » :است

استعمار قرار  یفرهنگ چپاولو یاسیاز قرن نوزدهم مورد تطاول س

مغــرب  سندگانیو نو نیبا دو دسته مؤرخ ایگرفته است . ما در آس

وابسته به  یگرید ــنیو ا یقیحق دانشمندانی کیکه آن  ــمیمقابل نیزم

ال ملل احو قیاند که در تحق یاول کسان ه  . دستستیاغراض استعمار

و فرهنگ شرق  خیعلم و ادب، لسان و لغت، تار در همت گماشته،

 نیکردند. ا ایاحمجدداً خاک را  ریمدفون در ز یها تیفرورفتند و مدن

عالم اند، به  دیتمدن و فرهنگ جد حیکه حاصل صح یبشر دانشمندان

 مصر، ن،یالنهر نیب خیخدمت نمودند و از جمله توار ایعــلوم دن

دوم  ه  است. دست شانیخدمات ا ونیمد رهیو غ ــرانین و اافغانستـــا

واردنبوده و مقلد  نیمشرق زم خیدر تار اصالً  ایاند که  یکسان

آنکه علم و دانش  ایغــــرب محسوب اند و  یاستعمـار سنــدگانینو

در شـــرق  غرب و استعمار استیخود را وقف خدمت در راه س

 یستیفاش تیو حم حتیمس تیبعص کهیو استعمار استینموده اند، س

 نستیخود افزوده بود . ا یاسیس و یاروپا را بر مطامع اقتصاد ە قار

و پرده جعل و  دیگرد یاغراض استعمار ه  چیباز ایملل آس خیکه تار

 .«شد دهیکش اتیو واقع قیحقا چهره و کذب و افترا بر فیتحر
 )غبار،صفحه اول پیشگفتار جلد اول(

گرفته تمام نوک قلمش را بسوی آنهای نشانه  داکتر زمانی با شجاعت

است که بصورت مرموزی تالش میورزند در لباس افغان شاه امان 
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هللا را از پشت خنجر بزنند. وبنابرین بجواب آنهای می پردازدکه 

شکست امان هللا خان را عدم محبوبیت او درمیان مردم تبلیغ 

آرشیف  ازئه اسنادمعتبرمیکنند،نه مداخله انگلیس. داکتر زمانی  با ارا

های محرم هندبریتانوی ثابت میکند که شاه امان هللا حتی بعد 

ازخروج از کشور هنوز درمیان مردم کشور از محبوبیت خاصی 

برخوردار بوده است.داکتر زمانی اسنادی را نشان میدهدکه پولیتیک 

ایجنت های انگلیس در پشاور وبلوچستان ودهلی راپورهای خاصی 

بیت شاه در میان اقوام خوست ومناطق قبایلی سرحدی از محبو

]وزیرستان [ ودر الل پوره ننگرهار درمیان اقوام مومند داشته است 

وپیوسته برنادرخان وبرادرش هاشم خان فشار وارد میکرده اند که 

درصورتی از او حمایت میکنند که مبارزه برضد سقو را برای اعاده 

درغیر این صورت از او حمایت  سلطنت شاه امان هللا آغازکند،

محبوبیت غازی امان هللا خان در اوج اغتشاش هم سد راه » )دیده شود مقاله نخواهدکرد.

در افغان جرمن  در آرشیف مقالت داکترزمانی «رخان بودپالنهای انگلیس و سپه ساالر ناد

 آنالین(

چند  اگر از بقیه مقاالت داکتر زمانی صرف نظرکنم، اما نمیتوان از 

د » زیرعنوان جهانىباری پاسخ انتقادی داکتر زمانی برمقالۀ 

بزبان پشتوچشم  «اعلیحضرت امان هللا خان اصالحات او سقوط

 پوشید.

صالحات امانى علت اغتشاش یا قربانى ا» نوانداکتر زمانی زیرع 

)چاربخش( بجواب باری جهانی پرداخته است که « اغتشاش؟

تقویت شده است وانسان میتواند مهم هریک با استدالل وارائه اسناد 

 به سستی استدالل جهانی وقوت منطق زمانی پی ببرد. 

داکتر زمانی بعد از نشراعالمیه شاه امان هللا تحت عنوان 

کشف الحال نادر بقلم اعلیحضرت شاه امان هللا( در رابطه به پالن )

مقاله مستند دیگر نوشته است  1٥انگلیسها دربقدرت رساندن نادرخان

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_mahbubiat_amanullahkhan_sad_rah.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_mahbubiat_amanullahkhan_sad_rah.pdf
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که هریک برای اثبات توطئه های انگلیس در سقوط شاه امان هللا 

 وبقدرت رساندن نادرخان کافی پنداشته میشود.

