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دربارۀ محمد ابراهیم صفا ترجمه کنندۀ این مطلب:
زندهیاد محمدابراهیم صفا فرزند ناظر محمدصفر در سال  1907 / 1286در باغبانکوچه کابل بدنیا آمد .محمدابراهیم
صفا ،فارغ لیسه حبیبیه بود و در سال  1301برای آموزش تلگراف به هند فرستاده شد و بعد از ختم تحصیل در
مکتب تلگراف آموزگار بود .صفا به زبانهای انگلیسی ،فرانسوی ،اردو و عربی تسلط داشت و نوشتهها و ترجمههای
از او باقی مانده است .محمدابراهیم صفا در بیست شش سالگی (یازدهم عقرب  )1311با سایر 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 شد .وی بعد از چهارده سال پر مشقت در سن چهل سالگی (سال  )1325از زندان آزاد شد.
صفا شاعر زبردست بود و شعر مشهور «من اللۀ آزادم» از سرودههای معروف اوست که گفته میشود در یکی از
کوته قفلیهای زندان دهمزنگ سروده است .محمدابراهیم صفا در سال  1980/ 1359درگذشته است .روحش شاد،
نام و یادش جاودان است .ق .آسمایی

متن مقاله
اخبارهای کابل که درین روزها بمن رسیده است .عاید باین دورافتاده از وطن خیلی تحریرات عجیبی
را داراست .این تحریرات یك سلسله بیانات رکیک و دشنامهای غلیظ است که نظام مطبوعات هیچ
حکومت مهذب نمیتواند آنرا اجازه بدهد .یك دسته حمالت و اتهامات است که هیچ اساس ندارد.
قبل از آنکه دروغبافیهای مذکور را تردید کنم ،یك نکته بسیار مهم را به دنیا پی برده عنوان داراست
و آن این است.
کامیابی جرنیل بیوفا و نمكناشناس من ،محمد نادر بر دو وعدۀ 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 وقت به قسمهای شدید
تحکیم مینمود .دوم رضا و رای ملت را شرط نهاده و قلع و قمع حکو مت بچه سقا را به سبب اینکه
جهل و استبداد و برخالف راه ملت بود ،مقصد خود نشان میداد.
بعد از آنکه این وعده ها را اعالن و تصریح و تاکید کرد؛ ملت همراهی او را اختیار و لهذا مشارالیه
موفق شد .به مجرد موفقیت ،هیچکدام ازین وعدهها را ایفا نه کرد ،بلکه ذکر هم نکرد .در اعالنهای
خود میگوید که ملت اورا مجبور ساخته ولی تمام افغانستان میداند که چند نفر در سالمخانه موجود
بود و آنها حیثیت نمایندگی ملت را چقدر داشتند و آنها چه گفتند .آیا ملت غیور قندهار ،گروه دزدان
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را در قندهار بنام 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 بیوفا خطاب دادند و خواهند داد.
ازین جهت است که مشارالیه که دیروز قوای سقوی را شکست داد؛ امروز نمیتواند امنیت را
حکمفرما بسازد .تا حال نتوانسته است مالیه جمع کند .البته کاری که بزور سرنیزه پیش برده است
دوتا است .یکی اشاعت بعضی بیانهای غلط و دوم منع انتخابات .از 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 ندارند .در لوی جرگه کسی حق
گپ زدن و فکر کردن نداشت .هر چه محمدنادر میخواست بنام آن بیچاره ها اجرا کرد و من همین
نکته را در یکی از مکتوبهای خود اسمی شاهولیخان سفیر نوشتم که من میدانم شما هرچه بخواهید
بنام وکالی بیچاره میکنید .کالنشوندگان این ملت همان است که در هر قدم مرا مدافعه کردند .از پیر
هفتاد ساله تا طفل دوازده ساله در رکاب من ایستاده با اشرار جنگیدند و جانهای خودرا فدای من
کردند و تا من آنها را از جنگ باز نداشتم رو نگشتاندند.
این ملت همانست که کسی با مهردلخان ،کسی با محمدهاشم خان ،کسی با ارجمند محمدامین جان و
کسی با غالمنبی خان و کسی باشجاعالدوله خان در شمال و جنوب در مشرق و مغرب وطن برعلیه
دزدان برای من و بنام من جنگیدند .بعضی ازینها مثل عبدالرحمن خان رئیس بلدیۀ کابل شهید این راه
گردید.
وکالی ملت مرا بد نمیبینند و اگر چه از من بعضی کارها صادر شده است که خطا بودن آن را من
امروز میدانم؛ ولی خیانت به ملك و ملت از من سر نزده است و ملت من میدانند که من فدای
آرزوی ترقی و خدمت ایشان شده ام ،با من ملت مخالفت نکرده است بلکه اوامر مرا صادقانه اطاعت
نموده اند و به حکم حضرت الهی ایشان در اول مرا پادشاه ساختند و ده سال خد مت و مدد کرده در
مرحله آخرین هم با لشكر من در کابل و راه قندهار تا آن وقت مدافعه کرده اند و دشمن را شکستها
دادند تا خود رفتن را ترجیح دادم.
لهذا افواهاتی را که قلم شخص محمدنادر بنام و کالی ملت شایع کرده از وکالی ملت نیست بلکه از
خود اوست .همچنان در باب شایعه که بنام میرزا میرغالمخان شایع کرده است ،صرف عبارت از
القای یك فتنه و فساد است ور نه از یك میرزای بیچاره که هیچ زبان خارجی را نمیداند تحریر یك
مقاله با فقرات فرانسوی ناممکن است .من هیچ چیزی برعلیه علما بعد از حرکت خود نگفته ام و نه
نوشته ام ،بلکه علمایسوء را هم چیزی نگفته ام.
البته در وقت حرکت خود علمایسوء را که بچه سقاء را از من مستحقتر اعالن کردند و مرا بیسبب
کافر گفتند ،تکذیب کردم.
ریوتر دربارۀ من چیزها شایع کرده است ولی خالف حقیقت بودن ریوتر معلوم است حتى من و ملکه
را نوشته که عیسایی شده ایم.
«نعوذ باهلل منها» و این مخالفت او به من نه تنها بیاثر است ،انشاءللاالكریم یك خطا است که آنرا
پسان حس خواهد کرد و این نکته را محمدنادر خوب میداند که کل شکایات در باب من صحیح
نیستند .و من یکی از مفتخرین به پیروی توحید بوده گاهی حلقه کفر در گردن خود نمیاندازم .ولی
اگر ریوتر نگفته باشد خود محمدنادر ریوتر است و یك خبر دروغ ایجاد میکند که من علماء را بد
گفته ام و خود را باین صورت حامی علماء جلوه دادن میخواهد و هم بدین صورت که خواهش روز
بروز برای عودت من در وطن اظهار شده میرود و تعمیم یافته است؛ جلو گیری کردن میخواهد.
من که علمای مدرسه عربیه را جمع کرده بودم آنها مرا خوب میشناسند که من به علماء صحیح
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احترام میکردم ،ادارات تمیز و قضاء و مفتیهایی که من در وزارت عدلیه جمع نموده بودم مرا
خوب مسلمان میدانند و همین علما و مشایخ همه طرف من بودند و بس .در رکاب من و به جهت من
جنگ کردند و شهید شدند که هر کس نام آنها را میشناسد و فتوای جمعیتالعلماء در آن وقت نیز طبع
گردیده که هرکس پالیده و دیده میتواند.
حمالت دیگر شان عبارت ازینست که من ده کرور روپیه آورده ام.
این تماما ً افترا است .چرا که ده کرور روپیه درافغانستان یك مشت موجود نبود و بانكهای اروپا
موجود است که البته از آنها پرسیده شده میتواند و حقیقت را منکشف کرده میتواند.
بہتان دیگر شان اینست که من پولهایی که برای اشیای خریداری در اروپا آورده و آن را در جیب
خود انداختم.
این پولها در کجا بودند و از کدام درك بموجب کدام فرمان گرفته شده .مبلغی که از خزانه به
سفارتهای افغانی فرستاده شده بذریعه سفارتهای مذکور در بدل اسلحه و کارآمد به دول فرانسه و
ایتالیا تادیه شده که در حساب سفارتهای مذکور به وزارت مالیه افغانستان موجود است .و کال تحقیق
کرده میتوانند.
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 مصرف خودسرانه که روسای حكومات عموما ً به خیال و خواهش
نفسانی خود اجرا میکنند آنرا جلو گیری و به تدریج دست تصرف کیفی پادشاه را از مالیه دولت
کوتاه نمایم.
چطور میشود این طور یك شخص را به حیف و میل پول ملت طعن بدهند .برای همین بود که تا
بودجه از مجلس وزرا و شورا نمیگذشت به معرض اجرا نمیآمد .در سال آخر که شورای ملی را
تجویز و انتخاب مستقیم آزاد و کال را برای شورای ملی معرفی نمودم نیز خیال داشتم که اختیار 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.
ً
با تلقین و معرفی این اصول ،ساده و بیغرضانه مرا به حیف مال مملکت محققا متهم ساخته
نمیتوانند .البته غیرحق خالف حقیقت گفتن ،همه چیز ممکن است .من این مسأله را نه تنها در قوانین
و نظامات نوشتم بلکه عمالً اجرا کردم و تحریرات من مثل اعالن خطمشی محمد نادر نبود که در
آنجا صریح مسؤولیت حکومت را وعده داده و تا امروز برای مسایل مالی نی بلکه برای قتل
بیگناهان که بیثبوت امر داده میشود هیچ مسؤولیتی برای خودش یا برادران او یا یکی از اقربای
دور دست او موجود نیست .تنها قرابت با ایشان و خویشاوندان یا به یکی از منسوبان این خاندان از
هر نظامنامه بیشتر کار میدهد.
در باب صدراعظم که اعتراض میکند که من مقرر نکردم ،اینطور نیست که مینویسد.
من در اول سلطنت خود صدراعظم اعتمادالدوله مرحوم را مقرر کردم .و ایشان مدتی با این عهده
بودند ولی چون نتیجۀ مطلوب برای 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 اول بیداشتن اسم صدراعظم
بعضا ً بنام وکیل مصروف این وظیفه 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 خان رئیس شورا را که مناسب و الیق این کار میدانستم مامور
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تشکیل کابینه نمودم و التوای تشکیل کابینه مربوط به این بود که چون در سال  ۱۳۰۷وکالی شورای
ملی جمع میشوند ،رئیسالوزراء یا از خود وکال و یا به مشورۀ وکالء اشخاص کابینۀ خود را انتخاب
نماید.
بیموقع نیست اگر من این سوال را بکنم که ممکن است یك برادر امیر ،برادر دیگر صدراعظم و
برادر دیگر وزیرحربیه و یك شوهر خواهر مدیر طلبگیر و دیگر شوهرخواهر معیندربار و
بچهکاکا وزیردربار و نواسه کاکا وزیرخارجه و بچه کاکا معینحربیه و شوهردختر کاکا نائبالحكومه
و یك برادر سفیر در ماسکو و برادر دیگر وزیر مختار لندن و بچه کاکا وزیر مختار پاریس و بچه
ماما وزیر مختار در روم و خواهر زاده (اسدللا پسر ولینعمی شان اعلیحضرت شهید) سر سراوس
باشد .آیا غیر از چپراسیگری جای دیگر برای دیگران میماند؟ و آیا دعوای وطنخواهی و
بیغرضی و حقوق شناسی و ملت پروری با این احوال سر میخورد؟
اعتراض دیگر شان که چرا سركهای قدیم را گذاشته سرك نو کشیدم.
این سوال چقدر خندهآور است که من مسؤول سرک کشیدن هستم؛ آن هم سرکی که در نتیجۀ مشورۀ
یك هیئت مهندسی آلمانی ،ایتالوی ،روسی و انگلیسی زیر کار گرفته شده بود .آیا من انجینیر و یا
معمار بودم که مسؤلیت عائد من است؟ اگر مراد ازین اعتراض که بین کابل و دکه و کابل و مزار
شریف یك سرک منظم برای مملکت الزم شود و باید به همان راههای کاروانرو قناعت میشد .بازهم
هر ذیشعور ی لزوم و احتیاج این سركهای نو را بخوبی فهمیده میتواند .قابل این نیست که حتی از
چنین سوال مضحك جواب داده شود.
باز حمله میکند که توجه به ترمیم سركها نکردم.
اگر رجوع به وزارت مالیه شود و دیده شود که چقدر پول از بابت سرك پولی عائد میشد و باز چقدر
حکومت از عایدات دیگر برآن اضافه کرده خرج می کرد ماهیت این سوال هم ظاهر میشود .بلی
بیگاری را که یك بار شاقه بر ملت عزیز بود و از یك طرف مالیه و سرك پولی میدادند و از دیگر
طرف مانند حیوان باالی شان کار میشد منع نموده بودم .اگر این امر ،سهو و خطای من بود ،تنها
این نظریات خود محمدنادر خواهد بود نه از عالم تمدن.
میگوید من نظامنامه احتساب را اجرا نکردم.
برای نظامنامه مذکور به شورا امر داده شد که اول آنچه که شرع شریف ،حکم میکند که یك آدم
عامی یعنی هر فرد مسلم ،بداند و بصورت یك رساله بسازند تا چاپ و در بین ملت نشر شود تا مردم
برای همان احکام مبارك نزد اداره احتساب مسئول باشند تا ازین راه 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 عام هم زیاد بود بلکه احتساب را مبدل به حكومت کرده بود .و چون مراد از
احتساب شرع شریف این نیست که مردم را دچار زحمت نماید بلکه مراد هدایت و فیض است ،به
شورا مشوره داده شد که 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 از چاپ و نشر کردن در ملت اداره
احتساب جاری شود .ولی پیش از تنظیم این رساله اختالل پیش آمد و اجرای آن ماند .این نیست که از
روي تساهل در اجرای فرو گذاشت شده باشد.
دیگر میگوید که ( )۱۷فقره که جرگه پیشنهاد کرده بود در اجرا نبود.
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این غلط است که میگویید .فقرات مذکور جاری بود .وقتی که من به قندهار و سمت مشرقی و جنوبی
رفتم .جرگه آنها در فقرات مذکور 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 کل افغانستان اصالح و تعدیل نمود ولی اجرای تعدیالت آن به
طوری که لوي جرگه خواسته بود نشده بود که اختالل پیش آمد و تا آخر مطابق همان مواد اولیه
جاری بود.
یکی از اعتراضهای دیگر اینست که من تنخواه سپاهیها را زیاد کردم ولی بعدها ندادم و تخفیف
کردم.
چون وضعیت مالی مملکت در اثر جنگ استقالل زیاد خراب شد و این مطلب را عسکرهای غیور که
ایشان از من بی شتر 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 مواجب ایشان تنزیل شود .من هم ازین همدردی و احساسات حسنه
ایشان تشکر نمودم و تنخواه ایشان تخفیف شد .باز که بحمدللا تعالی حالت مالی مملکت خوب شد
مواجب شان عوض بیست روپیه با ماکوالت به بیست و پنج روپیه رسید و تا آخر دوام داشت.
به من حمله میکنند که نفاق را در بین مردم میانداختم.
نعوذ باللا 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 عزیزم تعلیم نداده ام.کسانی که نطقهای مرا شنیده اند .خوب میدانند که این
محض بهتان و تہمت است.
از جمله حمالت شان اینست که من چرا بخارای مسلمان را معاونت 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 و چند افراد در اثر خواهش بخارا برای تعلیم عسکری آنجا فرستادم.
این مسأله حمل بر مخالفت دولت روسیه نمیشود زیرا مقابله و جدال با دوتوپ سیستم قدیم و چند نفر
با یك حکومت بزرگی مثل روسیه غیرممکن بوده است .نقطه نظر من استقالل دادن بخارا مقابل
روسیه گاهی نبوده چه اساس سیاست من با تمام همسایههای افغانستان معاونت دوستانه و بیطرفانه
بوده و این مسأله به خود محمدنادر بیشتر معلوم است .آیا چرا از خطای بزرگی که خود او در
ریاست تنظیمیه خود در قطغن مرتکب شده بود و من آن را اصالح کردم ،ذکر نکرده خاموشی
میگزیند.
میگوید من با مهاجرین برادران هندی بدعهدی کردم.
با برادران مهاجرین هندی هیچ یك خالف عهد نشد بلکه از آنچه در اعالن مقرر شده بود زیادهتر با
ایشان رفتار شد .چنانچه بعضی ایشان که خواستند در افغانستان اقامت کردند و بعضی شان که
خواستند برگشتند .این واضح کردنیست که احساسات و افکار مرا برادران هندی من نسبت به خود
خوب میدانند و اظهار احساسات ایشان در وقت انقالب نسبت به من دلیل این مدعا است .این
یاوهسرایيها و پروپاگاندها در احساسات خیرخواهانه من صدمه نمیزند چرا یکدیگر را خوب می
شناسیم.
مینویسد من چرا روی خانم خود را باز کردم.
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وقتی که من عازم اروپا شدم ضرور دانستم با خانم خود بروم تا مورد اشتباهات بیجای مخالفین خود
نشوم باز چیزی که درین مسأله از من سهو شده باشد از درگاه خداوند غفور عفو میخواهم و
امیدوارم چون نیت من بد نبوده است حضرت خدا وند غفار و رحیم ببخشاید.
جای دیگر اظهار میکند که متعلمات را چرا برای داکتری زنانه به ترکیه فرستادم.
فرستادن متعلمات برای حفظ ستر و ناموس اهالی مملکت بود تا زنها را از معالجه طبیبها و
داکترهای مرد مستغنی بسازد و باز متعلمات به مملکت برادر مسلمان فرستاده شدند نه اروپا و آنها
زیر نگرانی سفارت افغانی آنجا تحصیل میکردند .من یقین دارم که هر آدم با ناموس میخواهد که
ناموس آن توسط خواهران مسلمانش عالج شود .نسبت با اینکه معالج ناموسش یك مرد بیگانه باشد.
اعتراض دیگر اینجا است که من زمینها و دكاكین عینالمال را به فابریكها بدل کردم.
دولت برای مهاجرین زمینها و برای بعضی موسسات خود عمارات الزم داشت و از طرف دیگر
بودجه مملکتی اجازه خرید را به پول نقد نمیداد و هم این دور افتاده وطن برای اینکه از بیتالمال
برای گذران خود با اصرار هر ساله شورای ملی چیزی نمیگرفتم .وزارت مالیه تجویز نمود که بقیه
عمارات و زمین عینالمال را برای دولت بخرند و به عوض آن بعضی فابریکههایی که چالندن آن
کار دولت نبود به من بدهند .این تجویز را من قبول کردم و بعضی مردم که ایشان هنوز در کابل
هستند و مخصوصا ً به میرزا محمد ایوب خان امین عینالمال که حاال وزیر مالیه است خوبتر معلوم
است مشوره کردم که این فابریکهها اسهام شود و در معرض فروش عموم گذارده شود تا به صورت
شرکت فابریکهها دایر شود و هم مردم مستفید شوند و هم فکر طرز شرکت فابریکهها در وطن پیدا
شود و مردم تشویق شوند .من بسیار خوش هستم که مردم مملکت عزیزم مرا میشناسند طرز زندگی
ساده مرا که از پوشیدن رخت کهنه و پاره هم خودداری نکرده ام .میدانند و میفهمند که استعمال لفظ
«عیاشی» به نسبت من ظلم و بهتان است.
در باب منع و جلو گیری نکردن از شراب من اعتراض میکند.
ورود شراب فرو ختن شراب شدیدا ً موقوف بود و سخت از طرف اداره گمرك دقت میشد .مرتکبین
آن حتی اگر مردم بسیار و کالن و مهم میبودند زیر جزای شرعی میآمدند که فرو گذاری درین باب
هیچ وقت نشده ،برعکس این مسأله که میتواند نشان دهد که در 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 میکردم.
اگر بدیدۀ انصاف دیده شود ،امروز کسانی که سر کار هستند کدام کسان هستند آیا این مردم نو از
زمین روئیده اند و یا نو از خارج وار د کرده شده اند؟ اینها همان مردم نیستند که بعضیها «اگر خدا
نخواسته» دیروز خاین بودند امروز چرا خاین نیستند .اگر امروز خاین نیستند دیروز هم نبودند غیر
ازیشان که را مقرر میکردم از چوب که آدم تراشیده نمیشد .اگر میشود چرا محمدنادر خاینها را
مقرر کرده و طرفداری ایشان را میکند؛ اگر میکند ،پس او هم مثل من است او چرا قابل اعتراض
نیست و اعتراض برمن وارد است.
پس مسأله اینست که تمام این نوشتهجات ساختگی و پروپا گند است و حرف دروغ وساختگی و بیاثر
است .عالوه بران کسانی که آنها را نظاما ت مملکت زیر محاکمه میگرفت ازیشان مدافعه نمیشد و
ایشان به جزای خود میرسیدند .فیصلههای محاکم و تفتیش ما که حاال هم موجود خواهد بود شاهد من
است.
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اینکه میگوید که انحصار تدریس علوم دینی با اجازۀ شخصی من بود ،غلط است .مقرر شد که
مجلسی از علمای هر والیت در خود والیت تشکیل شود که مجلس مذکور پس از علمآوری به کسانی
که دارای لیاقت تدریس 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.
من عمارات و پول بیتالمال را به خویشها و اقربای خود نه بخشیده ام اگر بخشیده ام کدام است؟
البته اگر بخششها به افراد کرده ام در اثر خدماتی که کرده بودند و از نقطه نظر تالیف و تشویق به
خدمت مملکت بوده است چنانچه هر حکومت میکند.
حمله دیگر اینست که چرا در بست نظام تخفیف دادم.
من باندازۀ که دولت افغانستان توپ و تفنگ سیستم نو داشت که در دنیای امروز معمول و قابل کار
است عسکر نگه داشته بودم .درصورتیکه تفنگ کاری موجود شود آیا نفربیتفنگ واسلحه به غیر از
تحمیل خرچ بر بیتالمال چه بود؟
البته اگراسلحه که از اروپا خریده ام میرسید و باز بینفر میماند من طرف اعتراض میشدم و گفته
معترض راست میبود.
ازاعتراضات یکی اینست که چرا روز جمعه به پنجشنبه مبدل شد.
چون دیده شد که مردم رفته رفته از فیض نمازجمعه محروم میشوند و روزهای جمعه هر کدام برای
میله و کارهای شخصی خود نماز جمعه را ترك میکردند و این فریضه مباركتر میشود تا مردم به
امور شخصیه خود رسیده بتوانند و در روزهای جمعه به استثنای شخصهایی که شرع شریف ایشان
را معاف نموده است ،همه مردم به نماز حاضر شوند باین جهت روز پنجشنبه روز رخصتی تعیین
شد و برای روز جمعه ساعتهای مرخصی تعیین شد تا مردم به نماز برسند .البته مردم این مسأله را
حس کرده باشند که وقتیکه روزهای پنجشنبه آزادی بود ،چقدر نمازگزاران زیاده تر از روزهایی که
جمعه رخصتی بود در نماز جمع میبودند.
اینکه میگوید من از پول بیتالمال زیور خریده ام ،غلط محض است  .من هیچ زیور از پول بیت
المال نخریده ام.
در باب ازدواج چون این معامله شخصی است که برخالف دین و مذهب نبوده است حق اعتراض را
هیچکس ندارد.
منباب برآمدن من از افغانستان طوری که من نوشتم باز میگویم برای اینکه برای سلطنت من مردم
خون ریزی نکنند و بین خود نجنگد من ایثار کردم و گذاشتم تا مردم بفهمند که من چقدر خیرخواه آنان
بودم.
در اینجا الزم است توضیح کنم که تمام چیزهایی که میشد بعد از تصویب جرگههای محلی و شورای
دولت و لوی جر گه میشد.
حاال که از توضیح تهمتهای جرنیل نمك حرام خود فارغ شدم ،میخواهم اصل علت این شایعات
اهانت کارانه را در قسمت مذکور آشکار کنم .زیرا در ابتدای ورود خود به هندوستان و به سمت
جنوبی محمدنادر به من پیغامهای دوستانه فرستاد و رفت و یك خط نیز به من ارسال نمود که مضمون
آنرا برای آگاهی ملت عزیز خود عینا ً نقل میکنم:
«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 چون از
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خدمت است قندهار و دگر سمتهای افغانستان تفاوت ندارد .از هر جا که برای مقصود مذکور خوبتر
و زودتر خدمت شود به فکر ناقصم بهتر است .خداوند معاون افغانستان و بهیخواهان و
مترقيخواهان افغانستان باشد .معروضه ام را صدق دانسته انتظار نتیجه باید کرد( ».محمد نادر
خیراندیش و خیرخواه)
در اثنای کار و جمع کردن مردم نیز از من خیرخواهانه دم میزد .حتی بعد از اعالن سلطنت نیز از
خدمات من و ازینکه افغانستان را پروغرام من رو به ترقیات و تکامل خواهد برد .پس چه شد که این
رنگ را گذاشت و با کمال دیدهدرایی و بیحیایی بر ضد من بدینگونه شایعات که عادتا ً غیردشنام
چیزی در آن نیست شروع کرد.
اینست تلگرام محمدنادر به من« :مرا همیشه دوست خیرخواه و صمیمی خود یقین خوا هید فرمود و
ازدعای خیرفراموش نخواهید فرمود .من و افغا نستان خدمات شایسته اعلیحضرت را که در ایام
سلطنت خویش ابراز نموده اند تقدیر کرده تاریخا ً فرا موش نخوا هد شد».
سبب اصلی اینست که در ابتدا ملت در حق مشارالیه چه بسبب همراهی که به من ابراز میکرد چه
بسبب وعده هایی که داده بود منتظر بودند .چنانچه من هم اظهارات دادم که مشارالیه از خود من است
و به پروغرام خود من کار میکند ،تا که به ملت معلوم شد که این همه حرف بود و در مملکت جز
منفعت خود شان و خاندان شا ن ،جز استبداد ،جها لت ،خودسری و سقویت چیز دیگری حکمفرما
نگردید.
وعدههای دیگر غیر عدم قبول پادشاهی که داده بودند مثل مشروطیت آنرا نیز ایفا نکردند و درین باب
بقدری که من آغاز کرده بودم نیز نکردند تا به تکمیل آن که من در خیال داشتم و دارم انشاءللا الكریم
چه برسد.
ملت ازین واقعه متنفر شد .رفت که مشارالیه برای خود اعالن سلطنت کرد و چرا تمام راههای طی
شده را ترک کرده به ارتجاع مملکت را مقابل ساخت .یك چند روزی ملت را باز هم به آوازهای غلط
متردد میساخت که یکی از آن این آوازه بود که شاه ولی روما میرود و این دور افتاده وطن را
دوباره میآور د .چندی بعد شایع کردند که من اروپا را 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 به
هیجان آمد و با آنکه از ظلم قطعی و تشدد آخرین کار گرفت .اشتیاق روز افزون مطالبه ملت برای
ع ودت 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.
و اینك این سخنهای بیاساس بلکه دشنامهای سخت ركیك براي آنست که تا اگر بتوانند آرزوی ملت
را محو کنند و این خیال را کم کنند.
از طرف دیگر ایشان قابل آن ثابت نشدند که در مملکت یك راه صحیح را تعقیب کنند و یك
نصبالعین برای مملکت بگذارند ،و حتی در برپا کردن امنیت نیز ناکام گردیدند ،و نه هیچکسی
بایشان از دل را ضی نیست و سر فرو نمیآورد.
واقعات مملکت را تعقیب کنید .همین مسأله را یقین میکنید .اگر چه من اعتراف میکنم که در اواخر
عاید به بعضی چیزها از حدود اعتدال گذشته و در فرط سعادت مملکت همه چیز را فراموش کرده
بودم اما رفتار من در مملکت چه از حیث مناسبات مساویانه و صلحپرورانه با خارجیها وارد نشدم؛
به هیچکدام شان و قائم 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.
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این نکته را اولترین اقوامی که به بغاوت شروع کردند ،نیز درک نموده سهو حرکت خود را فهمیده
بودند که فریب خورده بودند .چنانچه توبهنامهای سمت مشرقی نزد من به قندهار رسیده بود و تمام
ملت از زارع تا مزدورکار و از دکاندار تا دولتمند و از مامور تا طالبالعلم همه قایل آرامی و
بیغمی ایام من بوده و هستند و اگر اراده الهی بود  -در آینده نیز نه تنها مایل بلکه ن از همان آرامی
و ترقی و بیغمی برخوردار خواهند شد.
همین اشتیاق ملت مرا دوباره روح میدهد؛ اینك با آنها از خالف بودن بیانات محمدنادر و از امتنانی
که از احساسات آنها در دل میپرورانم و ازینکه ادارۀ مخالف مرا بیتحقیق قبول نکنند و از اینکه من
ملت خود را فراموش نمیکنم و نکرده و همان محبت و احساسات در من زنده هست ،پیغام میدهم و
به بارگاه الهی دعا میکنم که مرا باز به خاك پاك وطنم برساند تا به کام دل در راه مقاصد دیرینه تا
رمق آخر بکوشم.
«امانللا»
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داکترسیدعبدهللا کاظم

شرح مختصر پیرامون اعالمیه ای تحت عنوان:
"کشف الحال نادر به قلم اعلیحضرت امان هللا خان"
مقدمه :
این اعالمیه تاریخی که اکنون  90سال از آن میگذرد ،در واقع دفاعیه ای است دربرابر اتهاماتی که
درعصر سلطنت محمد نادرشاه به شاه امان للا پادشاه پیشین افغانستان بطوررسمی وغیررسمی وارد
گردیده و شاه پیشین اتهامات را بی اساس و نادرست خوانده و در رد آن به توضیحات مختصر
پرداخته است .این اعالمیه اساسا ً زمانی تحریر یاقته (چنانکه ازمحتوای آن برمی آید) که شاه امان للا
غازی نامه ای عنوانی محمد نادرشاه ارسال و درآن از سرنوشت جایدادهای شخصی خود (عین
المال) و ملکیت های ملکه ثریا تذکر داده بود .محمد نادرشاه این نامه را به لویه جرگه سال
1309رویت داد .لویه جرگه مصوبه طویل جوابیه را با محتوای سخیف ومملو ازشدت کالم به محمد
نادرشاه ارائه کرد و او آنرا ضمن یک نامه مختصربه شاه امان للا ارسال نمود .شاه امان للا از متن
و شیوه نگارش و اتهامات وارده وآنهم ازطرف لویه جرگه بسیارمتأثر ومتأذی شد و به جواب
پرداخت ،اما چون امکان نشرآن درافغانستان میسر نبود ،آنرا به حامیان خود در هند برتانوی فرستاد
تا با نشر آن پرده از روی حقایق برداشته شود .این اعالمیه که به دری نوشته شده بود ،درآنجا به
اردو ترجمه و تکثیر و بین تعداد کثیرهواداران شاه امان للا که مخالف سلطه انکلیس در آن سرزمین
بودند ،دست بدست گشت و دربعضی ازجراید ملی انوقت هند به نشر رسید و اما در افغانستان کسی
از ترس حکومت حتی جرأت نکرد که در آن باره زبان به کالم بگشاید چه رسد که با تکثیرآن
بپردازد.
دو سه ماه بعد اازکودتای  7ثور 1357رژیم خلقی و پرچمی درصدد آن شد تا براختناق اوضاع
دردوره سلطنت محمد نادرشاه وبخصوص دوران صدارت محمدهاشم خان صدراعظم روشنی اندازد
وبعضی حقایق ناگفته تا آنزمان را بازتاب دهد .آنها برای این هدف به یک کمپاین ضد "آل یحیی"
پرداختند و در ضمن به حمایت از شاه امان للا غازی مطالبی را در زمینه به نشر سپردند که یکی هم
نشرهمان متن دفاعیه شاه امان للا غازی بود .یک کاپی این اعالمیه که قبالً بطور مخفی نزد
شخصیت مبارز وشاعرتوانای کشور مرحوم استاد محمد ابراهیم صفا یکی از"امانیست" های مشهور
که مدت  14سال را در زندان های مخوف آنوقت (از  1311تا  )1325گذشتانده بود ،از اردو به
دری ترجمه کرده ودر روزنامه انیس (شماره های  14484تا  14491ـ مورخ  20تا 28
جوزای )1357مجال نشر یافت.
ازآنوقت تاحال که تقریبا ً  43سال می گذرد ،کسی ازاین اعالمیه تاریخی شاه امان للا غازی یادی
نکرد ،تا آنکه باردیگر به مساعی آقای قاسم آسمائی درپورتال وزین افغان جرمن آنالین بتاریخ 30
سپتمبر 2021باز نشر گردید و توجه تعدادی ازعالقمندان تاریخ معاصر کشور را به خود جلب کرد.
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دراین مختصر کوشش میشود به بررسی بعضی نکات مندرج این اعالمیه و ارائه جواب به بعضی
پرسش ها در زمینه ،بخصوص در ارتباط با متن مصوبه لویه جرگه  1309مطالبی بعرض رسد .اما
به مقصد روشن شدن مزید موضوع الزم است تا کمی به عقب رفت و دربارۀ رویدادهای مهم که
درظرف تقریبا ً یک سال منجربه سه پادشاه گردشی در کشورشد ،نگاه مختصر و اجمالی انداخت.