  ن  کتاب های:کاندید اکادمیسین سیستانی با نوشت-*

 عالمه محمود طرزی، شاه امان هللا وروحانیت متنفذ ، -1 

 دفاع از شاه امان هللا و استقالل ، وجیبۀ ملی ماست، -2   

 از ارزشهای ملی ، وظیفۀ عناصرملی است، دفاع  -3 

 عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟ حبیب هللا کی بود، -۴ 

 تاریخ افغانستان معاصر،زعمای بزرگ وکارهای سترگ در  -۵

شاه امان هللا، اصالحات وضدیت روحانیت متنفذ با تحوالت -6

 اجتماعی، 

 بیست مقاله در باره شاه امان هللا واستقالل کشور-7

 وطن وحب وطن از نظرعالمه محمودطرزی، -8

یاد اعلیحضرت شاه امان هللا راجاویدان ساخته اند.ومیتوان گفت 

و رهبران سیاسی افغانستان، اینقدر مقاله  دربارۀ هیچیک از شاهان 

نوشته نشده است که در بارۀ شاه امان هللا غازی  تا کنونوکتاب 

 نوشته شده است.

 ناگفته نماند که یکی از کتب ممتع ومحققانه تاریخی کتاب

امریکایی ریه تالی استوارت است.این  محقق از « آتش درافغانستان»

از شناسی دوره امانی بشمار میرود. کتاب از معتبرترین کتب برای ب

ترجمه فشرده این کتاب بزبان دری از سوی کوهسار کابلی صورت 

گرفته وباضمایمی از خودمترجم درپیشاور به چاپ رسیده 

است.ترحمه کامل کتاب بزبان پشتو از سوی سرمحقق حسیب هللا 

حکمتی صورت گرفته و اکادمی علوم افغانستان آنرا در دوجلد چاپ 

 ه است کرد

لودویگ ادمک،افغانستان شناس معروف امریکائی کتابهای 

 زیادی درباره افغانستان واقوام ورجال آن نوشته است ولی دوکتاب
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ترجمه  "روابط خارجی افغانستان در نیمه اول قرن بیست»یکی: ،او

تاریخ روابط سیاسی »پوهاند محمد فاضل صاحبزاده ،ودیگری 

ترجمه  پوهاند علی «حمن تا استقالل افغانستان اززمان امیرعبدالر

محمدزهما، دربارۀ روابط سیاسی افغانستان بعد استقالل درباره شاه 

 امان هللا  مطالب جالب وخواندنی وجود دارد.

این درحالی است که اکثریت نویسندگان ومحققان افغانستان 

درچهاردهه  اخیر در داخل وخارج کشور به پیشواز تجلیل از 

انستان بانگاشتن مقاالت پرمحتوا دربارۀاستقالل ومحصل استقالل افغ

آن شاه امان هللا،همواره از محصل استقالل یعنی شاه امان هللا به 

نیکوئی یاد کرده اند. وهمه رسانه های جمعی اعم ازنوشتاری 

وشنیداری ودیداری تا رسانه های مجازی)انترنتی( در مورد کارنامه 

ی شاه امان هللا نشرات قابل توجهی های  سیاسی واجتماعی واقتصاد

کرده اند که همه نمایانگر احساس عمیق مردم ما نسبت به استقالل 

 وجایگاه سیاسی و اجتماعی واستقالل طلبی شاه امان هللا  می باشد.

بنابر تالیف ونشرچنین کتب تحقیقی وتاریخی است که میتوان گفت، 

ه بلکه باهزارانگشت شاه امان هللا  آفتابی است که با دو انگشت ن

 انیپا      هم پنهان نمیشود!
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 24مقاله 

 

 در بارۀ شاه امان هللاخاطراتی 

 بنابر تاریخچه افغانستان

 

تاریخچه افغانستان، نخستین کتاب درسی مضمون تاریخ برای 

صفحه می باشد که یک سال قبل  1۸3شاگردان معارف افغانستان در

خورشیدی زیرنظر 13۰1خان در سال  در اوایل سلطنت امان هللا 

سردار حیات هللا خان برادرشاه به تصویب رسیده و با خط زیبای 

 نستعلیق خطاطی و طبع شده است.