سه "پادشاه گردشی" درمدت یک سال
دلیل عمده اقدامات آشکار و نهان انگلیسها علیه شاه امان للا از همان روزهای اول سلطنت او ریشه
میگیرد که با اعالم استقالل افغانستان و بعد با راه اندازی جنگ سوم 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 به دنیا معرفی گردید که شاه امان للا غازی قهرمان این معرکه بود .انگلیس ها ازهمان روزها
درصدد انتقام بودند تا رژیم امانی را هرچه زودتر سرنگون کنند و قدرت سرکوب گر خود را به
کشورهای تحت استعمار خود نشان دهند .از قیام خوست و اعزام عبدالکریم تا قیام شنوار و اغتشاش
حبیب للا کلکانی ،همه جزء توطئه هایی بودند که ریشه های عمیق آن از یک منبع یعنی انگلیسها آب
میخوردند.
اینکه انگلیسها بجای شاه امان للا خواهان بقدرت رسانیدن چه کسی بودند تا متضمن منافع شان در
افغانستان و منطقه باشد و از بین چندین مدعی قدرت در آنوقت یعنی هریک علی احمد خان والی،
غالم نبی خان چرخی ،محمد ولیخان دروازی و سپه ساالرمحمد نادرخان کدام یک 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 برای چند سال از وطن دور و ازحلقه
مستقیم قدرت در کشور بیرون بودند و آنها نمی توانستند از خارج اقدام نمایند و در داخل نیز قدرت
الزم نداشتند .بنابرآن انگلیسها پالن تاکتیکی برای این منظورطرح کردند تا در قدم اول توسط
تحریک قیامها در شنوار و جالل آباد دولت مجبور شود قوای نظامی بیشتر به آنجا اعزام دارد و
بدانوسیله بنیه دفاعی در کابل ضعیف گردد و درعین حال زمینه پیشرفت قوای کلکانی بطرف کابل
مساعد شود .عالوتا ً دراثر جذب قبلی بعضی اراکین پرقدرت دولت بسوی مخالفین ،درنظر بود تا
ازیک سو اطراف شاه خالی شود و ازسوی دیگر مقاومت قوای دولت در برابر گروپ کلکانی خنثی
گردد .مسلم بود که دراین وضع شاه راه دیگرن داشت ،جز آنکه یا تسلیم شود ،یا فرار کند و یا در
مقاومت کشته شود .لذا دراین سناریو ،قدرت بدست حبیب للا کلکانی می افتد و آنوقت کنار زدن او از
قدرت کار دشوار نخواهد بود.
با اجرای دقیق این طرح درعمل ،آخرین تالشهای شاه امان للا مؤثر نیفتاد و شاه دراثر برپا شدن
غائلۀ "سقوی" مجبور شد تا از سلطنت استعفی دهد و به تاریخ  24جدی  14( 1307جنوری
 )1929به قندهار برود و سلطنت را به برادر خود سردارعنایت للا خان واگذارد .اما این واگذاری
چند روزی بیش دوام نکرد و باآلخره برطبق پالن حبیب للا کلکانی به قدرت رسید .پادشاهی حبیب
للا در 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 مانع و مشکل بزرگ به سلطنت میرسیدند .با آنکه اینکار به همان سهولت که حدس زده میشد،
عملی نش د و هشت ماه پرمشقت را در بر گرفت ،اما باالخره آرزوی دیرینه برآورده شد و سلطنت
افغانستان به کسانی تعلق گرفت که مطلوب انگلیسها و از اعتماد آنها برخوردار بودند.
د پاڼو شمیره :له  12تر69
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

هنوز قوای کلکانی برای گسترش قدرت در سایر نقاط کشور در حال جنگ بود و قوای محمدنادرشاه
در سمت جنوبی دچار پراگندگی که در قندهارمردم برای اعاده مجدد سلطنت شاه امان للا غازی قیام
کردند و با حمایت دیگر اقوام بخصوص هزاره ها آماده جنگ با قوای سقوی شدند وتا حواشی غزنی
رو به پیشرفت گذاشتند .درآنجا بین حامیان و مخالفان شاه برخوردهایی صورت گرفت وخطرجنگ 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 ترک کند .اوبا ایراد یک بیانیه کوتاه درحضور جم غفیری ازمردم
قندهارآخرین پیام خود را عنوانی ملت اعالم کرد و گفت ( :برگرفته از کتاب" :جنبش مشروطیت در
افغانستان" ،نوشته ـ پوهاند عبدالحی حبیبی ،چاپ جدید ،صفحه  236ـ )237

«مردم عزیز من! به یقیین بدانید که من این مناظر دل شکن جنگ داخلی و قبیلوی را تحمل کرده
نمیتوانم و نمیخواهم شما برای بازگشت تخت و تاج من به چنین کارها دست یازید!
پس من باید بروم ،تا من موجب چنین کشتار و خونریزی نباشم .شما ملت عزیزم زنده و افغانستان
باقی خواهد ماند ،ولی روسیاهی ابدی مسؤلیت این هنگامه ای ناشایست بنام من ثبت میشود .درحالیکه
من از روز اول شاهی خود تعهد سپرده بودم که برای حفظ استقالل و تمامیت مملکت و سعادت و
وحدت شما مردم تمام افغانستان کار میکنم!
ببینید! علت بدبختی مردم ما در دوره های سابق تاریخ این بود که شهزادگان برای بدست آوردن مقام
شاهی باهمدیگر به جنگ و دشمنی ها وعداوت های قبیلوی برانگیخته اند .من میخواستم دوره شاهی
من چنین نباشد و به جای اینکه مردم را به جنگ یکدیگر سوق دهم ،باید منادی دوستی و وحدت و
سعادت و اخوت تمام مردم افغانستان باشم .چون اکنون می بینم که شما به جنگ داخلی قبیلوی گرفتار
می آئید ،اینک من میخواهم میدان را به مردم خود افغانستان اعم از موافقان و مخالفان خود بگذارم،
شما باهمدیگر جور بیائید .من مسؤلیت جنگ خانگی شما را برای بازستانی تخت شاهی به ذمت خود
گرفته نمیتوانم .یک اودرزاده ای من به پاره چنار رسید(مقصد سپه ساالر محمد نادرخان است) و
دیگر برادر روحانی من (مقصد حضرت نورالمشایخ است) درهمین جا نشسته و جنگ خانگی را در
میدهند ،ولی من مرد اینکار نیستم و توصی ه من به شما اینست که  :باهمدیگر کنار بیائید ،اتفاق کنید،
استقالل خود را نگهدارید و وطن خود را به دشمنان خارجی مسپارید .من فردی از شما هستم ،اگر
شما سعادتمند اید ،عین سعادت و مسرت من است .ولی اگر این چنین به خاک و خون بغلطید ،موجب
بدبختی و مالل دائمی من خواهد بود» .سپس شاه این شعر واقف الهوری را خواند :
جنگ توصلح ،صلح توجنگ است + + +من به قربانت این چه نیرنگ است
میروم تا نشنوی نامم  + + +اگر نام من ،ترا ننگ است
و درخاتمه گفت « :فی امان للا»
غازی امان للا خان بروز  2جوزای  1308مطابق با  23می  1929ذریعۀ موتر سرحد افغانستان
را عبور کرد و در مقابل تهانۀ سرحدی چمن خود را به سرحددار انگلیس معرفی نمود و ورود او به
سرعت به اطالع نائب السلطنه الرد ارواین رسید .نائب السلطنه با شنیدن این خبر باخوشی فریاد زد
و گفت که« :بآلخره از شر او خالص شدیم!» و بعد هدایت داد «اکنون از هیچ قسم رعایت با او
دریغ نشود ...نه بحیث یک پادشاه ...بلکه بحیث یک پناهنده ،لیکن به هیچ صورت اینجا مانده
نمیتواند ،باید هرچه زودتر خاک هند را ترک نماید( ».زمانی  ،داکترعبدالرحمن" :بازنگری دورۀ
امانی و توطئه های انگلیس" ،جالل آباد ،1391 ،صفحه)462
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در اینجا بیمورد نخواهد بود با اختصاربه دالیل و انگیزه های عمده سردی روابط و اختالف نظر بین
شاه و سپهساالر محمد نادرخان اشاره کرد که موجب برکناری و یا استعفی اواز مقام عالیۀ وزارت
حربیه و تقررش به حیث وزیر مختار افغانستان در پاریس گردید :اولین دلیل به دوران مذاکرات
صلح با انگلیس ها برمیگردد به این زعم که نادرخان خواهان کنار آمدن با انگلیسها و قبول کمک
مالی آنها در مقابل عدم تصدیق معاهده دوستی و همکاری با اتحاد شوروی بود و اما دلیل عمده دیگر
همانا عذرخواهی نادرخان به حیث وزیرحربیه و سپهساالر کل قوا و مسئول امنیت کشوراز رفتن
جهت سرکوبی شورشیان سمت جنوبی (شورش منگل) بود که برخالف نظر شاه ازدلجوئی و موافقه
با مطالبات شورشیان طرفداری میکرد .عالوتا ً اتکای بیشترشاه امان للا به افسران و مشاوران نظامی
ترکیه خاصتا ً جمال پاشا دلیل دیگر بود که نادر خان با آن خوشبینی نشان نمیداد .درعین زمان رقابت
های ذات البینی اراکین دولت ازجمله فزونی صالحیت ها و نفوذ محمد ولی خان دروازی وصالحیت
بیشترمحمود طرزی درامور دولت درتشدید این اختالف نقش داشت .همچنان گفته میشود حینیکه
محمد نادرخان به ریاست تنظیمیۀ قطغن و بدخشان منسوب گردید ،دراین مأموریت بدون اطالع دولت
واستیذان شاه امان للا به همکاری با آزادی خواهان ـ فعال برضد حکومت شوروی پرداخت و شایع
شد که او اینکار را به مشورۀ انگلیس ها انجام داده بود .در جوار دالیل فوق یکی هم در ارتباط با
برهم زدن نامزدی خواهر شاه با محمدهاشم خان برادر محمد نادرخان بود که برمناسبات خانودگی
اثرمنفی گذاشت( .مأخذ باال ،...صفحه  418تا )420
پس از استعفای شاه امان للا غازی از سلطنت و جانشینی دو روزه سردارعنایت للا خان کشور در
دست قوای حبیب للا کلکانی افتاد و موصوف به حیث امیر جدید زمام امور را در دست گرفت و در
مدت تقریبا ً  9ماه سلطنت او اوضاع کشور به شدت رو به بحران رفت .با مالحظه این احوال که
هنوز امان للا خان در قندهار بود و از محمد نادر خان برای اعاده سلطنت خود به برگشت بوطن
دعوت کرد و توصیه نمود تا از راه روسیه خود را به کشور برساند ،اما سپهساالر محمد نادرخان با
برادارن خود محمدهاشم خان و شاه ولی خان که در شهر نیس فرانسه گردهم آمده بودند ،ظاهرا ً به
هدف نجات کشور از بحران و اما باطنا ً به مقصد رسیدن خودش به سلطنت که آرزوی دیرینۀ او بود،
بتاریخ  5دلو  25( 1307جنوری  )1929از فرانسه رهسپار هند برتانوی شدند .آنها بتاریخ  3حوت
( 22فبروری) آن سال به بمبی و سه روز بعد به وسیلۀ قطارآهن (ریل) به پشاور رسیدند و بتاریخ
 16حوت ( 7مارچ) ازطریق " ُکرم" ( ) Kuramداخل افغانستان گردیدند و از آنجا مبارزه و تبلیغات
خود را علیه رژیم سقاوی آغاز و به تدارک قواء پرداختند .سپهساالرمحمدنادرخان و برادرانش از
تاریخ ورود به کشور تا رسیدن به سلطنت راه دشوار و پرمشقت را پیمودند و بارها مواجه به شکست
وعقب نشینی گردیدند ،الکن دست از کار نکشیدند وبا ذرایع مختلف به تجمع اقوام جنوبی درصف
خود پرداختند و به کمک آنها و قسما ً وزیری های ماورای سرحد توانستند خود را پس از هفت ماه
نشیب و فراز زیاد به کابل برسانند.
محمدنادرخان درطول راه ازبمبی تا خوست درهرموقع به نمایندگان مطبوعات که هدف برگشت او را
سؤال میکردند ،چنین جواب میداد« :من در آمدن به افغانستان ،مقصد شخصی ندارم ،من خواهان تاج
وتخت نیستم ،من یک ثالث بالخیرهستم ،ازاحوال موجودۀ اعلیحضرت امان للا خان متأسف هستم و
برای خیرشخصی شان و منافع جامعه کار خواهم کرد ،مراد من قیام امن و صلح درافغانستان است،
هرکس را ملت به پادشاهی قبول کند ،من به او بیعت خواهم کرد؛ من برخالف شاه امان للا خان عمل
نخواهم کرد( ».کشککی ،برهان الدین" :نادر افغان" ،چاپ اول ،کابل ،1310 ،صفحه  349و)351
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دو روز بعد ازآن که قوای قومی زیر نظر سردار شاه ولی خان سقوی ها را در کابل به شکست
مواجه و حبیب للا کلکانی را با تعدادی از یارانش مجبور به فرار ساخته بودند ،سپهساالرمحمد
نادرخان بتاریخ  23میزان  15( 1308اکتوبر  )1929از چهلستون به کابل آمد و درقصر سالم
خانه با تجمع عده ای از مردمان سرشناس بطور دراماتیک قبول پادشاهی کرد.
از روزی که شاه امان للا غازی ترک وطن کرد و به ایتالیا مهاجر شد و از روزیکه محمد نادرشاه به
همان عجله و سرعت در سالم خانه ارگ در کابل قبول پادشاهی واعالم سلطنت کرد ،فضای بی
اعتمادی وتوأم با ترس مبنی بر برگشت احتمالی شاه سابق به کشور و یا دست کم فعالیت او دراین
راستا ذهن محمدنادرشاه و براداران و اعوان او را مکدر می ساخت .این نگرانی را درعین زمان
انگلیس ها نیز داشتند و با جدیت مراقب تماسها و رفت وآمدهای امان للا غازی در خارج کشور
بودند .درکابل محمد نادرشاه و برادرش محمدهاشم خان صدراعظم شروع به بازداشت و زندانی
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 از فعالیت "امانیست ها" جلوگیری نمایند و چنان ترس و
رعب را در دل مردم جا دادند که هیچکس جرأت نداشت نامی از امان للا خان را به زبان براند.
هرجا و محلی به نام و یا نشانه ای از یادگار اوبجا مانده بود ،همه را از بین بردند؛ قصر داراالمان
ومکاتب امانی و امانیه را تغییر نام دادند؛ نه تنها نام او را از صفحات کتاب ها زدودند ،بلکه کتب و
آثار مهم تاریخی را جمع آوری و از بین بردند؛ در هجو و بدنامی شاه سابق از هیچ سخنی دریغ
نکردند؛ برای تحریف حقایق به نفع خود به نشر کتب و نوشته های دستوری پرداختند ،چنانچه یکی
از آنها کتاب تاریخ "نادرافغان" بود که ظاهرا ً به قلم برهان الدین کشکی اما در واقع زیرنظر شخص
محمدنادرشاه نوشته شد و درماه میزان  1310به چاپ رسید و نیز کتاب "بحران و نجات" محی الدین
انیس را بزعم خود دستکاری نمودند .البته شرح این موضوعات در این مختصر نمی گنجد و داستان
بسیار دراز دارد.
دولت برتانیه که از زمان شاهزادگی و بعد طی ده سال سلطنت شاه امان للا با او میانه خوب نداشت،
میکوشید به نحوی هرچه زودتربه سلطه او پایان دهد و بجایش شخص مطلوب خود را به قدرت
برساند .بعد ازآنکه شاه مذکور کشور را ترک و مقیم ایتالیا شد ،مامورین استخباراتی انگلیس او را
سایه وار تعقیب و نظارت میکردند ،چنانچه وقتی شاه سابق برای زیارت بیت للا شریف در ماه حمل
( 1310اپریل  )1931از ایتالیا ذریعۀ کشتی روانه مکه معظمه شد و درعین زمان چند نفر ازحامیان
فعال او نیزبه آنجا رفته بودند ،این سفرمایه نگرانی شدید مقامات انگلیسی گردید .آنها درهراس بودند
که مبادا امان للا غازی با تغییر لباس و چهره عربستان را به عزم ورود به مناطق قبایلی جوار سرحد
افغانستان ترک کند و در آنجا با موجودیت حامیان خود به اقدامات علیه رژیم نادری و برگشت مجدد
به سلطنت اقدام نماید .انگلیسها دراین ارتباط به فعالیت های مراقبتی زیاد دست یازیدند که جریان آن
طی تلگرامهای متعدد بین دپلماتهای ذیربط درموضوع تبادله گردید .دراینجا بیمورد نخواهد بود به
نکات مهم یکی دو تلگرام طور نمونه اشاره شود :درتلگرام مورخ 14اپریل  1931کمشنرعمومی
ایالت سرحدی شمال غرب ذکر گردیده که« :جنبش سرخپوشان عبدالغفار[خان] با قضیۀ امان للا
ارتباط نزدیک دارد و این واقعیت که امان للا همین حاال با پاسپورت دارای نام مستعار سفر میکند،
تبدیل آن و ناپدید شدنش را آسان می سازد»...؛ تلگرام  29جون  1931وزارت خارجه انگلیس به
مکوناچی وزیرمختارآن دولت در کابل از قول مارشال شاه ولی خان سفیر افغانستان در لندن و سپس
پاریس اطالع میدهد که مارشال موصوف گفته است« :از تبلیغات غازی امان للا خان در داخل
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افغانستان و بین باشندگان بمبئی و کلکته بیمی ندارد ،اما خطر و این یک خطر حقیقی است که در
سرحدات آزاد وجود دارد .تمجید دوامداراز شاه امان للا به حیث قهرمان ملی و شاه نادر شاه بحیث
کسی که برای خوشنودی انگلیس ها کار میکند ،مانع کوبیدن آن قبایلی میشود که در سرحد دیدگاه
خصمانه نسبت به حکومت برتاینه دارند .نتیجه شاید برای حکومت فعلی افغانستان فاجعه بار باشد،
اما بصورت مجزا برای حکومت هند نیز خوشایند نخواهد بود .جریان این تبلیغات عمدتا ً از طرف
هند می آید و اگر هم باشد بصورت بسیار ناچیز از اتحاد جماهیر شوروی ».در تلگرام مذکوراز قول
شاه ولی خان سفیرعالوه شده است که« :این خطر به حکومت اعلیحضرت [پادشاه انگلیس] کامالً این
حق را میدهد که البته درخفا اقدام نموده و ازحکومت ایتالیا بخواهد تا از سوء استفاده امان للا از
پناهندگی که به او عطا کرده اند ،جلوگیری کند».
همچنان در یک تلگرام سفیر انگلیس در جده عنوانی دفتر خارجه آن کشور آمده است« :یک یک
کاپی جزوۀ [رساله]  9صفحه ای که توسط شاه سابق به دری نوشته و در مکه توزیع شده است ،به
حکومت هند[برتانوی] فرستاده شد .این رساله حاوی دفاع مفصل از گذشته خودش و سوء استفاده نادر
[محمد نادرشاه] میباشد» .به احتمال قوی مقصد از "جزوۀ  9صفحه ای" فوق الذکرهمین اعالمیه است
که تحت عنوان "کشف الحال نادر به قلم اعلیحضرت امان للا خان" اخیرا ً در این پورتال به مساعی
آقای قاسم آسمائی باز نشر گردیده است.
باید خاطر نشان ساخت که تا آنوقت شاه سابق برای روشن شدن حقایق و دفع اتهامات وارده بر
خودچند باربه نوشتن اعالمیه ها و مقاله ها پرداخته و آنرا به وسیلۀ حامیان خود در هند برتانوی و
قبایل سرحدی فرستاده که بعضی از آنها اقبال نشر را در جراید هندی آنوقت پیدا کردند .ازجمله اولین
اعالمیه او بعد از ترک کشور در بمبئی بود که در دسترس مطبوعات آنجا قرار گرفت و سپس نامه
دیگر او بتاریخ  5مارچ  1931در جریدۀ "زمینداور" در الهور به نشر رسید که موجب شد تا نائب
السلطنه هند برتانوی طی یک فرمان خاص نشر همچو نوشته ها را درآنجا ممنوع قرار دهد و با
مقامات دولت افغانستان درمورد جلوگیری از ورود کاپی های نشریه و پخش تبلیغات برای خنثی
کردن آن همکاری نمود( .برای شرح مزید در بارۀ نگرانی های دولت برتانیه و ارسال تلگرام های
متعدد مبنی بر تعقیب شاه در سفر حج دیده شود :داکتر زمانی ،مأخذ باال ،...صفحه  492تا )502
خالصه اینکه محمد نادرشاه و برادرانش با ترسی که از برگشت شاه سابق به کشور داشتند ،بسیار
نگران بودند و لذا هر آنچه از دست شان بر می آمد برای تخریب شخصیت و بدنامی شاه امان للا در
داخل کشور دریغ نمیکردند و میکوشیدند او را منفور مردم جلوه دهند و بر اجراآت ده ساله سلطنت
او یکدم قلم نفیه بکشند و نامش را از صفحه تاریخ کشور محو سازند .همچنان در خارج از کشور به
کمک استخبارات انگلیس همه رفتار و تماسهای شخصی ،نامه ها ،مصاحبه ها و اعالمیه های او را
با جدیت زیر نظر داشتند تا مبادا دردسترس مردم در داخل کشور قرار گیرند و بر کسانیکه مظنون به
اینکار می شدند ،شدیدترین جزا را اعم از زندان و اعدام نه تنها برمتهمان ،بلکه بر تمام فامیل و
خانواده آنها تطبیق میکردند که مثالهای فراوان در این زمینه وجود دارند.
اکنون با این شرح مختصرفوق بر میگردم به اصل موضوع یعنی بررسی نکات مهم اعالمیه امان للا
غازی تحت عنوان "کشف الحال محمدنادر به قلم اعیحضرت امان للا خان" و طوریکه درآغاز گفته
شد ،دلیل نوشتن این اعالمیه به مقصد دفع اتهامات وارده بر او بود که بیشتر درارتباط با مصوبه لویه
جرگه  1309در جواب پرسشی برای سرنوشت جایداد شخصی او در وطن عنوانی محمد نادرشاه
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ارسال کرده بود؛ محمد نادرشاه موضوع را به لویه جرگه رویت داد و لویه جرگه جوابیه شدیداللحن
را به تصویب رسانید که همچو چیزی قبالً درآجراآت دولت نظیرنداشت و اینکار موجب برآشفتگی
شدید شاه سابق و انگیزه ای برای نوشتن اعالمیه مذکور گردید.
در شیوه تحریراعالمیه مطالب طوری گنجانیده شده که بیشترشکل سؤال و جواب را دارد یعنی
نویسنده اعالمیه نخست اتهامات وارده را علیه خود مطرح کرده و سپس به هریک آن جواب گفته
است .با پیروی ازهمین روش در اینجا کوشش میشود تا مباحث متفرقه اعالمیه را درج شماره کرده و
در ذیل هرفقره نخست متن اعالمیه را گنجانیده و سپس با مراجعه به مآخذ دیگردر آن باره معلومات
ارائه گردد.
موضوع اول" :بد عهدی"
در اعالمیه آمده است« :اخبارهای کابل که درین روزها بمن [امان للا غازی] رسیده است ،عاید باین
دورافتاده از وطن خیلی تحریرات عجیبی را داراست .این تحریرات یك سلسله بیانات رکیک و دشنام
های غلیظ است که نظام مطبوعات هیچ حکومت مهذب نمیتواند آنرا اجازه بدهد .یك دسته حمالت و
اتهامات است که هیچ اساس ندارد .قبل از آنکه دروغ بافی های مذکور را تردید کنم ،یك نکته بسیار
مهم را به دنیا پی برده عنوان داراست و آن این است.
کامیابی جرنیل بی وفا ونمك ناشناس من ،محمد نادر بر دو وعدۀ 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 ندارد و اگر او را مجبور کنند نیزقبول نخواهد کرد و این وعدۀ خودرا همه وقت به قسمهای شدید
تحکیم مینمود .دوم رضا و رای ملت را شرط نهاده و قلع و قمع حکو مت بچه سقا را به سبب اینکه
جهل و استبداد و برخالف راه ملت بود ،مقصد خود نشان میداد .بعد از آنکه این وعده ها را اعالن و
تصریح و تأکید کرد؛ ملت همراهی او را اختیار و لهذا مشارالیه موفق شد .به مجرد موفقیت،
هیچکدام ازین وعده ها را ایفا نه کرد  ،بلکه ذکر هم نکرد .در اعالنهای خود میگوید که ملت اورا
مجبور ساخته ولی تمام افغانستان میداند که چند نفر در سالم خانه موجود بود و آنها حیثیت 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 کدام شخص را برپا نمودند .ملت از اعالن نادرخان آزرده شده و از آن
رو او را بدعهد ،نمكحرام و بیوفا خطاب دادند و خواهند داد».
برای شرح موضوع فوق بهتراست به مآخذ معتبر و شاهدان عینی که آگاه از مسائل و تاحدی با
محمدنادرشاه و خانواده او دوست وهمکار بوده اند ،مراجعه کرد .ازجمله یکی هم غازی جرنیل
یارمحمد خان وزیری است که در کتاب خاطرات خود تحت عنوان "دافغانستان دخپلواکی او نجات
تاریخ" که به اهتمام پسر شان فدا محمد نومیر در پشاور در سال  1379در  353صفحه به نشر
رسیده مطالب مهم تاریخی را به حیث یک شخص حاضر و شاهد دراکثر رویداد های آنوقت در قید
قلم آورده و به آن ماهیت یک سند معتبرتاریخی بخشیده است .جرنیل وزیری هم در جبهه جنوبی در
جنگ سوم افغان و انگلیس با تعداد کثیر ازبزرگان و جوانان قومی خود اشتراک کرده بود و هم به
همراهی قوای سپهساالر محمد نادرخان علیه قوای سقوی رزمیده و در فتح کابل به حیث بزرگ قوم
وزیری نقش بسزا داشته است .اقوام وزیری و میسود از مخالفان انگلیسها و درعین زمان برعلیه
حکومت سقوی بودند و ازبرگشت مجدد شاه امان للا غازی به سلطنت حمایت میکردند .به همین لحاظ
لشکرقومی آنها باراول درمحل"علی خیل"جاجی درپکتیا تجمع کردند و دریک جرگه با سپهساالر
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محمدنادرخان به مذاکره پرداختند .در این جرگه یارمحمد خان به نمایندگی از لشکر وزیر و میسود
خطاب به محمدنادرخان گفت:
«سپهساالر صاحب! امروز این عده قوای جنگی و با شهامت درمیدان علی خیل جمع شده اند ،خاص
به اعتبار فرمان اعلیحضرت غازی امان للا خان میباشد که بتاریخ  12حمل  1308وزیر صاحب
عبداالحد خان [مایار] به ما سپرده بود .ولس با شهامت وزیرستان و بزرگان شان که اکثریت آنها
دراینجا حاضر اند ،وجیبه خود را درماه ثور ادا کردند و به حمایت ازغازی امان للا خان تا اورگون
رسیدند ،ام ا افسوس که اعلیحضرت غازی امان للا خان درغزنی در برابر یک عده محدود کوچی ها
مقاومت کرده نتوانست و ما واپس بدون جنگ به وزیرستان برگشتیم .بار دوم در ماه جوزا ما به قلعه
نظامی اورگون حمله کردیم و قلعه مذکور را از نزد قوای حبیب للا تصرف کردیم و درهمین وقت
من و دیگر بزرگان لشکر یک نامه را بوسیلۀ پسرحاجی صاحب نواب خان(فیض محمد) به شما
فرستادیم.
جناب سپهساالر صاحب! تحت قیادت من این  4500افراد جنگی عزم و اراده کردیم با قربان کردن
جان خود اگرتاج و تخت را از دست حبیب للا نگیریم و خود را به کابل نرسانیم و وطن را نجات
ندهیم ،آنوقت برای فرد فرد ما ننگ و بی غیرتی میباشد».
جرنیل یار محمد خان در ادامه به تشکیل یک مجلسی اشاره میکند که در  21ربیع الثانی سال 1348
ق [ 3میزان  1308مطابق  24سپتمبر  ]1929حوالی ساعت ده بجه صبح در چونی (قلعه نظامی)
علی خیل با موجویت سپهساالر محمد نادرخان ،کرنیل شاه محمود خان ،مولوی صاحب للا نوازخان
و تعدادی ازبزرگان قومی دایر گردید و در این جرگه سپهساالر نادرخان بیانیه داد و بر مکلفیت های
مشترک و ضرورت همکاری تأکید کرد .در نتیجه این مذاکرت همه باهم تحت  15فقره توافق کردند
و تعهد سپردند که برطبق مواد مندرجه آن عمل میکنند.
در ماده پنجم این پیمان آمده است « :بعد ازنجات وطن سلطنت به اعلیحضرت غازی امان للا خان و
یا به یکی از اعضای خاندان اوسپرده میشود»؛ در ماده ششم ذکر شده است که« :تا آمدن اعلیحضرت
غازی امان للا خان ،سپهساالر صاحب وکیل سلطنت میباشد».
جرنیل وزیری در ادامه می نویسد« :بعد از توافق و فیصله جرگه سپهساالر صاحب محمدنادرخان که
بسیار پریشان و نا قرار بود ،از بزرگان ما یکبار دیگر تعهد گرفت که تا گرفتن کابل و تا محو کردن
توان حبیب للا آنها در کنار هم می ایستند و برای بجا کردن ننگ وعزت باهم متحد میباشند .ما با
محمد نادرخان تعهد کردیم و درهمین کوه های علی خیل جاجی که بنام کوه های "سفر" یاد میشود،
نادرخان و بزرگان ما همه در قرآن [مجید] امضاء کردیم که تطبیق تمام فیصله های جرگه را به
گردن می گیریم و با حبیب للا هیچ گونه مصالحه نمیکنیم( »...برای شرح مزید و نیز متن هریک از
مواد پیمان "علی خیل" دیده شود :کتاب خاطرات جرنیل یارمحمد خان وزیری" :دافغانستان د خپلواکی
او نجات تاریخ" ،پشاور ،1379 ،صفحه  256تا )261
جرنیل وزیری می نویسد که :پس از پایان جرگه رئیس صاحب فقیر محمد خان مهمند مرا گوشه کرد
و گفت" :جرنیل صاحب محبت و عالقه من به اعلیحضرت غازی امان للا خان در قلب من است و
محبت شما هم با او .شما که افراد جنگی وزیر و میسود را برای نجات افغانستان و حمایت از
اعلیحضرت غازی امان للا خان به میدان آورده اید ،در این کار عظیم و خدمت بزرگ نباید فریب
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بازیهای سیاسی را بخورید ،به عهد و پیمان محمد نادرخان باور نکنید( ».مأخد باال ...صفحه  263ـ
)264
جرنیل یارمحمد خان وزیری در صفحات اخیر کتاب خاطرات خود عنوان درشت دارد " :د سلطنت
پرسر د مشرانو دوگانگی او د نادر خان عهد شکنی" که بعضی قسمت های مهم آنرا در اینجا از نظر
می گذرانیم .او می نویسد« :بعد ازفتح کابل برای حفاظت شهر و کابلی ها افراد جنگی ما با اخالص
و صداقت پهره میکردند ،زیرا درآنوقت در شهرنه پولیس بود و نه عساکر که این وظیفه را انجام
دهند و اگر هم تعدادی بودند ،نمی شد برآنها اعتماد کرد ....محمدنادر خان در آنوقت در جاجی بود و
در موقع فتح کابل نه حکومت و نه دولت وجود داشت .وارث و صاحب وطن به خارج رفته بود و
برگشت او در یک روز و یک هفته ممکن نبود و نیز شخص نامدار دیگر در آنجا نبود که تا برگشت
اعلیحضرت غازی امان للا خان امور مملکت به او سپرده و باالیش اعتماد شود .ما در بین سرداران
کابل تنها با سپهساالر و برادرانش شناخت داشتیم .سپهساالر محمدنادرخان درعلی خیل جاجی به
بزرگان قومی ما وعده داده و او هم در قرآن امضاء کرده بود که در صورت فتح و کامیابی به
اعلیحضرت غازی امان للا خ ان و یا یکی از خانواده سراج تاج و تخت را می سپارد .لذا ما بزرکان
کوهی به انتظار ورود سپهساالر صاحب محمدنادرخان بودیم .او در روز فتح کابل در علی خیل
بود».
جرنیل وزیری می نویسد«:محمدنادرخان سه روز بعد از فتح کابل به کابل رسید که ازطرف قوای ما
و بزررگان قومی استقبال شد و سپهساالر فتح کابل را برای ما مبارکی داد و بزرگان قومی را چنان
در بغل گرفت که گوئی سنگ حجراالسود را در آغوش گرفته باشد ....محمدنادرخان شب چهارم را
به قصر چهلستون گذرانید و برادرانش و اقارب نزدیکش با سران لشکر ناجی به همراه او بودند .ما
بزرگان ق وم وزیر و میسود دوباره به سنگرهای خود برای حفاظت کابلی ها به پهره و گزمه برگشتیم.
فردا که بیست و دوم میزان بود ،من با تعدادی از افراد جنگی و بزرگان صبح آن روز برای مالقات
سپهساالر محمدنادرخان [به چهلستون] رفتیم ،تا با او در بارۀ سلطنت و دعوت برگشت از
اعلیح ضرت غازی امان للا خان صحبت کنیم ،اما مردم زیاد در آنجا بودند و قرار شد که در آن باره
در یک دیدار جداگانه صحبت کنیم».
او در ادامه می افزاید« :روز بیست و سوم میزان بود که بزرگان قومی ما و لشکر فاتح به معیت
سپهساالر صاحب بطرف شهر کابل حرکت کردیم .سربازان ما با نواختن دهل و خواندن سرود های
ملی و اتن و هم با دادن شعارهای زنده باد غازی امان للا خان در طول راه پرداختند و به همان
قصری رسیدیم که دیوارهای سفید آن با خون افراد جنگی ما رنگین شده بود و برای فتح آن هفت ماه
را سفر کرده بودیم.....محمدنادرخان و بزرگان قومی ما در محلی در ارگ توقف کردیم که "سالم
خانه" یاد می شد و در آنجا سرشناسان شهر کابل و دیگر سرداران برای استقبال سپهساالر جمع شده
بودند و بعضی از اعضای سفارتخانه ها نیز دیده می شدند .مردم از محمدنادر خان استقبال گرم
کردند و خوش آمدید گفتند .بزرگان قومی در جاهای معین نشستند و محمدنادرخان در صدر مجلس
ایستاده شد و وقتی غلغله حاضران و زنده باد گفتن ها پایان یافت ،محمد نادرخان یک بیانیه کوتاه داد
و از زحمات و تالشهای خود یاد کرد وتمام کارنامه های نجات را به خود و برداران خود نسبت داد
و ما بزرگان قومی زیر نظر او نشسته بودیم و اما از خادمات و تالشهای ما کمترین تذکری نداد و
پس از یادآوری زحمات خود ،در باره سلطنت از پیشنهاد برگشت دوباره اعلیحضرت غازی امان للا
نیز یاد کرد که با این پیشنها عده ای از سرشناسان کابل و سرداران با صداهای بلند همراه با هلهله
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خواهان رسیدن محم د نادرخان به سلطنت و جلوس او بر تخت شدند و این افراد چاپلوس برای اخذ
مقام دست بیعت به نادرخان دراز نمودند که در بین این افراد یک تعداد سران قومی و برادر امان للا
خان [شهزاده محمد امین جان] نیز شامل بود .ما سران وزیر و میسود در این همهمه در جاهای خود
نشسته بودیم و رفقای ما از من انتظار داشتند که چیزی بگویم .من که اوضاع و حالت آنجا را خوب
درک کرده و به نفس های طامع بعضی سران قومی دیگر پی برده بودم که برای اخذ نائب ساالری و
حکمرانی بعضی آنها چنان عطش دارند ،بهتر دانستیم که ما بزرگان وزیر ،میسود و تنی حرکتی از
خود نشان ندهیم و به محمدنادرخان در بیعت نکردن خویش بفهمانیم که ما از جریان ناراض هستیم و
او برخالف عهد و پیمان قرانی کار کرده است .اگرچه میتوانستیم در آن مجلس مخالفت خود را ابراز
کنیم ،اما اینکار موجب برخورد بین لشکر ناجی ارگ و شهرکابل میگردید و هم ازطرف دیگر حبیب
للا تا آنوقت بصورت قطعی درافغانستان شکست نخورده و چون در شمالی ،قندهار و مشرقی
طرفداران او هنوز فعال میباشند و خودش هم زنده و سالمت در کوهدامن مصروف فعالیت است و از
برخورد داخلی ما استفاده میکند و ممکن است با یک قدرت کم بتواند بار دیگر کابل را از دست ما
بگیرد ،لذا ما موضوع بیعت و قبولی بیعت را به یک وقت دیگرموکول کردیم که ما و محمدنادرخان
وقتی تنها شویم ،فراموشی عهد و پیمان او را در مجلس سالم خانه بیاد او خواهیم داد(».خاطرات
جرنیل وزیری ،...صفحه  329تا )333
جرنیل وزیری متعاقب توضیحات فوق در قید یک عنوان درشت دیگر "محمدنادرخان ته دهغه دعهد
شکنی یادونه" می نویسد« :وقتی در محل سالم خانه ارگ به مناسبت ورود محمد نادرخان مجلس به
پایان رسید و یک تعداد افراد برای رسیدن به مقامها در آینده با او بیعت کردند ،ما اقوام جنگی وزیر
و میسود بدون کدام سخن از ارگ بیرون شدیم و به سنگرهای خود برگشتیم و به گزمه و پهره خود
صادقانه ادامه دادیم .فردای آن که در جرگه بودم ،فقیر محمد خان مهمند رئیس جنگالت روی به من
کرد و گفت" :یارمحمد خان من در گل غوندی [علی خیل] به توجه شما رسانیده بودم که
ازمحمدنادرخان توقع نبرید .بیعت روز گذشته یک بازی سیاسی خوب بود»....
وزیری می افزاید" «وقتی محمد نادرخان روز بعد ما را نزد خود خواست ،ضمن امتنان ازخدمات ما
گفت" :اگر در دیدار ما ها وقفه پیدا شود ،از من گالیه نکنید؛ من امروز هم به همان عهد و پیمان
ایستاده هستم که ما و شما در جاجی برآن دعا[قسم] کرده بودیم" .بعد از ختم گفتار سپهساالر
محمدنادرخان ،للا نواز خان ،زلمی خان منگل ،عبدالغنی خان گردیزی و محمد گل خان هم سخنانی
گفتند و بعد از آنها من به نمایندگی از همه بزرگان وزیر و میسود چند کلمه در مجلس گفتم و بازهم
اشارتا ً ازباز گردانیدن اعلیحضرت غازی امان للا خان یادآور شدم که در جواب محمد نادر خان پس
از بیانیه کوتاه دربارۀ خدمات ما در راه نجات وطن گفت " :من بر همان عهد و پیمان علی خیل
ایستاد هستم .شما به سخنان افراد غیرمسئول گوش ندهید و از حرکات احساساتی آنها چشم بپوشید و
پس ازآوردن آرامی و امنیت فیصلۀ شما عزیزان فیصلۀ ما برادران است" .محمدنادرخان در وقت
خداحافظی خطاب به من گفت" :یارمحمد خان! انشاءللا و تعالی کارها قدم بقدم درست میشود؛ با
اعلیحضرت امان للا خان به تماس می شویم که بوطن برگردند  .اینکار وقت میخواهد" و سپهساال
محمدنادرخان در آخرین سخنان خود که با ما داشت اطمینان داد که او برعهد و پیمان خود که باما در
علی خیل جاجی بسته بود ،استواراست»(.مأخذ باال صفحه 333تا .)337
از آنجائیکه درمتن فوق الذکراعالمیه در باره چگونگی محفل بیعت به محمد نادرخان در "سالم خانه"
اشاره شده است ،ایجاب میکند تا توجه را به چشمدید یک شاهد عینی دگرجنرال عبدالرزاق خان
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قوماندان عمومی قوای هوائی و مدافع هوائی در رژیم شاهی معطوف دارم که به حیث یک صاحب
منصب مسلکی و تحصیل یافته در رشته هوائی در وقت بیعت به سپهساالر محمد نادرخان در"سالم
خانه" ارگ حضور داشت و در مورد اینکه چگونه او به پادشاهی رسید ،چشم دید خود را در کتاب
خاطرات خود تحت عنوان "افغانستان درجریان زندگی من" از آن مجلس چنین بیان میکند« :بعد از
اشغال کابل توسط قوای مارشال شاه ولی خان ،سپه ساالر محمد نادرخان [از چهلستون] به کابل
تشریف آوردند .بروز تشریف آوری شان یک عده مامورین اسبق ملکی و عسکری و یک تعداد
سرشناسان و یک تعداد مردم جنوبی به سالم خانه گردهم آمدند و منتظر تشریف آوری وی شدند .بعد
از چن دی تخمین ساعت یازده بجه سپهساالر نادرخان با دوبرادر شان مارشال شاه ولی خان و جنرال
شاه محمود خان و همچنان محمد گل خان مومند و للا نواز خان داخل شدند و محمد نادرخان لباس
ملکی به تن داشت و کرتی اش به طرز عسکری چهار جیبه و برجست و موزه بپا داشتند ،بر سر
خود لنگی خاکی زده بودند .مارشال شاه ولیخان و جنرال شاه محمود خان لباس های خاکی پوشیده
بودند با چکمه های جاجی که باالی چکمه قطارها به کمر و شانه داشتند .لباس خاکی ،چپلی ،کاله و
لنگی به سر داشتند؛ محمد گل خان [مومند] لباس وطنی و للا نواز خان لباس ملکی در برداشت .مردم
چک چک کرده بعد از آن سپهساالر محمد نادر خان فرمودند که" :وظیفۀ من بود که آنهائی را که تاج
و تخت افغانستان را غصب کرده بودند ،از قدرت براندازم و چنانچه انداختم .حاال وظیفۀ شما مردم
است که پادشاه خود را انتخاب کنید»".
دگرجنرال عبدالرزاق خان درادامه می نویسد« :پس ازاین گفتار فیض محمد خان زکریا و غالم محمد
خان وردک به وکالت حاضرین گفت که" :همۀ ما ،شما را به پادشاهی خود قبول کردیم ،".سپهساالر
نادر خان فرمود که " :شما فکر کنید امان للا خان هم موجود است و دیگر اشخاص هم موجود است.
ممکن شخص دیگری را درنظر بگیرید"؛ بازهمین دو نفر به وکالت همه گفتند" :نه ،ما شما را به
پادشاهی خود قبول میکنیم"؛ دراین وقت سپهساالر کمی عقب رفته با برادر ها و هیئتی که همرایش
بود ،مثل محمد گل خان و للا نواز خان سرگوشی کردند و بعد از یک دو دقیقه سرگوشی پس آمدند
وبمردم [حاضرین] گفتند" :درصورت اصرار شما من پادشاهی شما را قبول کردم" .....بعد ازآن
اعلیحضرت ازسالم خانه تشریف بردند( ».کتاب "افغانستان در جریان زندگی من" ،کابل،1384 ،
صفحه  31ـ )32
درجوارمطالب فوق الذکر جا دارد که نظری هم به بیانات سپهساالرمحمد نادرخان انداخته شود که
درمجلس سالم خانه و قبول سلطنت به نقل از کتاب "نادر افغان" (ظاهرا ً نوشته برهان الدین کشککی)
ایراد نموده بود که متن آن طوالنی است و از نظر ادبیات فراتر از یک نطق آزاد پنداشته میشود.
سپهساالردر این نطق خود گفت:
«برادران و عزیزانم! به تقریب این موفقیت قوای قومی افغانستان که بفضل الهی و مدد روحانیت
حضرت نبوی در طرد نمودن و تشتت دزدان بیشرف و رفع نمودن آنهمه مظالم و وحشت و دفع
نمودن آن مصائب و نگبت که از شامت اعمال بندگان خدا و سوء رفتارعمال ماضی شما و دگرعلل
واقع شده است ،کامیاب شده ایم هرقدرکه بدرگاه الهی شکر گذاری کنیم کم است .اگر درانطفای این
آتش که در افغانستان افروخته شده و تمام موجودیت وطن محبوب ما را در احتراق گرفته بود ،لطف
الهی و باز درعالم اسباب شجاعت وغیرت ملی ووحدت پسندی شما ملت عزیزم بذل مجاهدت نمیکرد
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البته این سیل موحش بنیان سالمت ملت و استقالل مملکت ما را اگر کمی دگر دوام میکرد از پا می
انداخت».
محمدنادرخان پس از ابراز امتنان از حضار و باقی ملت که در راه نجات کشور با او معاونت عملی
و مالی کرده اند ،در ادامه بیانات خود با اشاره با مشکالت بسیار که پس از رسیدن به وطن مواجه
شده و اما از عزم خود منصرف نشده است ،چنین گفت« :هرچند از روی سنجش و تدقیق موفقیت من
درین اقدام بزرگ که همه ملت خواهان و وطن دوست ها از اصالح و ادارۀ آن مأیوس بودند و من
هم در اصالح و تحلیل آن بمشکالت عظیمی سردچار شدم ،فی هزار یک هم متصور نبود ،با انهم من
مایوس نشدم ،طپیدم و کوشیدم و به رقم رقم ملت را بمفاد و مضرت شان داناندم تا اینکه...با اینقدر
یک موفقیت نائل شدم که امروز ما و شما بکمال مسرت در همچو ازدحام جمعیت انبوه خوشبختانه
جهت شگرگذاری ازین مراحم ربانیه اجتماع ورزیده ایم ....چون این موفقیت ما و شما الی آالن بکلی
تمام نشده و هنوزهم رگ و ریشه این خطرات و اندیشه در هرکنار و گوشه موجود و به پیش روی ما
وشما کارهای بسیار است ،لذا نباید که ما به نشاط این مظفریت سرشار و بمظاهر فرحت گرفتار
شویم .باید نه تنها ما و شما این اخگرهای شعله افروز انقالب را بالمره خاموش کنیم ،بلکه بتالفی این
نقص انات وارده که از هر حیث و هرجهت وطن را بمشکالت انداخته است ،نیز صرف مساعی جدی
ورزیم».
از قول نویسنده کتاب امده است که :دراین محل ازطرف جمهور حضار غلغله های مسرت باری که
با تکبیر و تهلیل ممزوج بود ،باال شده تماما ً تکلیف سلطنت را به جناب محمدنادرخان غازی تقدیم
کرده و در قبولیت آن اصرار و این موضوع از هر گوشه و کنار تکرار میشد ...تا اینکه متفقا ً و
متحدا ً آوازهای زنده باد اعلیحضرت محمدنادرشاه غازی نجات و استقالل بخشای افغانستان طنین
انداز فضا شد .جناب سپهساالر که از دیدن این اوضاع و اصرارعموم بحیرت و دهشت فرو رفته
بودند .بعد از تفکر و تعمق این غلغله را با اصرار و قرار آتی در موضوع عدم تحمل بارگران
سلطنت برنطق خود دوام دادند و گفتند« :قصد من گاهی شخصیت نبوده و نه هست من خیال سلطنت
را نداشته و ندارم .پادشاهی یک امر انتخابی است و بایستی اجماع ملت یکنفر را اولی االمر خود
انتخاب کنند ،البته تا وقت تشکیل لویه جرگه افغانستان من بحیث وکالت کار خواهم کرد ،اما پادشاهی
را متقبل شده نمیتوانم .بگذارید تا نمایندگان ملت از تمام افغانستان جمع شده دراطراف انتخاب پادشاه
آینده خود مذاکرات مکفیه نموده هرکسی را که با اکثریت مطلقه انتخاب کنند البته که ما هم اطاعت
آنرا از اسباب مفخرت خود دانسته بکمال مسرت با او بیعت میکنیم و در تحت اوامر او خدمت ملک
و ملت را مینمائیم .مطلب من از ابتداء چنانچه در جراید دنیا اعالن نموده ام هدف من رفع این بحران
و خانه جنگی ومظالم سقو و بوجود اوردن وحدت ملی عمومی بوده است که خوشبختانه به آن موفق
شدیم...همین افتخار و اعتبار بما کافی است که بمانند یک عسکر فداکار افغانستان من و عامه افراد
خاندانم تفنگ را بشانه گرفته همان وظیفه مقررۀ خود مانرا انجام دهیم و امر سلطنت را باتفاق
عمومی و آرای ملت بگذاریم وهر شخص را که ملت انتخاب میکند ،ما بکمال مسرت باو بیعت
میکنیم».
بازهم از قول نویسنده کتاب آمده است که :غلغلۀ عمومی [باال شد که] "پادشاه ما شمائید که همیشه
ازما دستگیری کرده اید و در حصول مفاخر ملی وطنی ما دائما ً فداکاری کرده اید ...ما در افغانستان
همچو کسی را سراغ نداریم که طاقت و تحمل این بار گران را داشته باشد...از تمام والیات افغانستان
کم و بیش اشخاص درین محضر حضور دارند و همه معتقد اند که جز از ذات شما سزاوار این مقام
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دیگر[کسی] نیست ....لذا ما از حضور شما که به عذر و الحاح و کمال مسرت و رضا شما را به
پادشاهی و ا ولی االمر خود قبول میکنیم .رجا و تمنا داریم که ضرور بصد ضرور این خدمت مملکت
را قبول کنید و باین حس قدردانی ما صدمه وارد نکنید .....دراینجا عموم اعیان و معاریف کابل و
شش کروهی و تمام وکالی افغانستان درعصرامانی وسقوی بکابل آمده بودند [؟؟] برای دست دادن
بیعت و اطاعت بحضور این ذات با دیانت طویت هجوم آوردند و پروانه وار اطراف این شمع
ضیاءبار افغانستان را در حلقه گرفته عموما ً به حضور شان عرض فدویت و اخالص و صمیمیت را
مینمودند و بهمین صورت گویا افغانستان ازین بحر پر از طغیان انقالب ،این گوهر گرانمایه را بدست
آوردن د و این پادشاهی باالستحقاق اعلیحضرت محمدنادرشاه غازی که بطیب خاطر و اتفاق آرای
عمومی و اکثریت مطلقه و اصرار والحاح متمادیۀ که ما بشمۀ ازآن اشاره کردیم ،مصداق صحیح این
آیۀ شریفه گردید" :ان االرض بینها العبادی الصالحون" (برگرفته ازکتاب "نادر افغان" ،نویسنده ـ
برهان الدین کشککی ،کابل ،تاریخ طبع  23میزان  ،1310صفحه 576تا )587
با شرح فوق برگرفته از مآخذ فوق اکنون قضاوت بدست خوانندگان محترم است که در زمینه چه فکر
میکنند.
موضوع دوم :مصوبه فرمایشی لویه جرگه
در اعالمیه آمده است :کاریکه [محمد نادرشاه] بزورسرنیزه پیش برده است ،دوتا است :یکی اشاعت
بعضی بیان های غلط و دوم منع انتخابات .از وکال درحوالی پایتخت برای لویه جرگه بعضی
اشخاصی را از بعضی مناطق جمع کردند و بنام آنها یک چند اعالن برای مخالفت این مسافر شایع
نمودند که خود آنها که بزور جمع شده بودند و خبر ندارند .در لویه جرگه کسی حق گپ زدن و فکر
کردن نداشت .هرچه محمد نادر میخواست بنام آن بیچاره ها اجرا کرد و من همین نکته را در یکی از
مکتوب های خود اسمی شاه ولی خان سفیر نوشتم که من میدانم شما هرچه بخواهید بنام وکالی بیچاره
می کنید .کالن شوندگان این ملت همان است که درهر قدم مرا مدافعه کردند .از پیرهفتاد ساله تا طفل
دوازده ساله در رکاب من ایستاده با اشرار جنگیدند وجان های خود را فدای من کردند و تا من آنها را
از جنگ بازنداشتم رو نگشتاندند.
وکالی ملت مرا بد نمی بینند و اگر چه از من بعضی کارها صادر شده است که خطا بودن آن را من
امروز میدانم؛ ولی خیانت به ملک و ملت از من سرنزده است و ملت من می دانند که من فدای
آرزوی ترقی و خدمت شان شده ام ،با من ملت مخالفت نکرده است بلکه اوامر مرا صادقانه اطاعت
نموده اند و به حکم حضرت الهی ایشان در اول مرا پادشاه ساختند و ده سال خدمت و مدد کرده
درمرحله آخرین هم با لشکر من در کابل و راه قندهار تا آن وقت مدافعه کرده اند و دشمن را شکست
ها دادند تا خود رفتن را ترجیح دادم.
لهذا افواهاتی را که قلم شخص محمد نادر بنام وکالی ملت شایع کرده از وکالی ملت نیست ،بلکه از
خود اوست».
برای شرح نکات فوق الذکراعالمیه الزم است نخست نگاه مختصر به خصوصیات وموضوعات
مطروحه لویه جرگه  1309انداخت:
حکومت با نشر فرمان شاهی بتاریخ  18سنبله  9( 1309سپتمبر  )1930لویه جرگه را در کابل دائر
نمود که درآن از  207نفرمامورین عالی رتبه و 18نفراعضای کوردپلماتیک مقیم کابل (به حیث سامع
و مشاهد) وبه تعداد  299نفرازشخصیت های مطلوب والیات به حیث نماینده گان مردم دعوت بعمل
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آمد تا در لویه جرگه اشتراک نمایند که تعداد اشتراک کنندگان به شمول شخص صدراعظم و وزراء
دراین لویه جرگه جمعا ً به  525نفر رسید .جرگه تحت ریاست محمدهاشم خان صدراعظم که از
طرف شاه برای انجام این وظیفه تعیین شده بود ،در قصر"ستور" (وزارت خارجه) دائر گردید .با
آنکه هدف اصلی تدویراین لویه جرگه بطور غیرمستقیم همانا گذاشتن ُمهر مشروعیت برسلطنت محمد
نادرشاه بود ،اما در اجندای رسمی آن موضوعات فرعی از جمله تصویب الیحه انتخابات شورای
ملی ،الیحه وکالی مجلس مشوره والیات ،نشانها و القاب دولت ،تصویب رنگ و نشان بیرق گنجانیده
شده بود .عالوتا ً یک موضوع دیگر بطورعامدانه وغیرمعمول که طرح آن درلویه جرگه مورد
نداشت ،نیز مطرح گردید و آن نامه های شاه سابق مبنی بر سرنوشت ملکیت های او وملکه ثریا در
کشوربود که موضوع بحث اصلی دراین نوشته است.
شاه سابق غازی امان للا به دلیل مشکالت اقتصادی که درایتالیا داشت باراول به مارشال شاه ولیخان
(برادر محمد نادرشاه وشوهرخواهرخود) که سفیرافغانستان درلندن بود ،نامۀ خصوصی نوشت و
دریک قسمت آن یادآور شد« :ازاینکه حاصالت سرمایه من کفاف اعاشۀ عائله ام را نمیکند ،از شما
خواهش میکنم که زود برایم معلوم کنید که ثروت عین المال من و جایداد ثریا [ملکه] را در کابل کی
اداره میکند و برای ما چطور خواهد رسید و برادر عزیزم نادرشاه چه خیال دارند که بدانم؟»...
چون جوابی قاطع ازشاه ولیخان نیافت ،تلگرام مختصر بتاریخ  28جوزای  1309راسا ً عنوانی شخص
محمدنادرشاه ارسال نمود ،به این عبارت« :بحضوراعلیحضرت غازی! اموال وامالک و فابریکه
های عین المال من وثریا و اوالدهای من در دست کیست و کی آنرا اداره میکند؟ حکومت چه نظریه
دارد؟ امان للا ـ روما»؛ (دراینجا باید خاطرنشان کرد که شاه امان للا غازی در زمان سلطنت خود
اراضی شخصی خود و ملکه را به دولت داده و در مقابل فابریکه های پشمینه بافی و چرمگری کابل
را بنام عین المال یعنی دارائی شخصی برای خود گرفته بود).
اعلیحضرت محمدنادرشاه نامه های شاه سابق را به لویه جرگه رویت داد و لویه جرگه متن ذیل را به
تصویب رسانید و آنرا به شکل یک مکتوب تقدیم حضورمحمدنادرشاه کرد .نظربه اهمیت تاریخی این
تصویب که با الفاظ شدیداللحن و کلمات نامناسب وافتراء آمیز که نشانه ای عمیق ازعداوت وکینۀ
حکومت جدیدعلیه شاه سابق را انعکاس میداد ،دراینجا متن مکمل مصوبه عینا ً اقتباس میگردد:
«بحضور مبارک اعلیحضرت پادشاه معظم غازی![مقصد محمد نادرشاه است]
واالحضرت صدراعظم [سردار محمدهاشم خان] تلگرام امان للا خان را که بحضور شما مخابره
نموده و مکتوبی که به واالحضرت وزیرمختار درلندن نوشته ،به مجلس لویه جرگه قرائت فرمودند.
درین خواهش و تمنائیکه امان للا خان از اعلیحضرت مینماید ،ازآن بی انصافی های بزرگیست که
برزخم های ملت ستم کشیده نمک می پاشد و در انظار ملل متمدن خود را مفتضح و رسوا میکند.
امان للا خان قبل از آنکه این مطالبۀ بیجا را از حکومت ما مینمود ،باید فکر و سنجش میکرد که عین
المال نام که در افغانستان موجود بود ،از کدام سرمایه تشکیل یافته و از کدام آمدنی روز بروز در آن
می افزود؟ آیا از رهگذر تجارت بود ،از زراعت ،از آمدنی فابریکۀ صنعتی بود؟ منابع این عین المال
چه بود که بعد از دارائی حکومت افغانستان ثروت درجه اول را احراز مینمود؟ مبرهن است که از
خزینۀ جواهرات گرانبها و اشیائیکه مهم و ذی قیمت ساخته میشد ،بدست پادشاه می بود و بصورتیکه
در دنیای امروزه مروج و متداول است ،اسباب زیب و زینت اناثۀ خاندان شاهی از دارائی حکومت
تشکیل می یافت ،اما مالک آن ملت بود .اشیای مذکور مال حکومت و مال بیت المال مسلمین است .به
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مناسبتی که درافغانستان یک اصول صحیح در دست موجود نبود ،خانوادۀ سلطنتی همه این هستی و
دارائی را مایملک خود شمرده عاقبت در ذیل عین المال بشمار آوردند .اعلیحضرت امیر شهید که این
نکته را بدرستی فهمیده بودند ،بخود امان للا خان و تمام مامورین افغانستان که اکثریت فعالً موجود
است ،معلوم میباشد که این اشیاء و جواهرات گرانبها را در قید دفتر آورده ،هروقت اظهار و بیان
مینمود که این مال حکومت افغانستان است و برای پنج روز به اهالی حرم عاریت داده شده ،آیا امان
للا خان که خودش این کیفیت و حقیقت را میداند ،به چه صورت این مطلب را به پادشاه و حکومت ما
پیشنهاد مینماید!»
در ادامۀ این مصوبه آمده است« :بازخود امان للا جائیکه فابریکه و جائیکه منابع حاصل خیز و
پرمنفعت مملکت بود ،نام عین المال را باالی آن گذاشته داخل دارائی خود آورد .اگر امان للا خان این
چنین عین المال میخواهد ،ثابت شد که اولین خائن بیت المال مسلمان ها خود امان للا خان بوده اگر
دیگران خیانت میکردند ،به تبعیت اجراآت خیانت خودش مینمودند .درحالیکه امان للا خان دورۀ
مسافرت اروپا نموده بود ،طال درکابل باقی نمانده وزارت مالیه شب و روز درخریداری طال و
هندوئی صرف مساعی داشت ،پول هنگفتی را بخارج فرستاد که امان للا خان برای افغانستان اسباب
ترقی خریداری نماید ،اما امان للا خان غازی بجای اینکه پول حکومت را بمصارف حقیقی آن که
خریداری اسباب ترقی بود ،برساند ،پول را در بانک گذاشت .یک اندازه فابریکه هائیکه خریداری
نموده بود ،پول قیمت آنرا نپرداخته به قرض خریداری کرد و ملت عاجز را قرضدار ساخت .امان للا
خان وقتیکه مملکت و حکومت و ناموس ما ملت را بدست سقاوی گذاشت ،جمیع جواهرات و خزاین
اندوختۀ حکومت افغانستان را به خارج برد که جراید دنیا در همان موقع تمام را انتشار داد ،حال آنکه
امان للا خان در اروپا دارای عمارات متعدد و پول کثیری میباشد و اسهام میخرد و مفاد حاصل
میکند ،از پول کیست؟»
«اعلیحضرتا! [مقصد محمدنادرشاه است] ما ازشما استدعا میکنیم و بحضور شما عرض میداریم که
شما وکیل و حافظ حقوق قاطبۀ ملت افغانستان میباشید ،آنچه را که از خزینه و فیه حکومت افغانستان
امان للا خان غازی در خارج برده و امروز به پول ما عیش و عشرت مینماید ،از وی مطالبه شود و
ما را بحق برسانند .امان للا خان را درافغانستان مالک خانه ،زمین و هستی نمیدانیم و بیت المال
مسلمین را که بنام عین المال جمع کرده بود ،چنانچه شما در اول جلوس خود به بیت المال ضمیمه
نمودید ،حقوق خود و ملت خود دانسته به امان للا خان میگوئیم :شما که از ما عین المال مطالبه
مینمائید ،آیا ما خزانه و جبه خانه و تمام دارائی حکومت خود را که خود بردید و مابقی را بدست
طبقۀ جهال و دزد سپردید ،از کدام اشخاص مطالبه کنیم؟ آیا نتیجه اعتمادیکه ما شما را به پادشاهی
خود برگزیده بودیم ،همین بود که شما حکومت ما را به جماعۀ قطاع الطریق سپرده وطن ما را
صحنۀ خون ریزی و انسان کشی نمائید؟ آیا جناب شما و عائلۀ شما قدر و قیمت داشت یا حیات جامعۀ
که برای سالمت خود حیات جامعه را در خطر انداختید؟ اگر شما حقیقتا ً حقوق شناس میباشید ،خطبات
و بیانات خود را که در میز خطابه و مواقع نطق خون خود و اوالد خود را بزبان در راه ترقی و
تعالی ما می ریختاندید ،بیاد آورده درین حال فقر و پریشانی حکومت ما آرزو های خود پسند و
نامشروع شما ،ما را با این حال گرفتار نمود و از جهت اخراج طال و جواهر افغانستان که شما خارج
کرده اید ،امروز نرخ پول ما بدرجۀ صفر افتاده ،پول ما ملت عاجز را در خارج بعوض قرضۀ که
شما برای ما حاصل کرده اید ،پرداخته باقی آنرا به حکومت متبوع تسلیم کنید تا ثابت کرده باشید که
بیانات شما شمۀ از حقیقت داشت و ماهم بتوانیم برای تأمین حیات آیندۀ خود ثروتی داشته باشیم .ما
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ملت عاجز از حق خود گذشته نمیتوانیم و باز به حکومت متبوعۀ خود پیشنهاد میکنیم بهر ذریعه و
وسیله که ممکن است حقوق ما را از امان للا خان بگیرید .تحریر یکشنبه  22سنبله  »1309محل
امضای وکالی لویه جرگه (برگرفته ازکتاب:علم فیض زاد" :جرگه های بزرگ ملی افغانستان"1368،
 ،صفحه 144تا *( )147به تبصره مختصر دراین ارتباط در پاورقی پایان این قسمت دیده شود)
سپس اعلیحضرت نادرشاه به استناد مصوبه فوق نامۀ مختصربه این عبارت را به جواب شاه سابق
ازطریق حکومت فرستاد« :اعلیحضرت شهریارغازی که خود میدانستند که این پول بنام عین المال
ازثروت بیت المال متدرجا ً مجزا گردیده وبمصارف مخصوص میرسید ،دراول جلوس خود فرمان
صادر نمودند که به منبع اصلیش واپس اعاده شود یعنی چون این ثروت مال بیت المال بود ،واپس به
بیت المال ملحق گردید(».غبار ،میرغالم محمد" :افغانستان در مسیر تاریخ" ،جلد دوم ،صفحه 101
برگرفته از شماره  14مورخ اول میزان  ،1309جریده دولتی اصالح)
در متن مصوبه لویه جرگه همچنان بطوراعتراض تذکر رفته که گویا شاه امان للا غازی زمین ها و
دکاکین عین المال را به فابریکه ها بدل کرده است .در این مورد امان للا غازی دراعالمیه خود
جواب گفته و تصریح نموده که چرا او به تبادلۀ زمین ها و دکاکین ملکیت خود (عین المال) با دو
فابریکه پرداخته بود؟ او دربرابراین اعتراض دراعالمیه خود تحت عنوان "کشف الحال نادر "..شرح
مختصر دارد و می نویسد« :دولت برای مهاجرین زمین ها و برای موسسات خود عمارت الزم
داشت و ازطرف دیگر بودجه ممکت اجازه خرید را به پول نقد نمی داد و هم این دور افتاده وطن
برای اینکه از بیت المال برای گذران خود با اصرار هر ساله شورای ملی چیزی نمیگرفتم .وزارت
مالیه تجویز نمود که بقیه عمارات و زمین عین المال را برای دولت بخرند و به عوض آن بعضی
فابریکات که چالندن آن کار دولت نبود ،به من بدهند .این تجویز را من قبول کردم وبعضی مردم که
ایشان هنوز درکابل هستند و مخصوصا ً میرزا محمد ایوب خان امین عین المال که حاال وزیرمالیه
[درکابینه محمد نادرشاه] است (موصوف بعد ازمدت کوتاه مورد سوء ظن شاه قرارگرفت ،از وزارت برکنارو
برای مدت طوالنی درحصر خانگی زیرنظارت گرفته شد ـ کاظم) خوبتر معلوم است ،مشوره کردم که این
فابریکه اسهام شود و در معرض فروش عموم گذارده شود تا بصورت شرکت فابریکه ها دایر شود و
هم مردم مستفید شوند و هم طرز فکر شرکت فابریکه در وطن پیدا شود و مردم تشویق شوند .من
بسیار خوش هستم که مردم مملکت عزیزم مرا می شناسند ،طرز زندگی ساده مرا که از پوشیدن
رخت کهنه و پاره هم خودداری نکرده ام ،می دانند و می فهمند که استعمال لفظ "عیاشی" به نسبت
من ظلم و بهتان است» (برگرفته ازمتن اعالمیه امان للا غازی)
دراین ارتباط قابل ذکر است که شاه امان للا غازی برای تشویق صنایع در کشور "نظامنامه تشویق
صنایع" را درسال  1302نافذ ساخت که براساس آن یک تعداد سهولت ها ازجمله معافیت های
گمرکی و مالیاتی برای وارد کردن ماشین خانه های خورد و کالن مثالً نساجی وغیره شرح داده شده
و برای ماشین خانه ها تا پنج جریب زمین بدون قیمت داده می شد و امور تشویق صنایع را بدوش
وزارت تجارت گذاشته بود.
در جای دیگر اعالیمه ادعا شده است که« :من از پول بیت المال زیور خریده ام ،غلط محض است.
من هیچ زیور از پول بیت المال نخریده ام ».در این ارتباط غبار در جلد دوم کتاب خود به نامه یا
مصوبه فوق الذکر لویه جرگه تماس گرفته می نویسد« :اینکه در بارۀ او[مقصد غازی امان للا شاه
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است] گفتند نقود و جواهر خزانۀ ملت را بسرقت برده است ،مورد تردید است ،زیرا او در حالت
اضطرار و به ناگهانی به ترک افغانستان مجبور گردید و فرصت تاراج
خزاین را نداشت ،جز آنکه مقدار کوچکی را با خود برده باشد .زندگی آیندۀ او درایتالیا و شدت
احتیاجش به پول ،خود مؤید این نظراست( ».غبار ...صفحه )102
غباربازهم می نگارد« :نادرشاه که کلمۀ عین المال امان للا خان را بمثابۀ 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 عمارات و اراضی دولت و اشخاص را در کابل و
پغمان و جالل 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 کردند( »...غبار ...صفحه )103
ازپادشاهی که مصارف عروسی خود را وقف تأسیس یک مکتب اناثیه و یا اعمار یک شفاخانه
مخصوص اناث کرد و پادشاهی که معاشات چند سالۀ خود را برای انکشاف معارف تخصیص داد،
چگونه میتوان براو اتهام سرقت نقود و جواهرات خزانه ملت را وارد کرد؟ در این ارتباط به دو متن
ذیل توجه شود:
در سال 1293ش(1914م) وقتی شهزاده امان للا عین الدوله با مسماة ثریا طرزی درشهر کابل
نامزد شد ،امیر حبیب للا خان مراسم عروسی آنها را در برج عقرب سال مذکور مدنظر گرفت و در
پی آن شد که با مصارف زیاد و در طول هفت شبا روز جشنی در کابل برگزار و اقسام زیورات و
البسه تهیه سازد .عین الدوله این تمهید گزاف خرجی را خوش نداشت و ورقه پیشنهادی بحضور پدر
خود به این عبارت تقدیم کرد« :اگر ارادۀ اعلیحضرت همایونی شرف تعلق پذیرد که همین مبالغ
تخصیص یافته مراسم عروسی هفت شباروزی برای تأسیس یک باب مکتب اناثیه یا یک باب شفاخانه
اناثیه بصرف برسد و ملت از آن مستفید شده یک تذکار ابدی و یادگار دائمی برای این مراسم بماند و
از اسرافات بیهودۀ بی ثمر صرف نظر شود ،عین مرحمت خواهد بود .امیر حبیب للا خان ازاین
اندازۀ همت و رشادت سومین پسر خود سخت متعجب شد و بحیرت رفته و بعدا ً شهزاده مکرم بلند
اقبال سردار امان للا خان عین الدوله را سزاوار تحسین و آفرین دانسته مبلغ هنگفتی را که برای
مراسم عروسی تخصیص شده بود ،مطابق پیشنهاد پسر دانشور خود برای مؤسسات عرفانی و صحی
تعیین فرمود و اجراء مراسم عروسی و نکاح را بروفق نظریۀ عین الدوله بطور خیلی ساده و
مختصر فرمان داد ( ».وکیلی پوپلزائی" :سلطنت امان للا شاه واستقالل مجدد افغانستان" ،چاپ
قندهار 1396،ش ،جلد اول ،صفحه 37ـ )38
چند سال قبل حین بررسی اوراق سالهای گذشته که در یک گدام روی هم انباشته شده بود ،فرمانی
شماره  107مورخ  8سنبله  1305بدست آمد که درآن شاه امان للا غازی از مبلغی که در ظرف
چند سال برای مصارف شخصی شان اختصاص یافته و اما شاه از اخذ آن خودداری کرده بود،
شورای د ولت خواست این مبلغ را برایش تادیه نماید ،اما شاه ازقبول آن صرف نظرکرده واز شورای
دولت خواست که آن مبلغ را برای انکشاف معارف درکشورتخصیص دهد.
فرمان پادشاهی
بوکالی ملت عزیزم ،مجلس عالی شورای دولت!
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عریضۀ تصویبیۀ شما راجع به مصارف شخصیه و فامیل شاهی که ناشی از احساسات نظیف
قدرشناسی و عقیدت دینی برمفکورۀ صداقت و ارادت بود ،بمالحظه رسید .من این خلوص حرارتناک
ملت عزیز خود را که شما زبان حال ایشانید با یکجهان تقدیرمقابله میکنم وازخدای متعال رجا میکنم
که مرا بآرزوهای بی سرحد قبلی من که نسبت بترقی و تعالی و تربیه ملت محبوب خود دارم ،کامیاب
گرداند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این اولین بار نیست که شما وکالی ملت عزیزم
بابراز احساسات صادقانه مبادرت میورزید بلکه
قبالً هم باربار پیشنهادات صادقانۀ خود را اقدام
نموده اید .ولی از آنجائیکه من خود را وقف
خدمت وطن و ملت عزیزم نموده ام و همه گونه
آسایش شخصی خود را فدای راه ارتقاء و
اعتالی ملت محبوبم ساخته ام ،در وهله اول
پیشنهاد تان تصمیم قبلی داشتم که پول مصارف
شخصیه خود را که ازطرف شما تصویب شده
به تربیه و تعلیم ملت عزیزم برسانم .این است
که مبلغ معینه  7سالۀ مصارف خود را اعانه
وزارت معارف دانسته مخصوص تربیه
فرزندان نجیب خود میدانم و هیچ آرزو ندارم که
آنرا دوباره بستانم.
درباب مبلغ سالهای مستقبل نظر باصرار و
التجای شما و مجلس علی وزراء آنرا بطرزی
قبول میفرمایم که درهرسال برای امداد هر کدام
از دوایر مملکت خود که لزوم دانستم ،اعانه
میدهم .اینست که مبلغ سال حاضره را برای
تکمیل حوایج وزارت جلیۀ حربیه عطا نمودم.
باقی برای خود و کافۀ رعایای صادقه و تمام
خدمتگاران حقیقی وطن استمداد خدای متعال را
رجا مینمایم.
مورخ  8سنبله ( 1305امضای) امیر امان للاُ