علم تاریخ،از »دراین کتاب از علم تاریخ این طورتعریف میشود:

اشرف ترین علوم است وتکمیل انسانیت وترقی های آن بتحصیل آن 

ستن تاریخوطن وسرگذشت گذشتگان ملت وابسته است،خصوصاً بدان

خود.قومی که تاریخ خود وسبب ترقی وتنزل خود را نداند مانند 

طفلی است که ابا واجداد خود را نشناسد.باید تاریخ کالنهای خود را 
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بدقت وصحت مطالعه کرده اعمال درستآنها را سرمشق خویش 

«) کند. ساخته و از افعالی که باعث خرابی آنها گشته اند احتناب

 (2-1ص

پس از این تعریف موجز ودلچسپ ، تاریخ افغانستان رابعد از اسالم 

ازخالفت حضرت عثمان ورویکار آمدن صفاریان آغازکرده وتا عهد 

امانی به تفکیک سلسله شاهانی که برافغانستان حکومت کرده اند با 

 دقت وبا بیان ساده وروان بطور فشره شرح داده است.

 ٥-3بگویم که این تاریخچه با آنکه برای صنوفباید درهمنیجا  

مکاتب مدنظر گرفته شده بودمگر به لحاظ محتوای خود برابر با تمام 

در  12تا  7اطالعات تاریخی است که به شاگردان لیسه ها از صنف 

 سال سلطنت ظاهرشاه درس داده میشد. 40مدت 

(پس  145مولف کتاب  از خود نام نمی برد، اما )درپاورقی صفحه 

ازختم بحث امارت سردار نصرهللا خان، میگوید بخشی که به 

عصرشاه امان هللا تعلق دارد به سردار عبدالرحمن خان مشاور 

وزارت خارجه افغانستان سپرده شده تا بنویسد وتا اخیرکتاب نوشته 

 ازاوست.

سردار عبدالرحمن خان ابن سردارعبدالوهاب خان یکی از مشروطه 

وکسی بودکه بحیث سفیرافغانستان در دهلی ایفای خواهان اول ودوم 

وظیفه میکرد، انگلیسها اورا به پیشاورآوردند وبعد زن واوالد او را 

گروگان گرفته مکتوب  متارکه جنگ سوم را به او دادند تا به کابل  

برده جواب آن را واپس بیاورد واو این ماموریت را با سواری اسپ 

 نجام داد.در ظرف ده روز رفت وبرگشت ا

سردارعبدالرحمن خان سوانح  مختصرکارکرد های سیاسی امان هللا 

ببعد شرح میدهد  واز خبرقتل امیر حبیب هللا   144خان را از صفحه 

خان و اعالم امارت سردارنصرهللا  واطالع این حوادث به شهزاده 

[ آغاز میکند و پس از 1297عین الدوله در روز جمعه ]دوم حوت
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این وقایع به رجال ارشد ملکی ونظامی کابل در  اطالع رسانی

قصرگلخانه ارگ،توسط عین الدوله و تصمیم عین الدوله مبنی 

برخونخواهی ازقاتل ومتهم کردن عمش در قتل امیرشهید و منطق 

تمرد عین الدوله از امارت نصرهللا خان و حمایت  سران ملکی 

شمشیرآخته به میان ونظامی کابل از عین الدوله ورفتن عین الدوله با 

سپاه وشهریان کابل که درپیشروی سالم خانه گردآمده بودند،و ایراد 

یک سخنرانی آتشین  به حضار وتاثیر این سخنرانی برمردم کابل که 

با فریاد وصدای  همدردی وحمایت از امان هللا خان بدرقه میشد، 

- 155کتاب را در برگرفته است. مولف در صفحات 155تاصفحه 

کارهای عمده  امان هللا خان را در مدت دو سال اول امارتش  ،172

برمیشمارد وسپس  در بارۀ شخصیت وکرکتراجتماعی امیر امان هللا 

نکاتی را بیان میکند که نسل من وبعد از من تا امروز از آن بی 

                                 .                     خبرمانده بودیم، بنابرین  من آن نکات را دراینجا اقتباس میکنم.

اعلیحضرت امیرصاحب جمیع »نویسنده درباره امیرامان هللا میگوید:

صفات حسنه را که در وجود یک پادشاه بزرگ الزم است، دارا 

هستند،مثل: عدالت، رحم وشفقت، سخاوت،شجاعت،خلق 

خوب،،تحمل و بردباری، متصف مزاجی، زحمت کشی،مهربانی، 

چند صفت را که ب عزم بزرگ، بی ساختگی . این عالی همتی،صاح

 شمردم برای هرکدام یک مثالی می اورم تا بخوبی دانسته شود. 