*تبصره :علم فیض زاد پس ازآنکه متن فوق را در کتاب "جرگه های بزرگ ملی افغانستان" به نشر سپرد ،به این نکته
اشاره کرد که انتشار مصوبه فوق موجب شد تا شاه سابق غازی امان للا درسال 1930( 1309م) مکتوبی را در هند

بچاپ برساند و بطور محرمانه به افغانستان توزیع کند که درآن همه تهمت هائیکه گفته میشد که او ثروت زیاد اعم از
جواهرات و نقدینه را با خود از افغانستان به خارج برده ودرحسابات مخفی در بانکهای اروپا گذاشته است ،رد میکرد
و محمد نادر شاه را به فریبکاری متهم می ساخت .همچنان دراین نامه حرکات و فعالیت های نادرخان و برادرانش را
مبنی برهمدستی آنها با دولت انگلیس به منظور سقوط سلطنت امانی و تصاحب تاج و تخت افغانستان شایع نمود .اینکه
فیض زاد این مکتوب را دیده و یا دردسترش قرارداشته ویا اقالً درآن باره چیزهایی شنیده ،تذکری نداده ،اما به احتمال
قوی مقصد او اشاره به همین اعالمیه شاه امان للا غازی بوده است که اکنون مطرح بحث این نوشته میباشد.
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موضوع سوم :حیف و میل پول ملت
در اعالمیه آمده است« :حمالت دیگر شان عبارت ازینست که من [امان للا غازی] ده کرور روپیه
آورده ام [یک کرور یعنی هزار لک معادل  10ملیون میشود]
این [ادعا] تماما ً افترا است .چرا که ده کرور روپیه در افغانستان یك مشت موجود نبود و بانكهای
اروپا موجود است که البته از آنها پرسیده شده میتواند و حقیقت را منکشف کرده میتواند.
بہتان دیگر شان اینست که من پولهایی که برای اشیای خریداری در اروپا آورده و آن را در جیب
خود انداختم .
این پولها در کجا بودند و از کدام درك بموجب کدام فرمان گرفته شده .مبلغی که از خزانه به
سفارتهای افغانی فرستاده شده بذریعه سفارتهای مذکور دربدل اسلحه و کارآمد به دول فرانسه و
ایتالیا تادیه شده که در حساب سفارتهای مذکور به وزارت مالیه افغانستان موجود است .وکال تحقیق
کرده میتوانند.
من خودم اصول بودجه حکومتی یعنی جمع و خرچ را اول دفعه در تاریخ وطن شیرین خود معرفی
نمودم .با این اراده بود که مصرف خودسرانه که روسای حكومات عموما ً به خیال و خواهش نفسانی
خود اجرا میکنند ،آنرا جلو گیری و به تدریج دست تصرف کیفی پادشاه را از مالیه دولت کوتاه
نمایم.
چطور می شود این طور یك شخص را به حیف و میل پول ملت طعن بدهند .برای همین بود که تا
بودجه از مجلس وزرا و شورا نمیگذشت به معرض اجرا نمیآمد .در سال آخر که شورای ملی را
تجویز و انتخاب مستقیم آزاد وکال را برای شورای ملی معرفی نمودم نیز خیال داشتم که اختیار خرج
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.
با تلقین و معرفی این اصول ،ساده و بیغرضانه مرا به حیف مال مملکت محققا ً متهم ساخته
نمیتوانند .البته غیرحق خالف حقیقت گفتن ،همه چیز ممکن است .من این مسأله را نه تنها در قوانین
و نظامات نوشتم ،بلکه عمالً اجرا کردم و تحریرات من مثل اعالن خط مشی محمد نادر نبود که در
آنجا صریح مسؤولیت حکومت را وعده داده و تا امروز برای مسایل مالی نی بلکه برای قتل
بیگناهان که بیثبوت امر داده میشود هیچ مسؤولیتی برای خودش یا برادران او یا یکی از اقربای
دور دست او موجود نیست .تنها قرابت با ایشان و خویشاوندان یا به یکی از منسوبان این خاندان از
هر نظامنامه بیشتر کار میدهد».
در ارتباط با مندرجات متن فوق الزم است به توضیح چند موضوع با اختصارپرداخت تا درپرتو آن
قضاوت سالم صورت گرفته بتواند ،از جمله:
شاه امان للا غازی دربیانیه وداعیه خود حین حرکت ازکابل بسوب قندهاربتاریخ  7قوس 29( 1306
نوامبر ) 1927گفت« :چیزیکه مرا در اروپا می فرستد ،ذوق وشوق خودم نمیباشد؛ مجلس وزراء به
رفتن من تصویب کرده اند» .هدف سفرشاه به معیت ملکه و همراهان برعالوه اینکه از اهمیت
س یاسی خاص در راستای تحکیم روابط با جهان متمدن اهمیت بسزا داشت ،جنبه مهم دیگرآن تالش
برای پیشرفتهای اقتصادی کشور بود .وقتی درسال 1305با انفاذ تعداد زیاد نظامنامه ها مکلفیت های
دولت در امورانکشافی بیشتر محسوس گردید و چون این هدف ایجاب دسترسی به وسایل وامکانات
تخنیکی را میکرد ،مجلس وزراء و شورای دولت ناگزیربود برای پیشرفت درساحات معارف،
مطبوعات ،عمرانات ،مخابرات ،صنایع و زراعت و نیز برای تقویه بنیه نظامی دولت به تهیه لوازم
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و وسایل مدرن بپردازد که باید ازممالک اروپائی خریداری گردند .برای این منظورالزم دیده شد تا
هیئتی معتمد مرکب از اشخاص وارد در موضوع به اروپا اعزام شود .مجلس وزراء تصویب نمود
که باید برای برآوردن این همه مقاصد علمی و فنی شخص خود پادشاه در راس هیئت قرار گیرد.
درعین زمان از سال  1301به بعد دعوت نامه های رسمی ازطرف چند کشور رسیده و از شاه افغان
دعو ت شده بود تا از کشورهای شان دیدار نماید .لذا شاه امان للا غازی این وظیفه را قبول و به معیت
ملکه ثریا و همراهان سفرخویش را بتاریخ  7قوس 1306آغاز کرد .شاه وهیئت معیتی ازطریق
قندهار ،چمن و کویته نخست به کراچی و سپس به بمبئی [مامبی] وازآنجا توسط کشتی به بندر پورت
سعید مصر وبعد از دیداراز قاهره ،به کشورهای ایتالیا ،فرانسه ،بلژیک ،جرمنی ،انگلستان ،پولند،
روسیه شوروی ،ترکیه و ایران ادامه داد و ازطریق هرات و قندهار بتاریخ  21جوزا 1307دوباره
به کابل مواصلت کرد( .برای شرح مزید و گزارش جزئیات این سفردیده شود :وکیلی پوپلزائی،
عزیزالدین " :سفرهای غازی امان للا شاه در دوازده کشور اروپائی و آسیائی ،چاپ دوم،
پشاور)1379،
از آنجائیکه بعضی ازمخالفان در آنوقت برنتایج مالی این سفرهفت ماه و چند روزه شاه امان للا
غازی انتقاد و وسیلۀ تبلیغ خودعلیه شاه قرار داده بودند وآنرا موجب صدمه بزرگ برپیکرمالی دولت
وانمود میکردند (چنانچه بعدا ً درمصوبه لویه جرگه نیزاین مطلب ذکرشده است) ،شاه برای رفع این
انتقادها گزارش تحریری سفرخود را ازآغازتا انجام وبرگشت بوطن تهیه کرده وبتاریخ 14
سرطان 1307به ادارت دولتی سپرد و بروز 8میزان متن آنرا درمحضر مامورین دولت قرائت کرد.
او در کزارش خود ضمنا ً از یک قرضه دولت جرمنی به مبلغ  6ملیون مارک یاد کرد که برای
خریداری وسایل مورد ضرورت دولت ازآن کشوراستفاده نموده که مشتمل بر اقالم ذیل بود 19 :قلم
ماشین و آالت صنعتی و زراعتی 8 ،قلم لوازم نظامی 7 ،قلم فابریکات مختلف 6 ،قلم وسایل طبی و
ماشن های حساب و غیره ،همچنان  8قلم وسایل ترانسپورتی و بعضی اقالم دیگر .شاه درگزارش
خود برای تقویه بنیه نظامی کشور از خریداری اقالم آتی یادآور شد :ـ  53500تفنگ جاغوردار رقم
انگلیسی ضم هرمیل تفنگ یکهزار کارتوس؛ ـ  106توپ ضم هرمیل صد مرمی؛ ـ  8فروند طیاره ،ـ
 6میترالیوز؛ ـ  5عراده موتر زره پوش نظامی؛ ـ یکصدهزار کاله فوالدی حربی ،ـ  350عدد
دوربین نظامی .همچنان هیئت بعضی اقالم را ازدیگرکشورها ازبودجه دولت خریداری کرد و نیز
یک تعداد وسایل به قسم تحفه ازطرف مقامات دولتی بعضی کشورها به شاه امان للا تقدیم گردید.
(برای شرح مزید و ذکرجزئیات خریداری ها از قرضه جرمنی دیده شود :مأخذ باال ،...صفحه 113
تا )115
شاه امان للا غازی درگزارش خود مصارف سفر را با آنچه ازاین سفرعاید کشورگردید ،چنین
خالصه کرد و گفت« :به تمام مصارفی که ما کرده ایم ،غیرازخریداری ها ،مصارف مانند خرج عید
استقالل ،دعوت ها ،اعانه ها به بلدیه ها و شفاخانه و شعبات تبلیغ و افغانهای بی بضاعت [درهند]،
بخشش ها ،مخارج هوتلها ،کرایه ریل ها ،جیب خرج هیئت ،جمله 19لک و51هزار([)1.951.000
 1.9ملیون] افغانی و درمقابل عایدات ازقبیل سوغاتها ،تحفه و هدایا مبلغ یک کرور و بیست ولک
وهشتاد وهشت هزار ( 12.8[ )12.888.000ملیون]افغانی که بعد ازوضع اصل خرج ،فائدۀ محض
برای ما یک کرور و نه لک و سی وهشت هزار (11.9[ )11.938.000ملیون] افغانی میماند».
او همچنان دربیانات خود تصریح کرد و گفت« :این را که آیا این سفربرای چه بود و چطور کامیاب
شدیم ،کامالً به فیصلۀ وجدانی شما وزراء و رؤسا ،خوانین ونمایندگان شما ملت میگذارم و کافۀ علما
د پاڼو شمیره :له  30تر69
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