درعدل وداد رسی مظلومان وستمدیدگان،در زمان شهزادگی بدون 

اینکه ازصبح تا شام غوررسی رعایا وداد رسی ستمدیدگان را می 

کاردیگری شنیدند، بدیگرکارها هیچ توجه نمی فرمودند واگر 

بحضورشان می آوردند به ادارات دیگر میفرستادند ویک امیدواری 

زیاد مردم بوجود مبارک شان از سبب همین صفت بود وهست. 

اگرظالم برمظلومی ستم کرده باشد وبسمع مبارک شان برسد راحت 

و آرام را برخود حرام دانسته تا داد آن مظلوم را بستاند. رحم 
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که اکثر شبها و روزها به تغییر لباس در شهر وشفقت باندازٔە دارند 

گردش کرده حال واحوال بیچارگان وغریبان رابه نفس نفیس 

خودمعلوم کرده به به نقد وجنس غمخواری حال شان را چنان 

میفرمایند که خود آنها هم نمیدانند که این گشایش از کجا شد. 

علناً درسخاوت میتوان گفت که از پادشاهان لک بخش است،سراً و

به هزارها روپیه وهمیانی به مستحقین بذل میفرمایند وبه هزارها 

جریب زمین به مهاجرین واشخاص واجب الرعایه مرحمت فرموده 

اند وعالوه براین تا جائی که محرر این اوراق هذا اطالع بهم 

رسانیده در اول سلطنت از نقد و جنس تا یک کرور)یک میلیون( 

بخزانه مسلمانان ]دولت[که بیت المالش روپیه از عین المال خود 

میگویند بخشیده وتا امروز که دوسال از سلطنت شان میگذرد معاش 

خودشان را ازمال شخصی خود میکنند، حبه ودیناری از بیت المال 

بمصرف نرسانیده اند وهرقدر التماس میکنند که از بیت المال یک 

می فرمایند وجه معینی برای معاش شخصی خود مقررکنند منظورن

ومیگویند تازنده باشم یک حبه ودینار از بیت المال بمصرف شخصی 

خود نخواهم رسانید تا زحمتی را که برای ملت میکشم وخدمتی را 

ً باشد از همین قبیل قیاس باید کرد. همه این  برای دین میکنم مجانا

بخشش را که گفتم از عین المال خودشان است نه از بیت المال. 

صل کردن وبمصرف رساندن وجه بیت المال آنقدر به درباب حا

اقتصاد رفتار می کنند که اگر فی المثل یک دینار بیت المال بیجای 

بمصرف برسد آنقدر بی ارام می باشند که بیننده را بحیرت می اندازد 

که در یک وجود این دو صفت ضدین چه گونه جمع شده ؟ درمال 

ز درجه سخاوت گذشته ودر شخصی خود بآن اندازه بی پروا که ا

بیت المال به این درجه سخت گیری دارند که به امساک پهلو میزند. 

بارها دراین باب بحضور شان عرض شده فرموده اند که اختیار مال 

خود را دارم که بهرقسم بمصرف برسانم اما اختیار مال مردم را 
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 ندارم که بخوشی خود ببخشم یا خرچ کنم. درصورتی که ملت بمن

اعتبار کرده مرا امین مال خود ها دانسته اند ومن اگردرامانت خیانت 

کنم جواب خدا را چه خواهم گفت؟ بیت المال برای خوش گذارانی 

پادشاهان نیست بلکه برای حفاظت ملت است  باید در راهی بخرج 

برسد که در آن فایده وخیر ملت باشد. من برای خوشی خود وشما 

واب خداوند را بدهم. شجاعت وقوت قلب نمی توانم در قیامت ج

اعلیحضرت را از وقایع سابق الذکر دانایان اندازه کرده میتوانند 

حاجت دلیل دیگر ندارد. و خوش خلقی باندازه ی دارند که اگر کسی 

یک دفعه شرف صحبت شان را حاصل کند تا زنده باشد از خدمت 

شان آفریده شان جدا شده نمیتواند. بد گفتن وفحاشی در طبیعت 

نشده، راقم حروف در زمان شهزادگی ودر زمان سلطنت همیشه 

بحضور شان حاضر بوده، ندیده ام که برکسی برای نفس خود قهر 

کند ویا بکسی فحش وناسزا بگوید. با پست ترین خدمتگاران هم 

بلطف ومهربانی حرف میزنند، گناه وخطائی را که تعلق بخودشان 

ی نمیگیرند. صبروتحمل شان را ازواقعه داشته باشد هیچ وقت برکس

قتل امیرشهید ودیگر نوائب آن زمان بخوبی اندازه کرده میتوانید. 