و فضالی مقیم پایتخت و تمام مملکت را متوجه این حقیقت می سازم تا درغیاب وحضور بدین
عواملی که من انجام داده ام ،مشوش و مشتبه نباشند ....همان فایده است که حساب دخل و خرج آنرا
کامالً محمدحسن خان مصاحب من به وزارت مالیه داده اند و میرهاشم خان وزیر مالیه را مامور
ساخته ام که خود شخصا ً با محاسبین ماهر دیگر مورد دقت و سنجش قرار داده تمام جزئیات را
سنجیده بقناعت ارباب حساب و دفاتر امروز و آینده بپردازند ،تا حسابات مصارف وعواید من دراین
سفر تقریبا ً هشت ماهه ناقص و مشبوه باقی نماند( ».برگرفته از متن بیانیه شاه امان للا مندرج مأخذ
باال ،...صفحه  218ـ )219
در اعالمیه ضمنا ً ازنظامنامه بودجه عمومی که درسال 1301نافذ وتمام امورمالی دولت اعم ازعواید
و مصارف را برای هرسال مشخص وقید میکرد و وزارت مالیه را به بررسی قبلی و بعدی حسابات
مصرف برطبق تخصیصیه های معین مندرج بودجه ملکف می ساخت ،تذکار رفته است .قبل ازتنفیذ
این نظامنامه مصارف دولت فقط به امرپادشاه و بصورت عنداالقتضاء صورت میگرفت و هیچ
مقرره ای در زمینه و جود نداشت .اما در"انقالب قانون گذاری" دورۀ امانی جای صالحیت های عام
و تام پادشاهان قبلی را قانون گرفت ،چنانچه در مدت شش سال اول سلطنت شاه امان للا غازی با
وجود مشکالت ناشی از شورش به اصطالح "مالی لنگ" در ساحات جنوبی کشور به تعداد بیش از
 80نظامنامه (قانون) تصویب و مرعی االجراء گردید که بذات یکی از بزرگترین تحوالت درتاریخ
کشور محسوب میشود.
اینکه خریداریهای فوق الذکربعدازسقوط دورۀ امانی به چه سرنوشت مبتال شدند واینکه چه تعداد از
وسایل خریداری شده به کشور وارد و در دسترس قرار گرفتند ،سؤالیست که به دلیل تحوالت بعدی
روشن نیست ،زیرا پس از برگشت شاه از سفر و متعاقبا ً تدویر لویه جرگه در پغمان بتاریخ  6سنبله
 29( 1307آکست  )1928اوضاع کشور دچار بحران گردید که ریشه های آن بیشتر به دوره غیابت
شاه حین سفر هفت ماهه به خارج از طرف مخالفان او به تحریک انگلیسها برمی گشت .شاه امان للا
در اثر قیامها در شنوار وجالل آباد ودرعین زمان پیشرفت قوای سقوی در حواشی کابل ناگزیرشد از
سلطنت دست بکشد ،نخست به قندهار و پس از آن به دلیل اجتناب از جنگ و برادر کشی بین اقوام
کشور مجبور به ترک وطن گردید.
دراین زمینه شایعات زیاد موجود است که بسیاری از وسایل خریداری شده که در بندر کراچی
مواصلت کرده بودند ،توسط هند برتانوی درگدامهای بندری برای مدت زیاد توقیف وفرسوده شده
ازبین رفتند و بعضی اقالم ازجمله تفنگ ها و ضمایم مرمی آنها دراختیارحامیان
سپهساالرمحمدنادرخان قرارداده شدند .درکتاب "نادر چگونه به پادشاهی رسید؟" اثر سیدال یوسفزی
که گفته میشود نویسنده اصلی ان سیدقاسم رشتیا میباشد ،چنین آمده است« :نادرقبل از داخل شدن به
خاک افغانستان با دوست قدیمی خود "ریچارد میکانیکی" مستاشار سابق سفارت انگلیس در کابل که
در این وقت وظیفۀ حساس "پولیتکل ایجنت" عالقۀ کرم (کورم) را به عهده داشت ،مالقات نموده و
میکانیکی راجع به جریانات اخیر و اوضاع فعلی قبایل به او معلومات داده و ضمنا ً طرزالعمل را که
باید انتخاب نماید ،برایش خاطر نشان نمود ...نادربعداز گرفتن این هدایات و معلومات به مشوره
برادران خود پالن عملیاتی را ترتیب داد و اولین اقدام او فرستادن شاه محمود خان برای جمع آوری
نمایندگان قبایل جهت تشکیل جرگه قومی در گردیز بود و خودش با شاه ولی خان درعلی خیل جاجی
مرکز گرفت و به ارسال نامه ها واعالنات چاپی برای رؤسای قبایل و دید وبازدید با سران و ملکان
قومی مشغول شد .شخص دیگری که دراین وقت نزد او آمد ،ایم.آی .حکیم بود که قبالً بحیث رابط
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بین او و مامورین انگلیسی معرفی شد بود ،بطوریکه در اوراق محرمانه دولت برتانیه به مشاهده
میرسد ،نامبرده مبلغ زیادی از پول حکومت افغانستان را که در دورۀ امان للا خان برای خریداری
های حکومتی توسط "ابتر" تاجر آلمانی مقیم کابل به پشاور انتقال داده شده بود ،بحیث نماینده شرکت
"ابتر" در اختیار خود داشت».
نویسنده کتاب "نادر چگونه به پادشاهی رسید" در ادامه می نویسد« :اینک به هدایت "ولتن" چیف
کمشنر پشاور از موجودیت این مبلغ به نادر اطمینان داد و نادر که در قدم اول به اسلحه ،مخصوصا ً
تفنگ و کارتوس ضرورت زیاد حس میکرد ،از او خواهش نمود تا با پول مذکور از تفنگ های
انگلیسی که از آغاز بغاوت شنوار در "لوارگی" و دیگرعالقه های خیبر به تعداد زیاد و به نرخ
ارزان ازطرف خود انگلیس ها برای مسلح ساختن قبایل علیه امان للا خان به فروش گذاشته شده بود،
خریداری و بزودی ارسال نماید .نادر عین خواهش را از میرزا عبدالحکیم وکیل التجار پشاور نیز
نموده بود تا از پول حکومت افغانستان برایش اسلحه خریداری و ارسال نماید ،لیکن میرزا عبدالحکیم
که ازعزایم او خبر داشت ،از قبول این خواهش او انکار ورزیده بود .نادر چون از اینطرف مایوس
شد توسط صاحبزاده شیخ محمدصادق که او هم بحیث قاصد معتمد برایش معرفی شده بود ،مکتوبی
برای همفریز که هنوز در پشاور بود فرستاد و مطالبه پول نمود».
نویسنده کتاب مذکور می افزاید« :نادر درین مکتوب که در اسناد محرمانه دولت برتانیه موجود است،
عجالتا ً دولک کلدار را ظاهرا ً بنام قرضه مطالبه نمود بود و عالوه کرده بود که خواه آنرا بصیغۀ
شخصی به اعتبار خودش بدهند و خواه به اعتبار حکومت افغانستان فرقی نمیکند ،گویا نادر درهمین
وقت خود را زمامدار آینده افغانستان تلقی نموده و پولهای حکومت افغانستان را از آن خود میدانست
و هم بنام حکومت افغانستان از انگلیس ها مطالبه پول میکرد»( .سیدال یوسفزی" :نادر چگونه به
پادشاهی رسید؟" ،چاپ دوم ،پشاور،1381 ،صفحه  72تا )74
موضوع چهارم :در مورد تعیین صدراعظم
در اعالمیه آمده است« :درباب صدراعظم که اعتراض میکند که من مقرر نکردم ،اینطور نیست که
مینویسد.
من در اول سلطنت خود صدراعظم اعتمادالدوله مرحوم را مقرر کردم .و ایشان مدتی با این عهده
بودند ولی چون نتیجۀ مطلوب برای 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 اول بیداشتن اسم صدراعظم
بعضا ً بنام وکیل مصروف این وظیفه 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 خان رئیس شورا را که مناسب و الیق این کار میدانستم مامور
تشکیل کابینه نمودم و التوای تشکیل کابینه مربوط به این بود که چون در سال  1307وکالی شورای
ملی جمع میشوند ،رئیسالوزراء یا از خود وکال و یا به مشورۀ وکالء اشخاص کابینۀ خود را انتخاب
نماید».
در ارتباط با موضوع تعیین صدراعظم باید گفت :اولین قانون اساسی کشور یعنی "نظامنامه اساسی
دولت علیه افغانستان" که بار اول در لویه جرگه منعقده جالل آباد در ماه حوت  1301با اشتراک
 872در 73ماده تصویب گردیده بود و درلویه جرگه  1303منعقده پغمان باردیگر مورد غور قرار
د پاڼو شمیره :له  32تر69
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

گرفت و پس ازبعضی تعدیل های جزئی مجددا ً ازطرف لویه جرگه تائید شد ،درماده ششم تصریح
میکند که« :ـ امور مملکت به ذریعۀ وزرای دولت که به ارادۀ سنیۀ انتخاب و تعیین میشوند ،اداره
میشود و هرکدام وزراء مسئول امور متعلقۀ شان شناخته میشوند .ازاین سبب ذات همایونی غیرمسئول
میباشند» .درماده هفتم که بیانگر حقوق پادشاه است ،از انتخاب صدارعظم تذکر رفته به این عبارت
که « :ـ در خطبه ها ،ذکر نام پادشاهی و ضرب سکه بنام پادشاه و تعیین رتب مناصب مطابق قوانین
مخصوصه و اعطای نشان و انتخاب صدراعظم و دیگر هیئت وزراء و عزل و تبدیلی شان ،تصدیق
نظامات عمومیه و اعالم مرعیت شان و محافظه و اجرای احکام شرعیه و نظامیه و قوماندانی عمومی
قوای عسکری افغانستان واعالن حرب وعقد مصالحه وعلی العموم معاهدات و عفو وتخفیف مجازات
قانونیه عموماً ،بالخصوصا ً ازحقوق جلیلۀ پادشاهی شمرده میشوند» .همچنان زیر عنوان وزراء در
ماده بیست و پنجم آمده است که « :درافغانستان وظیفۀ ادارۀ حکومت مفوض است به هیئت وزرا و
ادارۀ مستقله .در حین اجتماع هیئت وزرا ریاست مجلس را ذات ملوکانه ایفا مینمایند .اگر اثبات ذات
شاهانه تشریف نداشته باشند ،صدراعظم به وظیفۀ ریاست می پردازد و اگر صدراعظم اثبات وجود
نداشت ،از جملۀ وزرا ،وزیر اول وظیفه نیابت را اجرا میدارد».
با انکه به فحوای مواد فوق الذکر نظامنامه اساسی موجودیت صدراعظم وجه قانونی پیدا کرد ،اما شاه
امان للا قبل ازآن حین رسیدن به سلطنت وحمایت سردارعبدالقدوس خان اعتمادالدوله
(پسرسردارسلطان محمدخان "طالئی" که خانواده "اعتمادی" منسوب به او است) ازشاه جدید ،سردار
مذکور را دراغاز سلطنت خود درسال 1298ش ( )1919به مقام صدارت منصوب کرد .بعد
ازجنگ استقالل به دلیل شکست قوا درقندهار که سردارقوماندانی قوا را درآن جبهه بعهده داشت و
نیز به دلیل اینکه سرداردارای افکارمحافظه کارانه و مخالف نظام مشروطه بخصوص انکشاف
معارف به شکل جدید بود ،شاه امان للا غازی او را از وظیفه صدارت برکنارکرد .ازآن به بعد خود
شاه امورصدارت را نیزبعهده گرفت .تاآنکه بعد ازبرگشت ازسفراروپا سردارشیراحمد خان
(پسرسردارفتح محد خان از خانواده سردار زکریا خان و شوهر خواهر محمدنادرخان که خانوادۀ
"شیر زاد" منسوب به همین شخص می باشند) را که تا آنوقت درمقام های عالیه دولت کار کرده و
برای مدت چند سال رئیس شورای دولت بود ،بحیث صدراعظم مؤظف تعیین کرد و از او خواست تا
اعضای کابینه خود را به شورای ملی جدید التشکیل که درلویه جرگه  1307منعقده پغمان بار اول
مطرح و نظامنامه آن مورد تائید و تصویب آن لویه جرگه قرار گرفته بود ،معرفی و رأی اعتماد
بدست آورد ،اما او از عهده اینکار بدر شده نتوانست و شاه امان للا غازی درجلسات بعد ازلویه
جرگه درقصر"استور" وزارت خارجه که درآن بیش از 600نفر به شمول بزرگان دولت با خانم های
شان و بعضی ازاعضای کوردپلماتیک مقیم کابل اشتراک داشتند و دربارۀ تصامیم گویا "انقالبی"
خود به حضارمعلومات میداد ،درخطابه روز چهارم خود درآن مجلس (بروز  13میزان)1307
ضمن بیان مطالب دیگراعالم کرد و گفت که« :قبالً شیراحمد خان رئیس شورای دولت را به حیث
صدراعظم تعیین کرده بودم تا کابینه خود را تشکیل و برای شورای ملی معرفی دارد ،اما چون
موصوف موفق نشد تا افغانهای نخبه را شامل کابینه خود سازد ،لذا خودم داوطلب اینکارمیشوم و
تشکیل کابینه را نموده و به شورای ملی معرفی میدارم» .به نقل از لودیک آدامک ،اعلیحضرت
گفتارخود را در آن مجلس با چنین جمالت خاتمه داد« :من پادشاه انقالبی هستم و آرزو دارم تا انقالب
را در هرجهت زندگی کشور خود به وجود آورم و ازجمله مامورین دولت ،کسانیکه بصورت
شعوری جرأت نمیکنند با من همکاری نمایند ،باید از کارشان استعفی دهند»( .آدامک ،لودویک:
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"روابط خارجی افغانستان در نیمه اول قرن بیست" ،مترجم :پوهاند محمد فاضل صاحبزاده ،چاپ
دوم ،پشاور ،1370 ،صفحه  195ـ )196
اینکه چرا شاه امان للا غازی برای مدت طوالنی وظیفه صدارت را درجوارسلطنت بعهده گرفته بود،
دلیلش را در لویه جرگه  1303پغمان در برابر سؤال یکی از وکالء گفت که چون خودم جوان هستم
و نیروی کار دارم ،چرا خود را به حیث پادشاه وناظر بیطرف ازکاردولت دوربگیرم ،لذا با اشتیاق
وافرمیتوانم بخوبی ازعهده کار صدارت نیز برآیم .اما دلیل اصلی اینکار همانا پالنهایی بود که اجرای
آنرا دریک جامعه عنعنوی و محافظه کار واعتماد به دیگران مشکل می دید و به همین دلیل بود که او
در سه لویه جرگه ( 1303 ،1301و  )1307نقش فعال را که اساسا ً وظیفۀ رئیس حکومت یعنی
صدراعظم بود ،با حفظ مقام سلطنت پیش می برد وازپالنهای حکومت جدا ً دفاع میکرد و با وکالی
لویه جرگه به مباحثه و استدالل می پرداخت( .کسانیکه عالقمند مطالعه جریان مباحثات در لویه جرگه
باشند ،میتوانند جزئیات مباحثات را در کتاب "رویداد لویه جرگه دارالسلطنه  "1303که به اهتمام
برها ن الدین کشککی در همان سال به نشر رسیده و سپس نایاب گردیده بود ،اینجانب آنرا به سلسله
در  28قسمت درسال  2016در وبسایت افغان جرمن آنالین بازنشر کرده ام ،مراجعه نمایند ـ کاظم)
موضوع پنجم :تشکیل حکومت خانوادگی
درادامه فقره فوق الذکراعالمیه این متن که یک واقعیت غیرقابل انکارمیباشد ،آمده است« :بیموقع
نیست اگر من [امان للا] این سوال را بکنم که ممکن است یك برادرامیر ،برادردیگرصدراعظم
وبرادر دیگر وزیرحربیه و یك شوهر خواهر مدیر طلبگیر و دیگر شوهرخواهر معین دربار و
بچهکاکا وزیردربار و نواسه کاکا وزیرخارجه و بچه کاکا معینحربیه و شوهردختر کاکا نائبالحكومه
و یك برادر سفیر در ماسکو و برادر دیگر وزیر مختار لندن و بچه کاکا وزیر مختار پاریس و بچه
ماما وزیر مختار در روم و خواهر زاده (اسدللا پسر ولینعمی شان اعلیحضرت شهید) سر سراوس
باشد .آیا غیراز چپراسیگری جای دیگر برای دیگران میماند؟ و آیا دعوای وطنخواهی و
بیغرضی و حقوق شناسی و ملت پروری با این احوال سر میخورد؟»
در فقره فوق به عمق ماهیت نظام درعصرنادرشاهی اشاره شده یکی از مشخصه های بارزی یعنی
"حکومت خانوادگی" را بیان میکند که نظام برپایه های آن استوار بود .نگاهی به گذشته خانواده
"سردار یحیی خان" میرساند که تبعید طوالنی این خانواده درهندبرتانوی برای مدت تقریبا ً  23سال با
چند خصوصیت مهم توأم بود که ممد راه آینده شان بسوی قدرت وسلطنت در افغانستان گردید :آنها به
حیث یک اقلیت در سرزمین بیگانه همیشه دریک حلقه خانواده گی فشرده ،باهم متحد وپرتفاهم و
فارغ از رقابتهای درونی بار آمدند ،فرزندان شان اکثرا ً در آن دیار چشم به دنیا گشودند ،تعلیم دیدند
وبه زبآنهای انگلیسی واردو مسلط شدند و با تجدد وافکارعصری آشنا گردیدند؛ تقریبا همه جوانان
شان ازداخل خانواده آنهم فقط یک زن گرفتند وبا خانواده های دیگرارتباط و یا پیوند نیافتند که این
وضع اتحاد وهمبستگی شان را مستحکمتر ساخت .وقتی در افغانستان به قدرت رسیدند ،یکی
دیگرخود را حمایت و تقویت نمودند و برای ارتقای جمعی خود کوشیدند و به فرزند بزرگ خانواده
یعنی محمد نادرخان همه برادران وپسران کاکا منتهای احترام واطاعت را پیشه کردند .از اینجاست
که شیوه سلطنت شان نیز یک سلطنت خانواده گی بود که تمام قدرت و مقام های بزرگ فقط
درانحصاراعضای خانواده قرارداشت ومنافع خانواده گی باالتر ازهرمنفعت دیگرشمرده می شد.

د پاڼو شمیره :له  34تر69
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

صف نشسته از راست به چپ:هریک سرداران ـ شیر احمد خان ،فتح محمد خان ،یحیی خان ،محمد سلیمان خان،
محمد عزیز خان؛ صف ایستاد از راست به چپ :شاه محمود خان ،نور احمد خان ،محمدهاشم خان ،محمد نادرخان،
شاه ولیخان ،محمد علی خان ،احمدشاه خان (این عکس در 1277ش در هند گرفته شده است)

از راست به چپ (قطار وسط ) :شهزاده محمد ظاهر ،سردار شاه محمود خان ،سردار محمد هاشم خان ،اعلیحضرت
محمد نادرشاه ،سردار محمد عزیز خان ،سردار شاه ولیخان ،سردار احمد شاه خان؛ قطار ایستاده (آز راست به چپ):
محمد عمر خان (والی پسر محمد رفیق خان) ،سردارعلیشاه خان سلیمان ،سردار محمد نعیم خان ،سردار محمد کریم
خان (پسر سردار محمد آصف خان) ،سردار اسدللا خان سراج (پسر امیرحبیب للا خان سراج الملة ـ خواهر زاده
محمد نادرشاه) ،قطار نشسته به زمین (از راست به چپ) :غالم محمد سلیمان ،محمد حیدر اعتمادی (پسر عبدالقدوس
خان اعتماد الدوله) ،محمد فاروق سراج (پسر امیر حبیب للا خان سراج الملة)
این عکس متعاقب رسیدن محمد نادرشاه به سلطنت گرفته شده است
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محمد نادرشاه با آنکه به حیث یک شخص به سلطنت رسید ،اما اوسلطنت را عطیۀ خداوندی برای
همه خانواده خود میدانست که دراثرتالشهای مداوم برادران ومنسوبین خانواده ،همه باهم به آن دست
یافته بودند .روی این ملحوظ اولین هدف محمدنادرشاه استحکام پایه های سلطنت خانوادگی بود ،به
این زعم که قدرت دولت باید همه دردست و اختیار انحصاری اعضای خانواده او قرارگیرد وهیچ فرد
وخانواده دیگر درآن مدعی ومعترض نباشد .بنابرآن محمدنادرشاه مقام صدارت را به برادرخود
محمدهاشم خان ،مقام وزارت حربیه را به برادردیگرخود شاه محمودخان سپرد و وزارت خارجه را
به فیض محمدخان زکریا ازبنی اعمام خود و سفارت های مهم را به برادارن دیگر خود تفویض کرد.
به همین ترتیب جوانان خانواده را نیز درپست های حساس ملکی ونظامی مقرر نمود که صالحیت
های عملی هریک آنها به مراتب بیشتر از آمران ظاهری شان بود.
موضوع ششم :مقرری گویا "خائنین"
دریک فقره دیگر اعالمیه آمده است« :یکی از اعتراضات اینست که چرا خائنین را به ماموریت
مقرر میکردم.
اگر بدیدۀ انصاف دیده شود ،امروز کسانی که سر کار هستند کدام کسان هستند آیا این مردم نو از
زمین روئیده اند و یا نو از خارج وارد کرده شده اند؟ اینها همان مردم نیستند که بعضیها «اگر خدا
نخواسته» دیروز خاین بودند امروز چرا خاین نیستند .اگر امروز خاین نیستند دیروز هم نبودند غیر
ازیشان که را مقرر میکردم از چوب که آدم تراشیده نمیشد .اگر میشود چرا محمدنادر خاینها را
مقرر کرده و طرفداری ایشان را میکند؛ اگر میکند ،پس او هم مثل من است او چرا قابل اعتراض
نیست و اعتراض برمن وارد است».
برای شرح این موضوع الزم است یک اندازه به عمق قضیه یعنی تفکیک بین "خاین و صادق" دقت
کرد وبه این واقعیت اشاره نمود که :مودل مشروعیت پادشاه درعصر امانی به مقایسه دوره های
پدروپدر کالنش که برمبنای اصل "سلطان سایه خدا" قرارداشت ،متفاوت بود .شاه امان للا برای بار
اول با انفاذ اولین قانون اساسی کشور ،منبع مشروعیت قدرت پادشاه را از ملت مطرح کرد که شاه با
رعایت اصول اسالم به اساس رای مردم درکشورعمل نماید .بنا ًء تدویر لویه جرگه در فواصل هرچند
سال به حیث یک مرجع عالی ممثل اراده مردم درامور تقنینی ازهمین جا الهام میگیرد .مسلم است که
وضع قوانین فرعی که درآن وقت نظامنامه یاد میشد ،باتائید نمایندگان ملت درچارچوب قانون اساسی
یک اصل عمده در مودل جدید مشروعیت قدرت برمبنای نظرملت محسوب میگردد .این اولین
باراست که درافغانستان زمینه های شکل یک نظام جدید سیاسی "ملت  -دولت" فراهم شد .دراثراین
تحول بنیادی بسیاری از صالحیت های که قبالً روی تعامل و عنعنه در حیطه صالحیت سران قبایل و
رهبران دینی قرار داشتند ،برطبق قانون محدود گردیدند و صالحیت ها به اورگان های مربوط دولت
سپرده شدند .حتی در جرایم تعزیری که از نظر شرعی تعیین جزا از صالحیت کامل قاضی بود ،نیز
با تدوین کود جزا تابع قانون گردید .عالوتا با انفاذ قوانین ،نقش عنعنوی جرگه های قومی که ازسالها
بدانسو درحل و فصل قضایای محلی برطبق عرف هرمحل مرجع معتبر محسوب میشدند ،نیز دچار
محدودیت و حتی فاقد اعتبار رسمی گردیدند که موجب تضعیف قدرت سران قومی درمحل گردید.
گذشته ازآن تعمیم مکلفیت خدمت زیربیرق به حیث وجیبه برای همه جوانان ،بازهم به قدرت سران
قبایل که خود را وسیله ای تهیه عسکر برای ضرورت های عندالموقع دولت میدانستد ،صدمه رسانید
و به همین ترتیب منع رابطه پیری و مریدی درساحه نظامی موجب تقلیل نفوذ رهبران مذهبی دربین
قوای نظامی گردید .همچنان الغای تعدد زوجات برای مامورین دولت و غیره که از سالها بدانسو جزء
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عنعنه مردم بود و بخصوص درعرف پشتونوالی دربین اقوام پشتون کشور حتی باالتراز اصول
شرعی ،جایگاه خاص داشت ،موجبات دیگر نارضایتی های مزید را درجامعه بار آورد و در انتشار
تبلیغ علیه دولت وشاه نقش بسیار مؤثر بازی کرد .با آنکه مردم عادی از منع بیکاری و آزادی کنیز و
غالم استقبال شایان کردند ،اما این استقبال به زودی به فراموشی سپرده شد ومردم عامه ،بخصوص
اقوام پشتون در ساحات جنوبی و مشرقی افغانستان که همجوار و نزدیک به مرکز تبلیغ یعنی قبایل
سرحد ماورای دیورند بودند ،زیر تاثیر تبلیغات گسترده رهبران مذهبی فعال درآن ساحه قرار گرفتند.
این عوامل درمجموع ازیکطرف فاصله دولت را با سران اتحاد قبایل ،رهبران مذهبی و علمای دینی
تدریجا ً زیاد ساخت و ازطرف دیگر اتحاد و همبستگی آنها را برضد دولت تقویه کرد که درنتیجه یک
جبهه مشترک و قوی مخالفان دولت و بخصوص برعلیه شاه که عامل اصلی این تحول بود ،فعال
گردید.
درعین زمان یکی از نتایج مهم دیگر مودل "ملت ـ دولت" همانا بکار گماشتن یک عده شخصیت های
"غیرخاندان سلطنتی" در راس امور بود .درنظامهای قبلی مقامهای حساس بیشتر بدست برادران،
پسران و اقارب بسیار نزدیک شاه قرار داشت .شاه امان للا این شیوه را به حد اقل تقلیل داد و اغلب
وزرا و مامورین عالیرتبه دولتی را از بین مردم آگاه وغیرخاندان سلطنتی یعنی برادارن و بنی اعمام
خود برگزید (مثال محمد نادرخان و برادران ،محمد ولی خان دروازی ،برادران چرخی  ،شجاع
الدوله خان  ،میرهاشم خان  ،عبدالهادی خان داوی ودیگران ).
درآن موقع که تازه افکار سیاسی جدید به کشور راه یافته بود ،اکثر شخصیت های منور به گروپهای
سیاسی خاص منسوب و یا عالقمند بودند و مودل " ملت  -دولت" این ذهنیت را نزد هریک آنها خلق
کرده بود که میتوانند روزی خود شان در مقام زعامت کشور قرار گیرند .از اینجاست که عرصه
رقابت ها برای کسب منزلت و اعتبار نزد مردم ،بین شخصیت های خواهان قدرت گشوده شد و
اراکین دولت بجای آنکه متحدانه در استحکام پایه های نظامی جدید بکوشند ،برعکس در فکر خود
شدند و دراین میدان با دالیل مختلف درصدد رقابت و همچشمی حتی تخریب یکدیگر برامدند .طور
مثال ازسال  1924به بعد اختالف بین عالمه محمود طرزی ،نادرخان و محمد ولی خان روبه شدت
گذاشت .خالصه این اختالفات و رقابتها ،صدمه ای کلی براستحکام دولت و استقرار رژیم وارد کرد
و شاه دربین این رقابتها تنها ماند که گاهی بیک سو و گاهی بسوی دیگر تکیه میکرد و این روش شاه
را درتصمیم واراده اش سست میساخت .دراین میان تعدادی کمی از بزرگان دولت بودند که با شاه تا
آخرین لحظه وفادار ماندند وحتی جان خود را در راه حمایت ازتحول فدا کردند .با این اساس اگر
کسانی یک عده از مخالفان خود را از زمرۀ "خائنین" می شمارند ،یک موضوع طبعی و یک
قضاوت نسبی است ،مثالً بزعم شاه امان للا کسانیکه با او همنوا و همکار بودند ،از جمله صادقان و
کسانیکه با او درمخالفت و دنبال قدرت برای خود می گشتند ،مسلما ً از جمله خائنین محسوب می شدند
و به عین ترتیب کسانیکه با محمدنادرشاه همکار و همنظر بودند و درخدمتش قرار داشتند ،به نظر او
ازجمله صادقان و درغیر آن در ردیف خائنان شمرده می شدند ،در حالیکه شاید بعضی از مخالفان
بزعم "خیانت به وطن وضدیت با منافع ملی" خاین نبوده باشند.
مسلم است که با گسترش روزافزون مخالفت ها و رقابتها و احتمال سقوط رژیم ،بین مدعیان قدرت
دردستگاه دولت تالش بعمل آمد تا در راه رسیدن بقدرت هریک برای خود زمینه سازی کنند و
همچنان کسانیکه حفظ مقام را آرزومند بودند و یا رسیدن به مقام باالتر را در نظر داشتند ،همه
کوشیدند روابط و پیوند های جدید رابا گروپها و قدرتمندان احتمالی آینده برقرار سازند .این وضع
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دراواخر سلطنت شاه امان للا دربین مدعیان قدرت و هم عالقمندان مقام اعم از ملکی و نظامی
سرعت گرفت و یک عده شخصیت های دولتی برای رسیدن بقدرت برای خود دست بکار شدند و در
صدد همکاری با مخالفان برآمدند ،چنانچه نام بعضی از اراکین بزرگ دولت درج اوراق استخباراتی
انگلیسها است که با حضرت شوربازار نورالمشایخ در دیره اسمعیل خان در تماس بوده و در توطئه
علیه شاه امان للا همکاری میکردند .خالصه اینکه :به هر اندازه که سقوط رژیم امانی مشهودتر
گردید ،به همان اندازه این دائره وسیع ترشد ،لهذا اتهام خاین و صادق درجوف مغشوشیت قرار
گرفت.
موضوع هفتم :اعتراض ها دررابطه با مسایل دینی
دراعالمیه یک تعداد مطالبی به حیث اعتراض برکارکردهای شاه امان للا آنهم درارتباط با مسایلی که
بیشتر ماهیت دینی دارند ،ذکر گردیده است ،از جمله :ابراز نظر برخالف علمای دینی ،التوای تطبیق
نظامنامه احتساب ،انحصارتدریس علوم دینی به امر و هدایت شاه ،برداشتن روبند از روی ملکه در
لویه جرگه ،اعزام دختران جوان به ترکیه ،جلوگیری نکردن ازشراب نوشی ،تغییر روز رخصتی از
جمعه به پنجشنبه که اینک توجه را به متن اعالمیه در زمین و توضیحات مربوطه جلب میدارم:
«ــ من هیچ چیزی برعلیه علما بعد از حرکت خود نگفته ام و نه نوشته ام ،بلکه علمایسوء را هم
چیزی نگفته ام.
البته دروقت حرکت خود علمایسوء را که بچه سقاء را از من مستحقتر اعالن کردند و مرا بیسبب
کافر گفتند ،تکذیب کردم.
ــ ریوتر دربارۀ من چیزها شایع کرده است ولی خالف حقیقت بودن ریوتر معلوم است حتى من و
ملکه را نوشته که عیسایی شده ایم.
"نعوذ باهلل منها" و این مخالفت او به من نه تنها بیاثر است ،انشاءللاالكریم یك خطا است که آنرا پسان
حس خواهد کرد و این نکته را محمدنادر خوب میداند که کل شکایات در باب من صحیح نیستند .و
من یکی از مفتخرین به پیروی توحید بوده گاهی حلقه کفر در گردن خود نمیاندازم .ولی اگر ریوتر
نگفته باشد خود محمدنادر ریوتر است و یك خبر دروغ ایجاد میکند که من علماء را بد گفته ام و خود
را باین صورت حامی علماء جلوه دادن میخواهد و هم بدین صورت که خواهش روز بروز برای
عودت من در وطن اظهار شده میرود و تعمیم یافته است ،جلو گیری کردن میخواهد .من که علمای
مدرسه عربیه را جمع کرده بودم آنها مرا خوب میشناسند که من به علماء صحیح احترام میکردم،
ادارات تمیز و قضاء و مفتیهایی که من در وزارت عدلیه جمع نموده بودم مرا خوب مسلمان میدانند
و همین علما و مشایخ همه طرف من بودند و بس .در رکاب من و به جهت من جنگ کردند و شهید
شدند که هر کس نام آنها را میشناسد و فتوای جمعیتالعلماء در آن وقت نیز طبع گردیده که هرکس
پالیده و دیده میتواند»
ــ میگوید من نظامنامه احتساب را اجرا نکردم.
برای نظامنامه مذکور به شورا امر داده شد که اول آنچه که شرع شریف ،حکم میکند که یك آدم
عامی یعنی هر فرد مسلم ،بداند و بصورت یك رساله بسازند تا چاپ و در بین ملت نشر شود تا مردم
برای همان احکام مبارك نزد اداره احتساب مسئول باشند تا ازین راه تکلیف یا زحمت سوال کردن
المحدود بعضی از محتسبین خود غرض عاید مردم نشود.
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شورا یك جلد کتاب ساخت که ن ه تنها آن کتاب برای دانستن مردم عام هم زیاد بود بلکه احتساب را
مبدل به حكومت کرده بود .و چون مراد از احتساب شرع شریف این نیست که مردم را دچار زحمت
نماید بلکه مراد هدایت و فیض است ،به شورا مشوره داده شد که 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 از چاپ و نشر کردن در ملت اداره احتساب جاری شود .ولی پیش از تنظیم این رساله اختالل
پیش آمد و اجرای آن ماند .این نیست که از روي تساهل در اجرای فرو گذاشت شده باشد.
ــ اینکه میگوید که انحصار تدریس علوم دینی با اجازۀ شخصی من بود ،غلط است .مقرر شد که
مجلسی از علمای هر والیت در خود والیت تشکیل شود که مجلس مذکور پس ازعلمآوری به کسانی
که دارای لیاقت تدریس 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.
ــ من چرا روی خانم خود را باز کردم؟
وقتی که من عازم اروپا شدم ضرور دانستم با خانم خود بروم تا مورد اشتباهات بیجای مخالفین خود
نشوم باز چیزی که درین مسأله از من سهو شده باشد از درگاه خداوند غفور عفو میخواهم و
امیدوارم چون نیت من بد نبوده است حضرت خدا وند غفار و رحیم ببخشاید.
ــ جای دیگر اظهار میکند که متعلمات را چرا برای داکتری زنانه به ترکیه فرستاد؟
فرستادن متعلمات برای حفظ ستر و ناموس اهالی مملکت بود تا زنها را از معالجه طبیبها و
داکترهای مرد مستغنی بسازد و باز متعلمات به مملکت برادر مسلمان فرستاده شدند نه اروپا و آنها
زیر نگرانی سفارت افغانی آنجا تحصیل میکردند .من یقین دارم که هر آدم با ناموس میخواهد که
ناموس آن توسط خواهران مسلمانش عالج شود .نسبت با اینکه معالج ناموسش یك مرد بیگانه باشد.
ــ در باب منع و جلو گیری نکردن از شراب من اعتراض میکند.
ورود شراب فرو ختن شراب شدیدا ً موقوف بود و سخت از طرف اداره گمرك دقت میشد .مرتکبین
آن حتی اگر مردم بسیارکالن و مهم میبودند زیر جزای شرعی میآمدند که فرو گذاری درین باب
هیچ وقت نشده ،برعکس این مسأله که میتواند نشان دهد که درزمان موجود کسی به جزای شراب
نوشی رسیده باشد ولی دروقت من این جزا اجراء می شد.
ــ از اعتراضات یکی اینست که چرا روز جمعه به پنجشنبه مبدل شد؟
چون دیده شد که مردم رفته رفته از فیض نمازجمعه محروم میشوند و روزهای جمعه هر کدام برای
میله و کارهای شخصی خود نماز جمعه را ترك میکردند و این فریضه مباركتر میشود تا مردم به
امور شخصیه خود رسیده بتوانند و در روزهای جمعه به استثنای شخصهایی که شرع شریف ایشان
را معاف نموده است ،همه مردم به نماز حاضر شوند باین جهت روز پنجشنبه روز رخصتی تعیین
شد و برای روز جمعه ساعتهای مرخصی تعیین شد تا مردم به نماز برسند .البته مردم این مسأله را
حس کرده باشند که وقتیکه روزهای پنجشنبه آزادی بود ،چقدر نمازگزاران زیاده تر از روزهایی که
جمعه رخصتی بود در نماز جمع میبودند».
اعتراضات فوق در واقع بیانگر یک نوع اختالف نظرکلی در امور دینی ـ مذهبی است که بین شاه و
عده ای از علمای دینی و محافظه کاران مذهبی در ارتباط با اصالحات و نوآوریها به وجود آمده بود
و به هر اندازه که دامنه این اصالحات بیشتر وسعت می یافت ،این اختالف نظرهای بیشتر و جدی تر
میگردید و در نهایت وسیله ای بدست مخالفان میداد و کارد بران انگلیسها برای سقوط سلطنت امانی
تیزتر می ساخت .با انصراف از پرداختن به جزئیات فقرات فوق ،الزم است تا بطور کل به ریشه
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های اختالف درطول ده سال سلطنت امانی مختصر اشاره کرد وبه عمق انگیزه های اصلی همچو
اعتراضات پی برد که بیشتر از همه از برخورد عنعنه و تجدد نشأت میکرد ،از اینقرار:
وقتی امیر عبدالرحمن خان به سلطنت رسید ،کوشید بوسیله جذب یکعده علمای دینی و قراردادن موقف
"پادشاه به حیث سایه خدا در روی زمین" پیوند سران قبایل را با رهبران وعلمای دینی ـ مذهبی سست
سازد و با فشار نظامی و استبداد شدید هرگونه قیام آنها را علیه خود سرکوب کند ،تا بدانوسیله قدرت
مرکزی دولت و اصالحات مطلوبه خود را درسرتا سرکشور گسترش دهد .اما شاه امان للا
درشرایطی قرارداشت که رهبران مذهبی و علما با روش نرم پدرش دوباره نفوذ ازدست رفته خویش
را بازیافتند ،بخصوص که آنها درجنبش ضد استعمارانگلیس دربین قبایل سرحدی شدیدا به فعالیت
آغازکردند و مردم را به قیام درآنجا تشویق نمودند.
مناسبات شاه با علمای دینی درسه سال اول سلطنتش صمیمانه و دوستانه بود و حتی قبل از رسیدن به
سلطنت روابط شخصی نزدیک را با بعضی رهبران برجسته دینی قایم نموده بود که درنتیجۀ همین
روابط نیک حضرت صاحب شوربازار بعدا ً ملقب به "شمس المشایخ" دستار شاهی را بر سر شهزاده
امان للا خان نهاد و برمشروعیت سلطنت او ُمهرتائید گذاشت .روابط شاه با علمای دینی درساحات
دیگرکشور ازجمله رهبران دینی والیت مشرقی و روحانیون ماورای سرحد نیز بسیار دوستانه بود.
(برای شرح مزید دیده شود :نوید ،داکتر سنزل" :واکنش های مذهبی و تحوالت اجتماعی در
افغانستان ،"....ترجمه :محمد نعیم مجددی ،هرات ،1388 ،صفحه  70ـ )72
شاه امان للا نیز به منظور حصول استقالل ناگزیر بود ازنقش رهبران علمای دین در موضوع دعوت
به جهاد استفاده نماید تا با تبلیغات دینی مردم برای جهاد تشویق و جلی نمایند .عالوتا گسترش مفکوره
پان اسالمیزم در کشورهای اسالمی و سقوط خالفت عثمانی از جمله یموضوعات بودند که برنفوذ و
اقتدار رهبران دینی د ر افغانستان افزودند .تا سال )1922( 1301شاه امان للا نه تنها موقعیتش را به
حیث شاه مستقل و قانونی افغانستان تحکیم بخشید ،بلکه القابی را از قبیل "غازی" هم ازطرف لویه
جرگه حاصل کرد و به صفت یک قهرمان ملی و همچنان مدافع اسالم در داخل و خارج کشور
شناخته شد.
محبوبیت شاه امان للا غازی درخارج از کشور ،بخصوص در بین قبایل سرحدی و جناح های ضد
انکلیسی در هند برتانوی بحدی بود که بعضی او را درصورت سقوط خالفت عثمانی کاندید مقام
خالفت اسالمی میدانستند .این مفکوره در داخل کشور نیز یکی از آرزومندی های علمای دینی و
محافظه کاران مذهبی و نیز یک عده ملیگرایان بود ،چنانچه این موضوع در جریان لویه جرگه
 1303در پغمان بطورجدی مطرح شد .اما شاه امان للا به دلیل تمرکز مزید به تحوالت و اصالحات
در داخل کشور با چنین نظر موافق نبود و قبول این مسئولیت بزرگ را از توان و صالحیت خود
فراتر میدانست .شاه حین مباحثات دراین ان موضوع در لویه جرگه  1303به صراحت بیان کرد که:
«من به آواز بلند میگویم که خالفت بطرز و صورتی که بود و سواء از مفاد رقبه حمکرانی خویش،
نقطه نظری بخود نداشت و بدرد و مصائب عالم اسالم نمی پرداخت( ،چنانچه در مواقع سه گانه تغلب
[غلبه] انگلیسان بر افغانستان هیچ صدا و ندای نداد) و با اجتماع عالم اسالم کوششی بعمل نیاورد ،هیچ
بدرد نمیخورد و بکار نمی افتد و باید هم که خلیفه در امورات دنیوی مسلمانانی که در تحت حکومتش
نباشند ،طبعا ً و عقالً مداخله نورزد و اگر بنماید آیا ایران ،هند ،مصر ،مراکش ،تونس ،الجزائر،
افغانستان ،چین وغیره مسلمانان عالم بالعذر و ضرر وتکلیف بامتثال [فرمانبرداری] اوامرش
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پرداخته میتوانند؟ نی ابداً! بخیال عاجزانه ام که درین دوره خالفت بدرد نمیخورد و خلیفه ب ُجز
ازاینکه خودش و مملکتش را دوچار مصائب کبری و هدف اسهام اعداء [دشمنان] بگرداند ،دیگر فائده
را به اسالم عائد نخواهد کرد ( چنانچه اگر فعالً ترکیه موجب الغای خالفت استفسار شود ،علی الفور
بجواب همین کلمه را خواهند گفت) .قایم باید که ما و شما درین مبحث قبل ازوقت مذاکرات ننمائیم
واوقات خود را درآن ضایع نکنیم»( .برای شرح مزید دیده شود :کتاب "رویداد لویه جرگه
دارالسلطنه  ،"1303صفحه 80ـ )84
این موقف شاه برای علمای دینی که طرفدار جنبش خالفت بودند و آرزوی رهبریت خود را در این
آرزومندی برآورده می دیدند ،موجب بروز فاصلۀ محسوس بین شاه وعلمای دینی گردید .درعین
زمان کوشش های جدی شاه برای اینکه برخرابه های نظام کهنه قبایلی شالوده یک دولت عصری را
برمبنای قانون ونظم به وجود آورد ،نیز با نظرعلمای دینی سازگار نبود .اصالحات اداری درداخل
ارگان حکومت ،انفاذ قانون اساسی واحترام به آزادیهای فردی ،وضع قوانین ونظامنامه ها درساحات
مختلف ،رجوع به نظرمردم وفراخواندن لویه جرگه به حیث یک مرجع عالی تقنینی ،اصالحات
امورمالی ،توجه به امورمعارف وبرای اولین بارافتتاح مکاتب نسوان وتالش برای تساوی حقوق زن
ومرد ،ازبین بردن امتیازات ومعاشات مستمری بعضی خانواده ها والقاب شان ،همه از جمله ای
نوآوریهای مهم و بسیاربحث انگیز بودند که مسلما ً بسیاری ازاین نوآوریها به منافع کلی طبقات
صاحب امتیاز اعم از خوانین ،زمیندارهای بزرگ و خانواده های اشرافی وبه خصوص یک عده
علمای دینی محافظه کار ومتعصب صدمه رسانید و موجب شد تا آنها درصدد اعاده امتیازات دست
رفته برآیند ودرتقابل با اقدامات شاه قرار گیرند .دراین حال شاه احساس کرد که رهبران دینی
آرزومند اشتراک درقدرت سیاسی دولت میباشند و میخواهند که دولت را به سمت مطلوب خود
رهبری کنند .ازاینجاست که فاصله بین شاه و رهبران مذهبی ایجاد شد و با هر قدم که بسوی
اصالحات گذاشته میشد ،این فاصله بزرگترمیگردید ،تاحدی که مخالفت ها  ،جای خود را به تحریک
ها ،توطئه ها و باالخره برخوردها داد.
تح والت فوق موجب شد تا یک عده مالها وبعضی ازعلمای دینی بخصوص درساحات جنوبی و
مشرقی کشوربه ادعای اینکه گویا اقدامات دولت و تدوین وانفاذ نظامنامه ها با اصول شرعی ومذهب
حنفی همسوئی ندارند و در بعضی موارد خالف شریعت میباشند ،برعلیه آن موقف گیرند و به
مخالفت برخیز ند .این مخالفت ها که غیرمستقیم از بیرون کشور تحریک و تقویه میشد ،به سرعت
بیک قیام بزرگ در آن ساحات تبدیل گردید که به شورش خوست و بنام "مالی لنگ" در تاریخ
شهرت دارد.
شاه امان للا با تدویر لویه جرگه  1303در پغمان خواست تا نظرعلمای سرشناس دینی را به حمایت
ا ز تحوالت مطلوبۀ خود جلب کند و با حمایت آنها به تحوالت مشروعیت اسالمی ببخشد و درقبال آن
به اطفای آتش قیام که در حال گسترش بود ،بپردازد .مباحثات طوالنی و جدی که درفضای ادب و
احترام بطور آزاد اکثرا ً بین شخص پادشاه و بعضی ازعلمای دینی ازیکطرف و اختالف نظرها
در متون مطروحه بین علمای دینی طرفدار(اغلب فارغان مدرسه شاهی ـ کابل) و مخالف (اکثر تربیت
یافته مدرسه دیوبند هند) ازطرف دیگر و نیز حمایت شخصیت های لیبرال از نظریات پادشاه در طول
جلسات لویه جرگه چنان هیجان انگیز بود که نظیر آن قبالً درهیچ مجتمع ملی دیده نشده بود .شاه با
تفاهمی که دراین لویه جرگه و تمکین به بعضی خواهشات علمای دینی از خود نشان داد ،توانست پس
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از پاره ای تعدیالت در بعضی نظامنامه ها و قبول خواهشات علمای دینی مشروعیت اسالمی اقدامات
خود را حفظ کند و با سرکوب نظامی به اغتشاش خوست پایان دهد.
از آن به بعد بین سالهای  1304تا  1925( 1306تا  )1927که موقف شاه در کشور مجددا ً تقویه
شده بود ،شاه راه اصالحات را ادامه داد و از بعضی اقداماتی که در لویه جرگه منصرف شده بود،
دوباره آنرا با احتیاط و مالیمت رویدست گرفت .این دوره که یکی از آرام ترین دوره برای ادامه
اصالحا ت و تحوالت مفید در کشور بود ،شاه کوشید با اعزام هیئت های با صالحیت از اموراداری
والیات بررسی و به رفع شکایات اهالی بپردازد و ضمنا ً اهداف بهیخواهانه دولت را به آنها توضیح و
نظرمردم را به آنسوجلب نماید ،چنانچه خودش به همین منظور به والیات مشرقی و قندهار سفرکرد.
(برای شرح مزید دیده شود:کتاب "حاکمیت قانون در افغانستان" ،بققلم اعلیحضرت امان للا خان ،به
اهتمامو تعلیقات :حبیب للا رفیع ،پشاور)1378 ،
وقتی درسال 1305با انفاذ تعداد زیاد نظامنامه ها مکلفیت های دولت درامورانکشافی بیشتر محسوس
گردید و چون این هدف ایجاب دسترسی به وسایل وامکانات تخنیکی را میکرد ،مجلس وزراء و
شورای دولت ناگزیربود برای پیشرفت درساحات مختلف اقتصادی و فرهنگی و نیز برای تقویه بنیه
نظامی دولت به تهیه لوازم و وسایل مدرن بپردازد که باید ازممالک اروپائی خریداری گردند .برای
این منظورالزم دیده شد تا هیئتی معتمد تحت ریاست شاه امان للا غازی به یک تعداد کشورهای
اروپائی و آسیایی سفر کند .این سفر که مدت طوالنی بیش از هفت ماه را در بر گرفت ،از یکطرف
با دست آوردهای مثبت سیاسی و اقتصادی توأم بود ،اما ازطرف دیگرذهنیت شاه را بسوی تحقق
بخشیدن گویا اهداف "انقالبی" او تغییر داد ،طوریکه مجذوب آزادی ها وپیشرفت های صنعتی وجدید
آن کشورها گردید و پس ازبرگشت به وطن بدون تأمل و رعایت شرایط عینی وذهنی کشور با جدیت
به ادامه نوآوریهایی پرداخت که بیشترشکلی وحساسیت برانگیزبودند.
شاه امان للا غازی پس از برگشت به وطن لویه جرگه را بتاریخ  6سنبله1307ش (29
آگست )1928درپغمان دایر کرد ونمایندگان را مجبور ساخت تا بجای لباس ملی ومحلی ،با لباس
اروپائی متشمل بردریشی ونکتائی وکاله شاپوه ملبس شوند واین لباس را دولت به آنها تحفه داد.
جرگه پنج روز دوام کرد که بطور کل بحث های آزاد وجدی بین اعضای لویه جرگه و دولت
درمسائل مختلف صورت گرفت .جرگه براغلب پیشنهادات دولت با کمی تعدیالت مهر تائید گذاشت،
مگردرمورد رفع حجاب زنان ،مخصوصا اینکه شاه از ملکه خواست تا روبند خود را رسما ً
درحضور اعضای لویه جرگه از چهره بردارد ،مجلس بسیارهیجانی شد وآتش خشم آنها که قبالً
ازطریق تبلیغات وسیع دشمنان ونشرعکس های جعلی ملکه حین سفراروپا و گویا عدم رعایت حجاب
در"ملک کفر" برافروخته شده بود ،به شدت شعله ورگردید .حینیکه اعضای لویه جرگه به محالت
خود برگشتند ،جریان را به اطالع مردم رسانیدند وشایعه ای دشمنان را که گویا شاه کافرشده است،
بیش از پیش تقویه کردند .اگرچه شاه امان للا غازی حینیکه متوجه بعضی اشتباهات اخیر خود شد
واظهار ندامت کرد و آنرا طی یک ابالغیه مفصل رسما ً به نشر سپرد ،اما دیگر دیر شده و کاراز کار
گذشته بود و قیام ها در چند جا در برابر شاه براه افتاده بودند ،چنانکه با پیشرفت قوای سقاوی
درحواشی کابل شاه ناگزیر به استعفی ازسلطنت گردید و به قندهار رفت و بجای خود برادرش
سردارعنایت للا خان را به سلطنت گماشت که چند روزی بیش دوام نکرد ،تا باالخره با حمایت
انگلیسها کابل دردست قوای سقوی سقوط کرد ،حبیب للا کلکانی به امارت رسید و با این ترتیب
افغانستان از کاروان پیشرفت به عقب برگشت.
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موضوع هشتم :یک سند تاریخی ـ اعالن الغای بعضی نوآوریها
در اعالمیه "کشف الحال نادر "...که به قلم امان للا غازی نوشته شده در دو جا شاه سابق به بعضی
اشتباهات خود اعتراف کرده و نوشته است« :وقتی که من عازم اروپا شدم ،ضرور دانستم با خانم
خود بروم تا مورد اشتباهات بیجای مخالفین خود نشوم بازچیزی که درین مسأله ازمن سهو شده باشد
از درگاه خداوند غفورعفو میخواهم و امیدوارم چون نیت من بد نبوده است ،حضرت خداوند غفار و
رحیم ببخشاید»؛ اودر جای دیگرمی نویسد« :اگر چه من اعتراف میکنم که در اواخرعاید به بعضی
چیزها ازحدود اعتدال گذشته و درفرط سعادت مملکت همه چیز را فراموش کرده بودم ،اما رفتار من
در مملکت چه ازحیث مناسبات مساویانه و صلح پرورانه با خارجیها وارد نشدم؛ به هیچکدام شان و
قائم داشتن شرف ملی و چه از حیث شناختن تقاضاهای عصر و زمان برای اداره داخلی مملکت
بهترین رفتار بود و آرام ترین ایام ،ایام من بود».
با دو اعتراف فوق ازیکطرف و اینکه بعضی برای ثبوت اصالت اعالمیه فوق که واقعا ً بقلم شاه
مذکور نوشته شده و بنابرآن طالب اصل سند در زبان اردو شده اند ازطرف دیگر ،الزم دانستم یک
سند مهم تاریخی را بازنشر کنم که هم محتوای آن در بسا موارد با متن اعالمیه وفق دارد و میتواند
مصدق اصلیت اعالمیه و وسیلۀ اثبات آن نوشته بقلم امان للا غازی باشد و هم میتواند شاهد اعالم
الغای بعضی اقدامات و نوآوریهایی باشد که موجب آزردگی خاطر مردم شده و شاه در آخرین
روزهای سلطنت خود آنها را ملغی قرار داده بود .این سند که تحت عنوان "اعالن شاهی" بتاریخ 15
جدی ( 1307مطابق  23رجب  1347ـ  5جنوری  )1929در قید  18ماده رسما ً انتشاریافت ،با
انکه کمتر اثر در رفع ناآرامی ها و پیگرد اغتشاش داشت ،اما یک نمونه مشهود از نیات بهیخواهانه
شاه غازی را در برابر آرزومندی های مردم به اثبات میرساند.
باید خاطر نشان ساخت که متن مکمل و اصل این اعالن شاهی درآرشیف ملی موجود است که نقل
آنرا شهرت ننگیال در کتاب "اسناد و نامه های تاریخی افغانستان" درج نموده است و اما استاد
عزیزالدین پوپلزائی درکتاب "سلطنت امان للا شاه و استقالل مجدد افغانستان" (جلد دوم ،قندهار،
 ،1396صفحه  455تا  )458از جمعا ً  18ماده صرف به ذکر  13ماده آن بسنده کرده و آنهم
باعباراتی که ازسند اصلی کمی متفاوت است .لذا کسانیکه درزمینه آرزومند تحقیق مزید باشند ،بهتر
است به متن مکمل که با متن اصلی انطباق دارد ،مراجعه نمایند.
متن مکمل اعالن پادشاهی
اعالن پادشاهی
برخاطرصداقت مظاهر رعایای عزیزم پوشیده مباد که اوالً بتحریک سرانگشت دشمنان داخلی و
خارجی بعضی از قبایل سمت مشرقی تحت تأثیرات مخالفین این ملک و ملت نادانسته درآمده و
برعلیه حکومت متبوعۀ خود عصیان ورزیده در نتیجه ضد بیجا و بی سبب به اموال وعمارات
حکومتی دربعضی حصه های سمت مشرقی و به اسباب و سامانیکه درآن موجود بود ،خسارت
رسانیده اند یا در جنگ اشتراک کرده اند.
چون من خوب میدانم که این حرکات فقط به سبب تحریکات مخالفین نادانسته وناخواسته سرزده است،
لهذا من هیچکسی را برای این حرکت ارادۀ جزاء دادن ندارم و عفو نموده ام .یک اوالد هرقدر ابراز
نادانی بکند ،ولی پدر هیچگاه آنها را به نظر دشمن و مخالف ندیده و از خود جدا نمیکند.
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همچنین واقعات آنجائی نسبت به تلف اموال و سامان را من به همین نظردیده و شما را اطالع میدهم
که شما نادانسته بدینصورت موجب تقویت اشرار میگردید .بعد ازین همچو حرکاتی که مخل امنیت و
اهالی شهرها و محالت خود تان میشود ،دست بکشید ،تاهم خلق خدا آسوده و هم شما بموجب این عفو
از بازخواست حکومت فارغ گردید.
دوم :درباب بعضی افواهات و شایعات که نسبت بحرکات من و خالف بودن آنها به شرع شریف در
بعضی حصص سمت مشرقی انتشار یافته است و مخالفین صاحب غرض آنرا مستمسک خودها قرار
داده موجب شکستن اتفاق این ملت و حکومت گردیده اند ،من محض برای دوباره بهم آوردن این اتفاق
که روح و روان و حیات مملکت شمرده میشود ،بعضی مطالب را که حسب مسموع اسباب هیجان
گردیده بو د ،اصالح نمودم .هرچند مطالب مذکوره در جرگه ازطرف عموم وکالی افغانستان پیشنهاد
یا قبول شده بودند ،اما چون امروز موجب آزردگی و هیجان گردیده است ،من هر فقره را بصورتی
که در ذیل این اعالن می بینید ،اصالح نموده ام .اگرعالوه برین مواد دیگری باشد ،آنها را هم مجلس
اعیان که در فقرۀ  2ذکر شده است ،مذاکره و اصالح خواهد نمود:
 1ـ مشهور شده است که من نعوذا ً باهلل منها دراحترام به حضرت خیرالبشرعلیه افضل الصلواة واکمل
الحیات کمی کرده ام ،ثم نعوذا ً باهلل .من ازین خبرانقدرمتأثر وغمگینم که ازهیچ چیزدیگر دردنیا
غمگین نخواهم شد .من که هروقت در نماز و خارج نماز درودها بروح پرفتور حضرت سرورکائنات
می خوانم ،چطورمیتوانم که دراحترام آنحضرت صلی للا علیه و سلم ادنا شائبه ای بخاطر خود راه
بدهم .من به ملت عزیز خود تسلی واطمینان میدهم که من محبت و احترام حضرت رسول اکرم صلی
للا علیه و سلم را سرمایۀ ایمان و سعادت دارین خود دانسته و شرط اول صادق بودن به کلمۀ الاله اال
للا محمد رسول للا را احترام و محبت بحضرت ختمی مرتبت میدانم .این افواهات بی سرو پا فقط
ازطرف مخالفین صاحب غرض ودشمنان این ملک وملت اسالمی نشر وشایع میشوند ،مثلی که بارها
بشما یادآوری کرده ام ،باز بشما خبر میدهم که از مکائد و فتنه و شرارت این دشمنان مملکت غافل
نبوده و برقول هرکس اعتماد نکنید ،تا موجب تفرقه کلیۀ ملت نشوید.
 2ـ به تجربه پیوسته است که پیشنهادهایی را که وکالی ملت درجرگه ها قبول میکنند ،بازهم علما ً بآن
اعتراض مینمایند سبب ان بوده است که در زمرۀ وکال مردم علما را انتخاب نکرده بودند .اگرچه
برای انتخاب علما هیچ ممانعتی ازطرف من نبوده است.
برای رفع این نقیصه چنان چاره سنجیده شد که یک مجلس دائمی درخود مرکز که اقالً پنجاه نفرعضو
داشته و از علمای منتخب و مشهور (که انتخاب آنرا سائر علمای افغانستان کرده خواهند بود) و
سرداران و خوانین و مامورین صاحب اختصاص مرکب خواهد بود ،تشکیل میشود ،تا هر چیزی را
که مجلس وکال فیصله کند ،مجلس اعیان نیز آنرا غور خواهد کرد ،مخصوصا ً اطراف دینی مسایل را
تا تمام مطابق احکام شرع شریف و مذهب حنفی باشد .تا مجلس هذا تصویب مواد مذکور را ننماید،
در معرض تعمیل گذاشته نخواهد شد و در نظامات موجوده نیز آنچه را مجلس مذکور خالف شرع
بیابند ،اصالح نمایند .اعضای مجلس مذکور معاش معقول خواهند داشت.
 3ـ قبل ازین نیز تقرر مدعی العموم را در نظر داشتم چنانچه نظامنامۀ شورای دولت ساخته شده بود.
حاال که آنرا ملت مطالبه میکند ،تقرر انها را تحت یک نظامنامۀ معین منظور میدارم.
 4ـ دخترهائیکه در خارج برای تعلیم فرستاده شده اند ،بخیال بعضی ها رسیده است که آنها به ممالک
غیراسالمی فرستاده شده اند ،حاشا و کال! آنها درممالک غیراسالمی نرفته فقط درترکیه برای تحصیل
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طبابت مخصوص زنانه که در وقت ضرورت زنهای مسلمان مجبور به عالج ازطرف طبیب های
مرد نباشند ،ارسال گردیده اند .مکتبی که آنها درآن درس میخوانند ،خود من بالذات دیده ام .مکتب
مذکور درترکیه مخصوص تعلیم زنهاست .طالبات مذکوره به زیر نگرانی خصوصی عیال سفیر
افغانی درانقره غالم جیالنی خان پسرسپهساالرمرحوم غالم حیدرخان چرخی میباشند .برای مشارالیها
تعلیمات خصوصی داده شده است که مراقبتی که برای طالبات باعفت و با عصمت افغان الزم است،
بر انها داشته باشد .چون این مسئله در نظر عموم سوء تلقی شده است و گمان میکنند که آنها
درممالک اروپا بصورت هائیکه برای دختر های افغانی نا مناسب است ،امرار حیات میکنند ،لهذا
محض ممانعت از سوء تفهیم و نیز تشتت و تفرق کلمۀ ملت ،آنها را پس خواستیم.
 5ـ نظریه من درباب علمای دیوبند که ورود آنها را درافغانستان ممنوع قرار داده بودم ،بجهت آن بود
که ازخود موسسه دیوبند ضرری ملحوظ نبود ،بلکه بعضی از[شاگردان وعلمای] دارالعلوم مذکور بنا
برنابلدی احوال این مملکت آلۀ اغراض صاحب غرضان گردیده بنام تعلیم یافتۀ دیوبند و نشر مذاهب
و مسالک مختلف مثل قادیانیها دراین مملکت نموده وحدت ملی و مذهبی افغانستان را اخالل می
نمودند ،لهذا جلوگیری ازآن شده بود .چون این مسئله هم موجب آزردگی و سوء تلقی گردید ،من
منظور نمودم که من بعد علمای دیوبند با شهادتنامه دارالعلوم مذکور به افغانستان مثل سائر علمای
دیگر وارد شده میتوانند.
 6ـ قبل از اینهم چنانچه مجلس علمای قندهارنیزاعتراف دارند ،درماده  204الی  208نظامنامۀ
جزای عمومی برای رشوت مجازات تعیین شده است ،حاال نیز دقت مخصوص برای اجرای جزای
مرتکبین آن خواهم کرد و چون مدعی العموم ها حسب ماده  3تعیین میشوند ،آنها نیزمراقبت خواهند
کرد.
 7ـ در مسئلۀ ستر لویه جرگۀ امساله [ ]1307چنان فیصله شده بود که حکومت اشخاص و طوایفی
را مثل کوچی ها و غیره که عادت به برقع و ستر ندارند ،اجبارا ً به پوشیدن برقع نکند و نیزشهری ها
را مجبور برفع حجاب ننماید .من نیزهمین مقررات جرگه را عینا ً تعمیل و پیروی میکردم تنها
بموجب فتوای بعض ی علما که به استناد آیۀ کریمه (وال یبدین زینتهن اال ما ظهر منها) جواز داده بود
فقط چندنفر دست و روی خود را نمی پوشیدند.
چون بعضی مخالفین صاحب غرض این مسئله را بزرگ نشان دادند که گویا من جبرا ً روی خانمها را
برهنه ساخته ام و همچنین تولید سوء تفاهم نموده است و بد تلقی گردیده ،من تماما ً ممانعت نمودم که
همانقدردست و روی را نیز برهنه ننمایند و موی های خود را نیز قطع نکنند و نکرده اند.
 8ـ تدریس به شرط شهادتنامه مشروط گردیده بود .مقصد من بود که اینکارها نیز به اهل آن سپرده
شده هرکس تحت نام مدرس موجب گمراهی مردم نشود .شرط شهادتنامه تدریس را برداشتم.
 9ـ اخذ عسکر که از روی نفوس کرده میشود و برای قرعۀ عسکری نفوس شماری گردیده و تذکره
داده میشد ،بمقصد ان بود که تمام افراد ملت به خدمت عسکری و حفاظت مملکت خود قیام داشته و
شامل باشند .چونکه اهالی به آن راضی نیستند آینده نفوس شماری و توزیع تذکره را موقوف کرده اخذ
عسکر بصورت قومی از روی تقسیم کرده خواهد شد.
 10ـ در خصوص جزای شراب نوشی مخالفین و صاحب غرضان چنان اشاعت داده امد که حکومت
بقصد از جزای شراب نوشی اغماض میکند ،حاالنکه خود من بالذات ازین مضرت عظمی جلوگیری
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به هر رنگ کرده و احکام و اوامرنظامات موجوده بشدت تمام جزای شراب خوران را حکم نموده
است .حاال چون محتسبین منظور شدند ،هرکسی را که محتسبین به این جنایت گرفتار بیابند ،البته سزا
میدهند و خود من هم بالذات آنرا مراقبت جدی میکنم که در بازخواست آن تساهل نشود.
 11ـ در باب محکمۀ احتساب حکومت غفلت نکرده ،ولی برای اینکه خود احتساب هم با شرایط و
ارکان اجراء شود ،ضرورت تألیف یک کتاب بزبان فارسی بوده است ،چناکه کتاب مذکور در
زیرتألیف است .درهرحکومتی [مقصد واحد اداری است "ولسوالی" ] یک محتسب منظور شد که تمام
اوامر و نواهی شریعت را دقت کرده شرعا ً جزاء بدهد و تا تعیین صورت انتخاب محتسب فوری
ازطرف خود علمای محلی یکنفر که اهل این کار باشد ،انتخاب شود منظور است که بموجب احکام
شرعیه در مسایل تعمیل اوامر و نواهی دقت و مراقبت کند و مطابق شرع شریف جزاء بدهد.
 12ـ درباب تعطیل جمعه به پنجشنبه نظریه من این بود که به سبب تعطیل و رخصتی مامورین و
طلبه در روز جمعه اکثر به خارج شهر بدیگر امور مشغول بوده و صلوة جمعه حاضر نمی شدند؛
چون رخصتی جمعه به پنجشنبه تبدیل شد ،نفری مذکورهمه به نماز جمعه مرتب حاضرمی شدند و
این تبدیل هم بموجب فتوای علما شد که در روز جمعه کارکردن را جائز دانستند و بساعت نماز تمام
پولیس ها به مثل محتسبین مامور بودند که دکاندارها و تمام مسلمین را برای ادای نماز صلواة الجمعه
به مساجد سوق دهند .چون این مسئله هم اسباب آرزدگی بعضی ها گردید ،رخصتی پنجشنبه پس
بروز جمعه تبدیل نمودن را منظور نمودم و بروز عرفه نیز من بعد تعطیل خواهد بود.
 13ـ نسبت به برقع چین دار نیز که به برقع قندهاری یا شامی تبدیل آن مناسب دیده شده بود ،قید
مذکور را لغو نمودم .هر زن میتواند که چادری چین داربپوشد و لباس اروپائی را نپوشند.
 14ـ در باب مریدی و پیری نظریه من چنان بود که تنها عسکری ها(افسر و سپاهی) باید در وقت
مرید شدن از من اذن بخواهند ،نه که سائر مردم .چون این مسئله چنان تعبیر شده است که من قطعا ً
پیری و مریدی را منع نموده ام ،لهذا من شرط استیذان را که محض برای نظامیها بود ،نیز لغو
نمودم.
 15ـ درباب منع ازدو اج طلبۀ که دورۀ تحصیل خود را پوره نکرده باشند ،فکر این بود که تأهل مانع
تکمیل تحصیالت میشود .حاال که این مسئله هم درست فهمیده نشد ،این قید را نیز برداشتم.
 16ـ مکتب مستورات به فتوای علما تأسیس شده بود ،ولی حال تا مجلس وکال ومجلس اعیان مندرجۀ
ماده  2که ترتی ب صحیح آنرا می سازند مشغول تنظیم آن شوند ،معطل باشد .همچنان ریاست حمایت
نسوان.
 17ـ منع قرض برای آن بود که موجب دعاوی زیاد و موجب پیش خورگی و خسارت مامورین
دولت میشد و بعضی مامورین یک گونه صرف نفوذی [واسطه]هم در گرفتن قرض می نمودند،
چون اینهم سوء تلقی گردیده است ،ممانعت آنرا الغا کردم.
 18ـ درباب لباس چنان فهمیده شد که این حکم برای هرکس و جبری بوده است ولی این حکم تنها
برای شهرکابل بود ،نه افغانستان .چون این مسئله موجب زحمت و آزردگی مردم دیده شد ،منظور
نمودم که قید لباس برای عموم رعایا نباشد و به هر طرز و قسمی که پوشاک جائز شرعی بپوشند و
استعمال کنند ،جائز است.
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بعد ازین همه ایضاحات و اصالحات و رفع شکایات میخواهم به شما واضح و صریح بگویم که
مقصد من از تجویز این تعدیالت شخص خودم نیست؛ من اهمیت به پادشاهی خود نمیدهم ،بلکه
مقصدم باز محض خدمت به ملک و ملت عزیز خودم و بدین واسطه تحصیل رضای الهی جل و جال
له است.
اگر مردمیکه رخنه در اتفاق ملت و دولت خود انداخته اند با وجود خواندن این اعالن دست از
مخالفت نکشند ،مسئولیت نتایج وخیم و اسفناک که بخود شان میرسد و به دولت میرسانند ،در دنیا و
آخرت بذمۀ خود شان خواهد بود .آن ها نباید چنان فکر کنند که ما به دولت ضرر رسانیدیم ،بلکه این
ضرر و خسارت عینا ً بخود شان ،به ملت شان و به مملکت شان و به عالم اسالم است .چنانچه من هم
ضرر و خسارت بسیار زیاد به این گونه مردم که سر مخالفت بلند کرده اند ،رسانیده میتوانم ،ولی
تاحال هیچ تعرض به ا یشان نکرده ام بلکه هر حمله و تجاوز ازطرف آنها بوده است .سبب انهم این
است که من خسارت آنها را عینا ً خسارت خود میدانم .مسلمان کشی و تباهی اسلحه و جبهه خانه که
برای دفع شر کفار تهیه شده بود ،من هیچگاه روادار نیستم .لهذا هرچه درباب تسلی شکایات ممکن
بود ،چنانچه دراین اعالن دیدند ،نمودم.
درآخر با آیات کریمه قرآن عظیم الشان که میفرماید« :واعتصموبحبل للا جمیعا و ال تفرقو و اذکرو
انعمت للا علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا .و التکونو کالذین تفرقو
واختلفو من بعد ما جاءتهم البیات ....و [چند آیه مبارکه دیگر که همه در وصف برادری و اجتناب از
قتل مومنان در کالم للا مجید مذکور شده اند ،از ذکر آن در اینجا صرف نظر میگرددـ کاظم] یاد
آوری می نمایم .من تا امروز هرچه کرده ام برای ترقی شما ملت و نیت خیر شما بوده است .هیچگاه
آرزو نداشتم و ندارم که خالف دین اسالم و شرع شریف کار کنم .حاال هم برای برداشتن تفرق و
اختالف یک دقیقه اولتر مطالبی را که سوء تفاهم واقع نموده است ،بصورت فوق اصالح نمودن را
منظور نمودم ».امضاء "امان هللا"
(برگرفته ازکتاب "اسناد و نامه های تاریخی افغانستان" ،گردآورنده :شهرت ننگیال ،پشاور ،1377صفحه  23تا )29