زحمت کشی شان از درجه طاقت بشری بیرونست؛ بدون از تائیدات 

خداوندی چیزی دیگر نمیتواند گفت چنانچه در دوسال سلطنت یک 

از شش روز وهفت ساعت وپنج شب بیکار بوده اند باقی بدون 

ساعت خواب شب، متصل در تردد کارهای دولت وخدمت دولت 

ً بیکار بمانند میفرمایند آیا در قیامت  مصروف می باشند. اگر احیانا

بحضور خداوند جواب یک عالم اسالم]ملت مسلمان افغانستان[ را که 

چشم امید شان بطرف من می باشد چه خواهم گفت؟ همت عالی 

که با وجود این همه خدمت که در اعلیحضرت به آن درجه است 

ترقی ملت افغان کرده اند که میتوان احیا کننده افغانستانش خواند 

ومحی الملتش دانست بازهم میفرمایند که افسوس کاری نکرده که 
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بحضورملت خود فخر کنم. با وجود این همه زحمات بدنی، دماغ را 

بی ساخته  نیز ازفکر ترقی وتعالی دولت وملت آسوده نمی گذارند.

گی شان بدرجه ایست که شخص شان بایک سپاهی هیچ فرق ندارد. 

زینت ونمایشات ظاهری که خاصٔه پادشاهان مشرق است در حضرت 

شان مردود ومتروک است،اگردر بین مصاحبین و منصبداران 

حضور نشسته باشند بیگانگان از سبب لباس وغیره فرق کرده 

یگری است که چون ماه در بین نمیتوانند. اما سایه خداوندی چیزد

ستارگان نظرمردم را بطرف خود جلب میکند. صفت اُخرای 

اعلیحضرت که از همه افضل است استقامت وپیروی دین حنیف 

اسالم وپای بندی شریعت غرای حضرت سید االنام است صلی هللا 

علیه وآله واصحابه وسلم....از خداوند برای شاه جوان بخت غازی 

شاهانه شان توفیق نیکی وخوبی می خواهیم که تا  ما وملت نجیب

قیام قیامت نام نیک خودش وملتش بر صحایف تاریخ عالم با آب زر 

نوشته باشد وبه صفات حمیده وعالی همتی وترقی ملت ودولت که 

درمخزن دماغ شاهانه شان می باشد ضرب المثل عالمیان ومقتدی 

ین ثم آمین زنده باد پادشاهان جهان باشند. بحق حق ونبی مطلق آم

 -17۰صص.«) امان الملة والدین، پاینده باد افغانستان الی یوم الدین

1۸3) 

بدینسان نکات بسیارمهمی در بارۀ شاه امان هللا در کتب درسی عهد 

امانی وجود داشته که بعد از روی کار آمدن نادرخان وسیاست محو 

نشرات داخلی از نام ونشان وتصاویر شاه امان هللا از کتب ومجالت و

میان برده شدند، اما این یکی از از آن میان چون افتاب از پس ابر بعد 

از صد سال درخشید و ما را با محتوای کتب درسی آن عهد بیشترآشنا 

 ساخت.

در این کتاب نکات جالب دیگری نیز  یافتم  که من تا امروز 

ریه گفته ( در بارۀ مدرسۀ عالمگی34نمیدانستم. مثالً دراین کتاب)ص
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میشود که اورنگزیب پادشاه مغول ملقب به "عالمگیر"درمحله 

شوربازار مدرسه ای اعمار نمود که بنام مدرسه عالمگیریه یاد میشد. 

بعدها  این مدرسه روبه ویرانی نهاد وعلیا حضرت مادرامان هللا خان 

آنرا دوباره  ازپول شخصی خود اعمارکرد واز آن ببعد بنام مسجد 

 ت یافت.علیا شهر

در اخیر ازاز آقای رحمت آریا باید سپاسگزار ی نمودکه این نسخه 

نایاب را در پورتال افغان جرمن گذاشتند واین امکان را میسرساختند 

 ختم تا عالقمندان آنرا مرور کنند واز محتوای آن سود بجویند.