یک سند تاریخی:
صدور یک فرمان پادشاهی و یک اعالمیه درآغاز سلطنت امیر حبیب هللا کلکانی
دراین قسمت بای مزید معلومات میخواهم توجه را به یک فرمان پادشاهی ویک اعالمیه "فتوا گونه"
که هریک تقریبا ً هم زمان درآغاز امارت حبیب للا کلکانی به نشر رسیده وحایزاهمیت تاریخی
میباشند ،جلب کنم که هردو برای یک هدف یعنی الغای بعضی اقدامات دورۀ سلطنت امان للا غازی
با عبارات متفاوت تهیه وترتیب گردیده است.
درقدم اول متن "فرمان پادشاهی" تقدیم میشود ،اما قبل ازآن جای دارد که گفته شود :چون امیرحبیب
للا کلکانی (ملقب به "خادم دین رسول للا") از سواد کافی بهره مند نبود و برنوشته های دیگران
اعتماد نمیکرد ،لذا هروقت فرمان تقرر کسی را در یک مقام صادر میکرد ،او را نخست بحضور
خود احضار و فرمان را بدستش میداد تا بخواند .با این ترتیب امیر خود را از متن فرمان مطمئن می
ساخت و سپس درذیل آن مهر میکرد .به همین ترتیب وقتی متن اعالمیه را برای منظوری
امیرآوردند و شخص مؤظف آنرا قرائت کرد ،امیرنسبت غلظت عبارات مفهوم را درست درک نکرد
و نیز با موضوع تکفیر شاه امان للا مندرج متن اعالمیه موافق نبود ،لذا امر کرد تا آنرا بطورعام فهم
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و ساده بنویسند و برایش بخوانند تا در مورد هرفقره خودش حکم الزم را بیان کند و درج فرمان شود.
برطبق هدایت متن فرمان تهیه شد ،طوریکه "مبتدای" هر فقره بحضورامیر خوانده شد و"خبر" انرا
امیربرطبق خواست خود درهرفقره بیان کرد که درج همان فقره گردید .به قول نائب آبادی« :عده ای
برآنند که این فتوا را نزد امیر آوردند تا مهر تائید برآن نماید .امیر گفت :شاه شخص غازی و مجاهد
و استقالل بخش بود و نمی زیبد وی را کافر گفت»(.مراد نائب ابادی" :سیه کاران تاریخ" ،جلد اول
صفحه )17
این فرمان اولین فرمان شاهی است که امیرحبیب للا کلکانی آنرا جهت لغوکارنامه های عصرامانی
در 19فقره و 3ضمیمه اعالم کرد ونسخه اصلی آن بدون درج تاریخ درآرشیف ملی موجود است ،اما
به قول وکیلی پوپلزائی فرمان دراواسط ماه دلو1307ـ اواخرجنوری1929به نشررسیده است(.کتاب
"سلطنت امان للا شاه واستقالل مجددافغانستان" نوشته وکیلی پوپلزائی ،جلد دوم ،قندهار،1396 ،
صفحه )532
اینک متن فرمان برگرفته از نسخه اصلی تقدیم میگردد:
فرمان پادشاهی
«چون بمرحمت حضرت الهی و تائیدات دین رسالت پناهی به خلع امان للا ُمخ ِرب دین که یگانه
آرزوی ما وشما بود ،موفق شدم از بدوجلوس خود اجرأت نامشروع او را ممنوع نموده ام .برای
آگاهی شما غیرت داران دین حضرت سید االنام ذیال مینگارم:
 1ـ سالم که طریقه مسنون است و با اشاره کاله رواج داده بود ،مطابق سنت سنیه امردادم.
 2ـ دستار که از طریقه و سنت آنحضرت است وادای نماز با آن کامل میگردد ،موقوف کرده بود،
حکم دادم که بالکل دستار رواج باشد.
3ـ البسه اسالمی که ترک شده بود ،برحال دانسته مشابه کفار را منع کردم.
 - 4ترک ستر را که حکم کرده بود ،مسترد کردم.
 -5برآمدن زنان و دختران بالغه را بدون اجازه ولی شان و مکتب مستورات را موقوف کردم.
 -6قطع ریش و گذاشتن بروت را موقوف کردم .
 -7مکاتب انگریزی و فرانسوی و جرمنی را موقوف کردم.
 -8فرستادن دخترها را که در خارجه نموده بود ،چون بدناموسی ملت بود ،جائز ندانستم و آنها را
خواسته دیگر فرستادن را قطعا ً ممنوع نمودم.
 -9آنچه کوشش برای ترقیات دنیای دو روزه بدون مالحظات دینی داشت و از آنها ضرر دینی
بظهور میرسید ،ممنوع نمودم.
ً
 -10استخفاف [سبک شمردن]علم و علما را می نمود و برخالف آن احترام شان شرعا واجب است.
 -11نفاق اندازی که بواسطه ترک مذهب و خرابی عقیده خود دراسالم انداخته بود ،برطرف نمودم،
زیرا تمام رویه را برطبق مذهب حنفی نمودم.
 -12حساب ،هندسه ،انگریزی را که رواج داده بود ،موقوف کردم .
 -13سنه قمری را که به شمسی تحویل داده بود ،موقوف کردم.
 -14روز جمعه را که به پنجشنبه تبدیل کرده بود ،متروک ساختم.
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 -15حقوق بیت المال را که بخواهشات نفسانی خود صرف کرده و مصارف مال و مؤذن و مساجد
راقطع کرده بود ،جاری ساختم.
 -16امر معروف و نهی منکر را که مانع شده بود ،رواج دادم.
17ـ حضرات مجددی را که پیشوای مسلمانان است ،محبوس ساخته بود ،رها ساختم که تلقین دینی
نمایند.
 -18شراب خوری راکه رواج داده بود ،بالکل موقوف کردم.
 -19مالعبدللا خان مرحوم سمت جنوبی [مشهوربه مالی لنگ] را که در راه سربازی دین مقتول
ساخته بود ،امر دادم که مرقدش درست و آباد کرده شود.
از نزده فقره فوق شمایان را اطالع دادم که مستحضر باشید وعالوتا ً از فقرات فوق الذکر مراعات
اهالی را بفقرات ذیل نیز نمودم:
 1ـ بخشش باقیات سالهای ماضی الی اخیر1347ق [1307ش] که ازقسم مالیاتی برذمه رعایا
وم ِلکان باقی مانده باشد.
 2ـ مالزمت نظام خوش برضا بمعاش ماهواربیست روپیه وچهارسیرغله و سال دودست دریشی و
یک جوره بوت.
3ـ معافی اضافات مالیاتی ازقبیل طرقی و سرک پلی وباقی وغیره .این همه تکالیف خالف شرعیت
شریف راممنوع کرده ،مالیه حقیه اسالمی را که شارع حکم داده ،منظور کرده ام و درآسوده حالی
احوال رعایا چنانچه باید و شاید کوشیده و میکوشم و تمام اجرأت مملکتی را برطبق جواز شرع
انور نموده و مینمایم و از شمایان خواهش دارم که بیعت های قومی خود را گرفته با اعزه و
اشراف و سادات و علما و خوانین و ملکان بحضور واالی ما حاضر شوید که علما و سادات
بمکافات خوب نایل و خورسندی حضورم از شما حاصل گردد ،وظیفه ومستمری سادات و خوانین
را بقراربست سلطنت امیرشهید حکم منظوری دادم»( .پایان فرمان) ودرذیل آن"مهر امیرحبیب للا
خادم دین رسول للا" (مأخذ" :اسناد و نامه های تاریخی" ،گرد آورنده :شهرت ننگیال ،چاپ دوم ،
پشاور ،1377 ،صفحه  33و )34
××××
اکنون توجه را متن اعالمیۀ مورخ  6شعبان  1347هجری قمری جلب میدارم ،با یک مقدمه کوتاه
ازاینقرار:
دریکی از روزهای سرد زمستان (اوایل دلو) امیرحبیب للا کلکانی امر کرد برطبق لست مرتبه،
همکاران شاه امان للا را فورا ً نزدش حاضر کنند .امر فوری بجا شد و اشخاص مورد نظر را
درهرجا که یافتند به ارگ آوردند .امیر در داخل قصر در دم کلکین نشسته بود .وزیر خارجه شیرجان
خان هریک ازاشخاص را جداگانه به امیر معرفی میکرد و امیر بعد از مصافحه کوتاه هدایت میداد
که تا هریک به اتاق بزرگ رفته و به کاغذی که برای شان پیش میشود امضاء کنند .برطبق هدایت
امیرهمه این اشخاص را که بیشترین شان از جمله مامورین بلند پایه سابقه بودند ،به یک اطاق
رهنمائی کردند و به آنها کشمکش پلو دادند؛ شیرجان خان با قرآن کریم که کاغذ نوع طومار مانند را
به آن وصل کرده بود ،داخل اطاق گردید و آنرا باز کرد و آنجا را که این مامورین باید امضاء نمایند،
به آنها نشان داد و چون به آنها اجازه نبود که محتویات آنرا بخوانند ،بدون چون و چرا همه امضا
کردند ،تنها عبدالهادی داوی درذیل امضای خود نوشت" :جزئیات مسائل را علما میدانند»".
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(ستیوارت ،ریه تالی" :آتش درافغانستان"  1919ـ  ،"1929مترجم :یارمحمدکوهسارکابلی ،چاپ اول،
پشاور ،1380 ،صفحه  116ـ 117؛ عین جریان را سیدقاسم رشتیا که شخصا ً درصحنه حضور
داشت ،نیز بیان کرده که درجریده ولس به نشر رسیده است).
این کاغذ طومار مانند که بیش از 75نفراشخاص حاضر مجلس آنرا ناخوانده امضا کردند(اسمای بعضی
از امضاء کنندگان در پاورقی اخیر این قسمت دیده شود) ،همان اعالمیه مشهور رژیم سقوی است که بتاریخ
پنجشنبه  6شعبان  27( 1347جدی  1307ـ مطابق  17جنوری  )1929به نشر رسید و دربین
امضاها ،امضای میان معصوم مجددی (ملقب به میاجان -پدر حضرت صبغت للا مجددی) وامضای
محمد صادق مجددی (گل آغا) به وضاحت دیده میشوند و میگویند که متن آن به رهنمائی حضرت
شوربازار نورالمشایخ ترتیب و تحریر شده بود(.نائب آبادی ،مراد" :سیه کاران تاریخ ،جلد اول ،
صفحه 16ـ 17؛ همچنان عبدالشکورحکم" :ازعیاری تا امارت" ،پشاور ،2002 ،صفحه )303
(متن اعالمیه)
اعالمیه تاریخی پنجشنبه  6شعبان سنه قمری1347
بسم للا الرحمن الرحیم
برضمائر کافۀ اهالی وافراد ملت اسالمی افغانستان مخفی مباد!
قبالً ما جمیع اهالی ذکور افغانستان دست بیعت به امارت السلطنه را برمداراساسات امرشرع شریف
غرا به امیرامان للا بقرار شرایطی که ازامورات شرع شریف تخلف نکند ،داده بودیم .چون موصوف
به شرایطی که اطاعت او بمراسم شرعی برما الزم باشد ،اجابت نکرده و خسره درامورات شرعی و
سیاسی نموده و عملیات او آنچه بود ،بخالف احکام قرآنی و رویۀ دین حضرت سید المرسلین مالحظه
و بدعیات و نواقصات او ،ظاهرکه بخالف امر شرع محمدی است ،ذیال توضیح است:
1ـ اینکه سالم که از طریقه مسنونه قولی رسول کریم است ،آنرا ترک وبه اشاره که عادت کفار است،
ما اهالی اسالمی را جبرا ً ترغیب نموده،
 2ـ اینکه دستار که طریقه و سنت آن حضرت است که ادای نماز با آن کامل میگردد ،وعوض آن کاله
به رسم و هیئت کفره و ادیان باطله است ،به اهالی اسالمی حکم و تارک آنرا مجرم نشان داده است،
3ـ اینک ه آنچه البسه اسالمیه که ملبوس سلف بود ،آنرا ترک وهمه را به البسه کفر مشابهت و امر داده
بود که تاحال به رویکاراست،
 4ـ اینکه بمضمون آیات قرانی که مرد اجنبی اززن اجنبیه و زن از مرد بیگانه چشم خود را نگاه
بدارد ،این امر عظمای خداوندی را گذاشته  ،بخالف آن اعالم ترک ستر داد،
 -5اینکه خروج زن کبیره وبالغه را بدون اجازه زوجش و ضرورت شرعی مشارع جواز نداده ،این
امان للا همگی دخترها و زنها رابمکتب مقررکرده  ،پردۀ ناموس ما مسلمانان را دریده که تا امروز
مکتب اناثیه جاری بود،
 -6اینکه احیای لحیه [ریش] و قطع شارب [بروت] که از سنت قولی و فعلی رسول للا بود ،امروز
امان للا بخالف آن جاری نموده بود،
 -7همگی اهالی امرا که شرعا ً حکم دختر بالغ را دارند ،بمکتب که مفاد دینی و علم شرایع بلکه در
اعتقادات شان خلل های زیاد واصل و خود بچه های همگی بیباک شده اند ،طلب علم بر هرمسلم
ومسلمه فرض کفایت است ،مقصد از علم احکام قرآنی است ،نه این علمی که خط وحساب انگریزی
ویا نام بالد و سالطین ماضی را دانسته ،کفررا یاد بگیرند،
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 -8اینکه در هیچ ملت و مذهب اسالمی رواج نشده و نیست که دختران بالغه اسالمی را از داراسالم
کشیده ،بدون محارم دربالد کفر روانه کرده که تا خط و مناعت انگریزی را یاد بگیرند ،ازاین کار
قبیحه اش ما جمیع اهالی اسالمی مطعون [مورد طعنه قرار گرفتن] همگی اهالی بالد کفر و اسالمیه
شده بودیم ،درهیچ زمان هیچ پادشاه چنان ظلم صریحه را نکرده و نخواهد کرد،
 -9اینکه عملیات ظاهر امان للا آنچه است ،داللت بخرابی اعتقاد باطل او داشت که با امور شرع
شریف معترض است .آنچه کارات که از او مالحظه میشود ،به مقصد چهار روزه دنیای فانی و
برخواهشات نفسانی است .ترقیخواه دین پاک که سرمایه ابدی است ،پرداخت نداشت،
 -10اینکه رسول کریم (ص) ُحب علم را مثل حب و دوستی خود نشان داده ،امان للا همراه علم و
علما عداوت ذاتی داشت ،علم و علما را بد میدید و استخفاف [سبک شمردن] شان را خوب میدانست.
این عالمۀ کفراست،
 -11اینکه به قرار مضمون آیات قرآنی که شخص بانی فتنه و فساد فیمابین مسلمین شود یعنی بدعیات
خالف مذهب مهذب حنف ی راجاری و پامالی دین پاک را اختیار کند ،گویا قاتل جمیع مسلمین است و
کسیکه احیا دین را نماید ،گویا احیا تمام مسلمین را مینماید .این فساد که امروز به پا است ،ازدست
امان للا است ،چون طرق اسالمیه را گذاشته ،پیشنهاد خود تشبیهات فعلی و قولی اهل نصارا را
ساخته بود میخواست که رشته اسالمیه را از گلوی ما اهالی کشیده ،پیرو افعال کفرنماید،
 -12اینکه سنه قمری که ملفوظ آیات قرانی است ،آنرا محو و شمسی را رواج داده بود،
 -13اینکه اعالن ها نموده بود که سنه و تاریخ انگریزی بعد ازاین تحریرکنید ،مقصدش اینکه رفته
رفته کتب معتبره فقه شریفه را محو و کتب منسوخه کفر را رواج بدهد،
 -14اینکه از زمان رسول اکرم (ص) الی حال اسم ایام معین و معامالت خرید و فروش را بعد ندای
جمعه نهی فرموده ،امان للا تغییر نام را نمود ،روز جمعه را شنبه و پنجشنبه را جمعه تاریخ نهاده،
تحریف دین را نموده ظاهرا ً خالف امر شرع شریف است که اختراع عندی نموده،
 -15اینکه اموال بیت المال مسلمانان بمصرفیکه شارع جواز داده ،نکرده ،مالها ،مؤذنها و
خدمتگاران مساجد که دروقت ملوک سابقه مقرر بودند و معاش از بیت المال داشتند ،همه را امان للا
موقوف ،آذان اقامت امرمعروف و نهی منکر و رئیس محتسب که تقویت دین و شعایراسالم برآنها
مرتب بود ،همه را ترک و منع ساخته ،این خالف امر مشروعه است،
 -16اینکه علما و مشایخ دین که اعتالی کلمة للا را نموده امر معروف و تلقین و تذکیر دین پاک را
می نمودند ،همه را امان للا منع نموده ،از این معلوم و ظاهر شده که تخریب دین حقانی را اختیار
نموده،
 -17اینکه حضرات مجددی که مقتدای عالم اسالمیه بوده و میباشند ،چنانچه دراول سلطنت کمر
امارت را بسته و تلقین و طریقه آرزوها هم نموده و خود او را بدسیسه غیرحق به خیاالت فاسده خود
محبوس و حاجی مال عبدالرحمن خان مرحوم که یک عالم جید حقانی مال امام حضرت مجددی بود،
خود او و اقوام او را بباعث اینکه از منهیات خالف شرع او را مانع بود ،به قتل رسانید،
 -18اینکه شراب خوری که گناه کبیره است به آیات قرانی که نهی مطلق است و بت پرستی که
شرک جلی است ،دربین خود و مامورین خود وغیره مسلمین رواج و امر داده بود،
 -19اینکه مال عبدللا مرحوم [مشهور به مالی لنگ]  ،که از سمت جنوبی که یک شخص و عالم جید
حقانی و فدائی و مجاهد دین پاک رسول للا بود ،بباعث حق و رفع منهیات و اقدامات بدی که امان للا
نموده ،مانع او بود تا که هزاران نفوس اسالمی ما را جبرا ً در مقابله اش کشیده و ما اهالی اسالم را
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بقتل رسانید تا که همراه علما سمت مذکور عهد قرآنی نموده ،آنها را طلب نموده که دیگر خالف شرع
کاری نمیکنیم ،بفریب خود او وعلما و اکابر سمت مذکو را مقتول و باقی نفری شان را خراب و فرار
ساخت .عداوت او همراه علما و اهل دین حقانی و ذاتی عقیده اش را مالحظه کردیم .اینکه رسول
کریم خبر داده اینکه کسی که همراه علم و علما بغض و عداوت کند ،گویا همراه من ،کسیکه همراه
خداوند عالم عداوت کند ،نعوذا ً باللا باقی چه خواهد ماند.
فوقا ً همه رویه ،عقیده و کارات وعملیات واختراعات خالف دین امان للا که تا امروز جاری بود،
نظربه افعال ظاهره وعقیده باطنه اش کفر او را ثابت منیمود که کلیه رویه او بخالف رویه احکام
الهی و سنت مصطفوی و سلوک و آداب ائمه دین است .به مضمون این آیات قرآن عظیم الشان "ومن
لم یحکم بما انزل للا فاولئک هم الکافرون" .چون حضرت خداوند(ج) که کفیل و معتصم دین پاک
حضرت صاحب لوالک است ،سببا ً دو شباب شجاع بهادر و غیور و دلبر دین پرور که یکی خادم دین
رسول للا امیرحبیب للا خان ساکن کوهدامن دارالسطلنه کابل و دوم سیادت و شجاعت نشان سید
حسین خان ساکن چهاریکارکه حاال وزیر جنگ عمومی افغانستان است ،او را خداوند عالم تصرف
کافه و همة عالیه داده که تا به توفیق و استعانت یزدانی ودیانت فطری خودها کمردین حضرت رسول
للا رابه صداقت بسته ،باعث قطع بدعیات و ذریعه حافظه ننگ و ناموس ما زمرهء اسالمیه گردیده
دلبرانه شمشیر همت را برمال و آشکار کشیده ،درمقابله امان للا مخترع بدعت استاده که تا او را
محصور و مضمحل ساخته که سد باب فتنه و فساد او گردیده و به برکت احیا دین آن حضرت ،سریر
آرای تخت سلطنت افغانستان گردید و برتخت سلطنت و امارت استقالل یافت که ما اهالی اسالمی
ازابقاع این فتنه ه ای بالغه متعددیه ازتهلکه ابدیه نجات یافتیم ......لذا امان للا امیر سابقه خود ها را
رد نموده او را از امارت سلطنت خودها زمره اسالمیه جمع اهالی افغانستان موقوف کردیم و بیعت
تازه صحیحه جدیده بقرار امر خداوند و هدایات حضرت رسول اکرم و صحابه معظم به امیرحبیب للا
خان که شخص صادق ،خدمتگار و پیرو دین پاک محمدی و طریقه مجددی و علمای جید حقانی و به
اوصاف حمیده و شجاع و غیور و رعیت نواز بود ،به او نمودیم واو را به رضا و رغبت به سلطنت
تخت کابل و امارت افغانستان قبول داریم که کافه امورات امارت را تنفیذ اقامت حدودات را مطابق
احکام الهی و سیاسیات آن را بروفق سیاسیات شرعی اجرا بدارد و ما جمیع اهالی اسالمی از خداوند
باری درخواست توفیق سعادت به امورات امارت و رعیت پروری و انصاف عدالت او را مسئلت
داریم که الهی آفتاب عمر و اقبال واستقالل سلطنت دراوج و دریای حشمت و اجاللش موج درموج باد
وبه نون والصاد مبارک باد سلطنت افغانستان برخادم دین رسول للا امیر حبیب للا .فقط باقی مباد
هرکه نخواهد بقای شاه ،»...تحریر پنجشنبه  6شعبان المعظم سنه  1347قمری (پایان متن کامل
اعالمیه ـ برگرفته ازکتاب" :ازعیاری تا امارت" ،نوشته ـ عبدالشکور حکم ،پشاور ،2002 ،صفحه
 304تا )310
نقاط ضعف"فتوای تکفیر" شاه
الزم به تذکر است که اکثر مؤرخین کشور درآثار خود کوشیده اند وقایع سیاسی و جریان جنگ های
قدرتمندان را بیشتر شرح دهند و کمتر به تحلیل حواشی مسائل پرداخته اند .دراینجا با آنکه برطوالت
بحث و تکرار مطلب افزوده میشود ،ولی بعضا ً توجه به همین جزئیات ،دریچه فراخ یک سلسله
واقعیت های تاریخی را برای عالقمندان تحقیق باز میکند .با این منظوربهتر خواهد بود تا متن مکمل
اعالمیه را که فوقا ً اقتباس گردید و هدف آن با فرمان شاهی در واقع یکی است ،اما شیوه تحریر
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وطرز استدالل آن بطور کل این مطلب را به وضاحت میرساند که چگونه یکعده رهبران و علمای
دینی منافع شخصی ،سیاسی و قشری خود را در لفافۀ اصول دینی و مذهبی پیچانیده و ذهنیت مردم
عادی را از اصل واقعیت تحریف میدارند چنانکه تسوید کنندگان اصلی اعالمیه مفتضح فوق
میخواستند با دالئلی ضعیف حکم تکفیر شاه امان للا را صادر کنند .اما اگر به متن آن دقت شود ،به
سادگی میتوان دریافت که دالئل متذکره و شیوه استدالل آن مبنی برالزام "حکم تکفیر" بر شاه امان للا
غازی بسیار ناقص و بعضا ً به شکل اتهام وارد گردیده است که اینجانب آنرا  16سال قبل در کتاب
"زنان افغان زیرفشارعنعنه و تجدد" با شرح ذیل نوشتم (دیده شود صفحه  198تا  201کتاب
مذکورازاین قلم که درسال  2005درکابل توسط مرکزنشراتی میوند در 602صفحه به چاپ رسید)،
از اینقرار:
 -1درآغاز اعالمیه یا "فتوا" آمده است" :ما جمیع اهالی ذکور افغانستان دست بیعت به  ."...این
عبارت معنی میدهد که گویا همین تعداد باید ازهمه اهالی ذکورکشورنمایندگی داشته باشند ،تا این سند
مشروعیت همگانی وملی پیدا کند .درحالیکه هیچیک از امضا کنندگان حیثیت نماینده را نداشتند
وگذشته از آن ،اغلب آنها بزور آورده شده بودند و بسیار آنها مجریان امور گذشته بودند ،چطور
میتوانستند علیه خود اثبات جرم نمایند؟
 -2کسانیکه کاغذ را امضا کردند ،اکثرا ً نمیدانستند که محتوای کاغذ چیست و فقط زیرفشار آنرا امضا
نمودند که اینکار نه تنها مشروعیت سند را از بین میبرد ،بلکه اخذ امضا به جبر بذات خود یک جرم
است.
 -3هی چ موردی که به اساس آن شرعا حکم تکفیر یک مسلمان را صادرکرد ،برعلیه متهم یعنی شاه
امان للا دراعالمیه دیده نمیشود .آنچه برآن استناد شده از قبیل "اجابت نکردن مراسم شرعی"" ،خسره
درامورات شرعی و سیاسی"" ،دریدن پرده ناموس ما مسلمانان"" ،رواج اسالمی"" ،عملیات
ظاه رداللت بخرابی اعتقاد باطل کردن"" ،بانی فتنه و فساد"" ،تشبیهات فعلی و قولی اهل نصارا"،
"عداوت با علما" " ،بدعیات مخالف مذهب مهذب حنفی" وغیره  ،هیچیک این مسائل از نظر شرعی
موجب تکفیر یک مسلمان نمیشود.
 -4دربعضی از مدعیات اعالمیه مذکورافتراء صورت گرفته مثال در فقره  8ادعا شده که "دختران
دربالد کفر اعزام شده اند" ،درحالیکه ترکیه بالد کفرنبوده و نیست .در فقره  14گفته شده که " :روز
جمعه را شنبه و پنجشنبه را جمعه تاریخ نهاده " ،درحالیکه تغییر در رخصتی عمومی از روز جمعه
بروز پنجشنبه بوده است .عالوتا در فقره  4از "ترک ستر" صحبت شده ،درحالیکه شاه امان للا
صریحا ً در لویه جرگه  1307پغمان این نکته را توضیح کرد که او از"ستراسالمی" جدا ً حمایت
میکند ،ولی مقصد از رفع حجاب یعنی برقع (چادری) است ،آنهم بطوراختیاری که پوشیدن آن یک
اصل حتمی شرعی برای زنان مسلمان نیست.
 -5با آنکه تمام فقرات این اعالمیه براساس اصول اسالم ومذهب حنفی استدالل شده است ،ولی اکثر
مواردی که به آن استناد گردیده ،با اصول اسالمی بطورکل هیچ ارتباط نمیگیرند ،طورمثال "پوشیدن
دستار به حیث شرط اکمال ادای نماز"" ،البسه اسالمی" (دراسالم با رعایت ستر ،نوع لباس قید نشده
است)" ،منع تدریس لسان خارجی و علوم جدیده"" ،حتمی بودن پرداخت مصارف مال ،مؤذن و
مساجد"" ،تبدیل سنه قمری به شمسی"" ،نوشتن سنه و تاریخ انگریزی" که اینکاربا محو کتب معتبره
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فقه شریف و ترویج کتب منسوخه کفری هیچ ارتباط ندارد .همچنان "محبوس ساختن بعضی از
حضرات مجددی" و یا "اعدام مال عبدللا و همکارانش".
 -6اینکار"عداوت باعلم وعلما عالمۀ کفراست وعداوت با علم و علما گویا عداوت با پیغمبر ونعوذا ً
باللا با خدا خواهد بود" ،مرتبت علما را به جای میرساند که باید غیرمستقیم (نعوذاًباللا ) به نیابت
خدای بزرگ درروی زمین عزمقام حاصل کنند .این توجیه موقف علمای دین را از حد احترام به حد
اطاعت مطلق می کشاند که این حد سزاوار انسان عادی نیست ،ولوعالم جید باشد .عالم بودن حتما
معنی متقی بودن ورستگاری را ندارد .بسا مواردی است که علمای دین برای استحکام موقف و منافع
شخصی ،سیاسی و قشری خود از مقام علمیت و یا رهبریت مذهبی استفاده های سوء کرده اند و مردم
بیچاره را به اطاعت از خواست و نظر خود کشانیده اند.
 -7فقرات  5و  7مبنی بر "مسدود کردن مکتب نسوان و منافی دانستن تدریس علوم جدیده با موازین
اسالمی" را باید یک حرکت قهقرانی معارف ستیزانه و زن ستیزانه تعبیرکرد و آنرا کامال بضرر
اسالم دانست .یقیین دارم برکسانیکه از تاریخ تمدن اسالم واقف اند و خود را عالم دین و پیشوای
طریقت میدانند ،واضح خواهد بود که علمای اسالمی قبل از اروپا پیشتاز درانکشاف علوم جدیده بودند
و بدون تردید بسا مسائل علمی امروز جهان ،اساسا ً محصول دست ودماغ علمای اسالم است .تعجب
درآنست که همین علما و طراحان اعالمیه ،چند سال بعد که خود درمسند و مقام دولت قرار گرفتند
(از جمله یکی به وزارت و دیگری به سفارت گماشته شدند) و باردیگر تعلیم علوم جدیده در پروگرام
درسی مکاتب رسما ً جا گرفت و ز بآنهای خارجی جزء آن گردید و بعدا مکاتب نسوان باز شد ،هیچ
سخن از ضدیت اینکار با اسالم نگفتند و خاموشانه به تائید آن پرداختند .اگرهمچو موضوعات
مغایراساسات دین اسالم موجب تکفیر یک شخص آن هم شاه کشور بود وفتوای قیام علیه او
صادرگردید ،چرا بعدا ً که اشتراک در قدرت سیاسی کشورصورت گرفت ،همچو اعتراض دینی از
طرف آن علماء بلند نگردید؟
خالصه آنچه ازمحتوای دقیق این اعالمیه مورخ  6شعبان 1347قمری واضح میگردد که ضدیت با
شاه امان للا بیشتر روی تقسیم قدرت سیاسی و تأمین منافع شخصی و قشری انگیزه اصلی این نوع
فتواها بوده تا ماهیت اصالحات .دراینجا اصالحات فقط به حیث وسیلۀ تبلیغ منفی و حربۀ برنده و
خطیر مخالفان داخلی و خارجی علیه رژیم امانی قرار گرفت؛ به عبارت دیگر این اقدامات یک جنگ
آشکار بین عنعنه گرائی محافظه کارانه و تجدد گرائی پیش از موقع را نشان میدهد .شاه امان للا باید
قبل از آنکه کاله های مردم را تبدیل کند ،باید می کوشید تا نخست کله ها را عوض میکرد و اینکار
مسلما ً یک عملیه طوالنی بود که نباید عجوالنه رویدست گرفته میشد .کوتاهی شاه درعدم شناخت
شرایط زمان و ایجابات ذهنی جامعه در روزهای آخر سلطنتش بود که حربه ای برنده را بدست
مخالفان داخلی و خارجی خود سپرد که منتج به همچو مصیبت تاریخی گردید ،ولی کسانیکه در راه
این تحول عظیم ،برطبق منافع خصوصی خود سنگ اندازی کردند و چرخ را در مسیر معکوس
درحرکت آوردند ،درپیشگاه تاریخ و نسلهای آینده که ازاین حادثه متحمل خسارات و مشقات بیشمار
شدند ،مسئولیت بزرگ دارند .مردم ما امروز ضربت محکم این حرکت عقبگرایانه را تا عمق
استخوان خود احساس میکنند و هنوز که تقریبا ً یک قرن از آن رویدادها میگذرد ،بازهم مردم و
کشورما در پس کوچه این تحول سرگردان بوده و اکنون بار دیگر دچار هیوالی طالبانی گردیده اند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د پاڼو شمیره :له  54تر69
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

پاورقی :درپای این اعالمیه مفصل مطبوع در 19فقره به تعداد بیش از  75نفرامضاء کرده اند که اسمای بعضی از رجال مشهور
و سرشناس را غبار چنین تذکر داده است :سردار فیض محمد خان ذکریا(وزیر معارف شاه) ،سردار شیراحمد خان (رئیس
شورای دولت) ،سردارحیات للا خان (پسر امیر حبیب للا خان سراج) ،سردارمحمدعمرخان (پسر امیر عبدالرحمن خان) ،سردار
عزیزللا خان (پسر نائب السلطنه نصرللا خان) ،میرزا میرهاشم خان (وزیر مالیه شاه) ،میرزا محمدحسین خان دفتری (معین
وزارت مال یه) ،میرزا مجتبی خان(رئیس تفتیش داخله) ،میرزا سید حبیب خان(مستوفی والیت کابل) ،قاضی محمد اکبرخان،
حبیب للا خان (معین وزارت حربیه) ،محمود خان (یاورشاه) ،عبدالهادی خان داوی (وزیر تجارت سابقه که در ذیل امضای خود
نوشته« :جزئیات مسائل را علما میدانند»)(غبار ،میرغالم محمد :افغانستان در مسیر تاریخ ،جلد اول ،چاپ چهارم ،ایران،
 ،1378صفحه  ) 828و همچنان عبدالرحمن خان(رئیس ضرابخانه) ،غالم محی الدین خان ،عبدالرؤف خان ،برهان الدین خان،
محی الدین خان انیس (مدیر انیس) ،شاه محمود خان معین وزارت داخله ،احمدعلی خان (رئیس بلدیه) ویکعده از حضرات
مجددی ،سادات ،روحانیون ،وکال ،قضات ،ملک ها ،تجار و دیگر مردمان ملکی نیز در ذیل اعالمیه امضا کرده اند (حکم،
عبدالشکور:از عیاری تا امارت ...صفحه )309

شک و تردید در مورد صحت و سقم اعالمیه:
اعالمیه تحت عنوان "کشف الحال نادر بقلم اعلیحضرت امان للا خان" که  90سال قبل از دری به
اردو ترجمه واز جانب حامیان آن شاه در هند برتانوی تکثیر و توزیع شده بود و بعد از گذشت تقریبا ً
 47سال متن مذکوربوسیلۀ مرحوم استاد محمد ابراهیم صفا مجددا ً به دری ترجمه و در روزنامه انیس
از شماره  14484تا ( 14491مورخ  29تا  28جوزای  )1357در دورۀ خلقی ـ پرچمی چاپ شد،
اخیرا ً متن مکمل آن بوسیلۀ آقای قاسم آسمائی در وبسایت وزین افغان جرمن آنالین (مورخ 30
سپتمبر  )2021باز نشر گردید که در آغاز این مبحث متن مکمل آنرا به نشر سپردم.
بعضی ها شک داشتند که مبادا متن اعالمیه مذکور حین ترجمه از اردو به دری ویا سپس حین
بازنشرآن مورد تحریف وتصرف قرار گرفته باشد ،لذا به تبصره هایی در زمینه پرداخته و اصرار
داشته اند که برای صحت و سقم محتوای آن اعالمیه باید به سند اصلی و یا یم سند معتبردیگر دست
یافت تا یقیین حاصل شود که ترجمه منتشره در روز نامه انیس و یا نشر مجدد آن بوسیلۀ آقای قاسم
آسمائی مطابق به اصل بوده و تحریفی در آن صورت نگرفته است.
اگرچه جناب دانشمند گرامی آقای فضل الرحمان فاضل طی یک تبصره کوتاه در صفحه نظرسنجی
این پورتال با اشاره به یک رسالۀ رسمی حکومت افغانستان تحت عنوان "تردید شایعات باطلۀ شاه
مخلوع "....که بتاریخ اول حمل  1310به دو زبان دری و اردو در کابل به چاپ رسیده است ،برهمه
شک ها نقطۀ پایان گذاشتند و چنین نوشتند:
«آنچه دانشمند محترم داکتر صاحب کاظم براعالمیه شاه امان للا خان تحت عنوان «کشف الحال
نادر ،»...ترجمه شادروان محمد ابراهیم صفا شرح وبسط داده اند و آقای سیستانی نیز بر آن تبصره
سودمندی نگاشته اند ،صحت انتسابش به شاه امان للا خان از آنجا به نظر من دقیق است که در لویه
جرگه سال  1309عهد محمد نادرشاه ،وکیالن انتصابی به رد آن تحت عنوان شایعات پرداختند و
رساله ای تحت عنوان "تردید شایعات باطله شاه مخلوع ،عین فیصله نمره  5لویه جرکه  "1309به
زبان های فارسی در طرف راست وترجمهء آن به زبان اردو درسمت چپ درکابل انتشار یافته است
که من متن فارسی و درمواردی ترجمهء اردوی آن را جهت مقایسه با اصل مطالعه کرده بودم.
خوشبخ تانه این رساله دردست است و خوانندگان محترم می توانند این رساله را درآدرس زیر بیانید و
مطالعه کنند:
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https://www.loc.gov/resource/amedpllc.00406681798/?st=gallery
آرزومندم مطالعه این اثر ومقایسهء آن با اعالمیه اعلیحضرت شاه امان للا ،بر همه شکها نقطهء
پایان بگذارد».

رسالۀ "تردید شایعات باطلۀ شاه مخلوع :"...
دراینجا هدفم نقد محتویات رسالۀ فوق الذکر نیست ،بلکه ارائه معلومات مختصر دربارۀ بعضی
مطالب مندرج آن در ارتباط با اعالمیه شاه امان للا غازی است که از ورای آن با قاطعیت معلوم
میشود که این رساله بجواب ادعا های صورت گرفته است که در اعالمیه امان للا خان به نشر رسیده
بود و این خود ثابت می سازد که محتوای اعالمیه حین ترجمه و یا باز نشر دستکاری و تحریف نشده
است .برای این منظور و نیز جهت مزید معلومات دربارۀ محتویات آن رسالۀ اینک به ذکربعضی
نکات آن مختصرا ً می پردازم:
نخست دربارۀ معرفی شکل و مندرجات رساله در صفحه روی مجلد آن نوشته شده است:
«تردید شایعات باطلۀ شاه مخلوع باعین فیصلۀ نمره  5لویه جرگه  1309افغانستان ومعرفی اعضاء
وشرکا وسامعین مؤقره وعکس های متعلقۀ آن» [درذیل آن عین عبارات فوق به زبان اردو با حروف
کوچکترچاپ شده و درپایان صفحه درحاشیه طرف راست تاریخ چاپ رساله به نظر میرسد :اول
حمل 1310
محتویات رساله طوریکه درمأخذ فوق دیده میشود ،به جمعا ً 154صفحه میرسد ،اما مطالب منتشره تا
صفحه  119در آن دیده میشود و باقی صفحات همه سفید است.
در مطالب منتشره پس ازذکرهریک ازادعاهای
مندرجه اعالمیه امان للا خان به شکلی که اول
هرادعا را و سپس به تردید هریک آن سطوری
نگاشته که این مسایل از صفحه اول تا صفحه 35
را دربر میگیرد .از آن به بعد موضوع اعدام
عبدالرحمن خان رئیس بلدیه دردورۀ محمدنادرشاه
مطرح شده که دراعالمیه ازاو به حیث یکی از
طرفداران شاه امان هلل یاد شده ،ولی با نشر سه
صفحه از یادداستهای قلمی عبدالرحمن خان
موصوف دررساله چنین وانمود شده که قتل او به
دلیل حمایتش از امان للا خان نبوده ،بلکه او یک
«خائن ملک و ملت» بوده است .از صفحه  45تا
صفحه  75دربارۀ لویه جرگه  1309و انتخاب
وکال پرداخته شده که با نشر یک تعداد عکسها
ازوکالی هروالیت و نیزکاپی امضای آنها درپای
مصوبه های لویه جرگه و نیزمتن نطق محمد
نادرشاه حین افتتاح لویه جرگه به نشر رسیده است.
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از آن به بعد تا صفحه  116اسمای وکال و مامورین دولت و چند نفر از کوردپلماتیک مقیم کابل به
قسم جدول چاپ شده و در پایان رساله ازصفحه  117تا  119که ختم مطالب منتشره میباشد،
معروضۀ علمای افغانستان راجع به "نشریه هایی باطلۀ شاه مخلوع" درج گردیده وباقی صفحات سفید
است.
اکنون طورنمونه به ذکربعضی قسمت های رساله می پردازم که دربارۀ تردید شایعات گویا "باطلۀ
شاه مخلوع" نگاشته شده است:
درصفحه شماره  1رساله آمده است که« :امان للا خان دراین روزها اعالنی شایع کرده و بعضی
اعتراضاتی را که تا هنوز ازمطبوعات وطن خارج نشده و سهو خطای نظریات و عملیات خودش
نامیده میشود ،تردید میکند و اعتراض حقیقی لویه جرگه را که درآتی عینا ً شایع میشود ،جواب نداده
سرسری میگذرد ،برشخص نامور و ذات حمیده صفات نادرشاه که مجسمۀ دیانت و اخالق است،
اعتراض و هرزه سرائی میکند .ما بدون مبالغه و مداهنه میتوانیم بگوئیم ،امروز نادرشاه افغان در
درد نیای بشریت صفات ستوده و پسندیدۀ دارد که بجز امان للا خان و حبیب للا دزد هیچکس صفات
این قهرمان مل ت نجیب افغانرا انکار کرده نتوانسته است .امان للا خان دراعالن خود می نویسد:
"فتوحات نادرشاه ازین بود که درظاهر بنام امان للا خدمت میکرد و ملت را طرفدار امان للا دیده
اعالن کرده بود که برای قیام دوبارۀ سلطنت امان للا جهد میکند .از این رو ملت همراه و همدست
نادر شاه شد و نادر شاه سقو را شکست داد محو ساخت»".
در جواب ادعای فوق چنین نوشته شده که« :امان للا خان بنظرملت افغانستان منفوراست» و درذیل
این جمله عالوه گردیده که « :ما برعقل و دانش امان للا خان خیلی افسوس میکنیم و میگوئیم :ملت
افغانستان باردیگر برعقل و دانش امان للا خان فریب نمیخورد......تنفر اهالی افغانستان ازامان للا
خان باندازۀ نبود که شخص نادرشاه در موقع ورود بخاک افغان حرفی از امان للا خان بزبان آورده
میتوانست .در کابل خلع امان للا و فرار او بقندهار و بعد از شکست غزنی فرارش به ایطالیا همه
یک منظرۀ دلربائی [؟] ملت و امان للا را بدنیا ظاهر ساخت.....و چنین یک دروغ سیاه چه طور از
قلم امان للا برآمده توانست .اگر امان للا محبوب ملت بود ،انقالب کبیرافغانستان چرا بمیان آمد ،خان
و مان افغانستان با آتش انقالب سوخت؟»
در ادامه آمده است که امان للا میگوید« :بنابراینکه نادرشاه وعده فرموده بود که نه خود و نه خاندان
نادری ارادۀ سلطنت دارند ،ملت به نادرشاه امداد کرد و به امراو با سقو داخل محاربه شد [واما]
باآلخره نادرشاه وعدۀ خود را ایفا نکرد» .دربرابراین ادعا چنین پاسخ گفته شده است« :راست است
که ازطر ف اعلیحضرت محمدنادرشاه در اوقاتیکه او را مجبور میکردند که اعالن پادشاهی کند،
محمدنادرشاه اظهار میفرمود که" :من برای پادشاهی افغانستان نیامده ام ،بلکه من و خاندان من
میخواهیم خدمت افغاستان را بجار آریم و وحشت سقو را دور کرده بانتخاب تمامی اهالی افغانستان
پادشاه افغانستان را تعیین کنیم"؛ اگر امان للا خان ازین اعالن و اظهار نادرشاه اینطور فهمیده بود که
بعد ازامحای حکومت سقوی منتخب ملت امان للا خواهد بود ،پس جای تعجب نیست که بگوئیم امان
للا تمام عقل و فکر خود را باخته است .درموقعیکه پادشاه افغانستان بود ،سقو زاده را بر او ترجیح
دادند و او را از مملکت خارج کردند ،چه طور میشود که بعد سقو او را انتخاب کنند(»...صفحه  4ـ
 5رساله)
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شاه سابق دراعالمیه خود محمد نادر خان را «جرنیل بی وفا و نمک ناشناس» خود یاد کرده ،در
جواب در رساله آمده است که« :اولین بیوفا و نمک ناشناس امان للا خان بود» و در شرح آن به این
نکته اشاره شده که« :خود امان للا بمقابل اعلیحضرت شهید[منظورامیرحبیب للا خان سراج الملة
والدین است ،درحالیکه تاریخ گواه است درآن شب شهادت کی به حیث آمرگارد محافظ امیرایفای
وظیفه میکرد؟ ـ کاظم] نمک ناشناس و بی وفا ترین آدمهای این دنیا است( ...صفحه 8رساله)
از جمله سؤالها و ادعای های مندرج اعالمیه امان للا خان یکی هم سؤالیست که امان للا خان
میگوید« :نادرشاه امنیت را قایم کرده نمیتواند ،چرا [زیرا] که بملت وعده داده بود که برای امان للا
خدمت میکند»؛ در برابر این ادعا در رساله شرحی ارائه شده که این گفته را رد میکند و می پرسد:
«امان للا خان خیال میکند امنیت افغانستان به پادشاهی امان للا منومط است ،مگر امان للا ده سال
پادشاه نبود ،چرا امنیت را قائم نکرد؟» و مثالهای در زمینه ناامنی ها در آنوقت ارائه میدارد.
(صفحه  10ـ  11رساله)
همچنان در رساله به این گفتۀ امان للا خان اشاره شده که« :نادرشاه تمام ماموریت ها را به برادران
و اقربای خود تفویض کرده است و بدیگران هیچ یک منصب اعلی نمانده ،بجز چپراسی گری!»
دراین ارتباط در رساله ضمن یادآوری از خدمات برادارن نادرشاه درسرکوب قیام سقوی خاطرنشان
گردیده که« :آیا محمدنادرشاه برا دارن خویش را که ملت آنها را از جان دوست تر دارند ،خانه نشین
میکرد و خدمات برادران خود را تقدیر نمی فرمود و ملت و مملکت را از مساعی شان محروم می
ساخت؟....محمد نادرشاه بر خاندان خود اعتماد کامل دارد و دیانت و اخالق و فداکاری برادران
نادرشاه بحضور ملت نیز ظاهر است و ملت نیز بر برادارن محمدنادرشاه اعتماد کامل داشته و دارد،
لیکن اقربا نوازی بیجا از امان للا بود که ما نمیخواهیم تشریح کنیم[»...استحکام سلطنت خانوادگی
ومقرری سایر افراد خانواده درمقامات عالیه کشور بسیار فراتر ازمقرری سه برادرمیرود وشامل
حال همه خانواده میگردد ـ کاظم] (صفحه  14رساله)
همین طور در رساله به این که امان للا خان میگوید« :من علما را هیچ نگفته ام حتی در حق علمای
سوء هم بدگوئی نکرده ام ،صرف مالهائیکه سقو را تقویت و مرا کافر گفته اند ،بد گفته ام» .دراین
ارتباط شرحی با ذکر نام علمای دینی که علیه اصالحات و در برابر شاه امان للا غازی دست به
تحریک زده بودند و شاه آنها را از خود دور کرده و بعضی شانرا محکوم به جزاء نموده بود،
تذکراتی بعمل آمده که از جمله ازعده ای علما نام برده شده مثالً مولوی فضل ربی ،شیخ پاشای اسالم
پوری ،ازحضرات فضل عمرمجددی [نورالمشایخ] ،محمد صادق مجددی و محمد معصوم مجددی و
عده ای ازعلمای دیوبندی .دراین ارتباط در رساله تصریح شده که« :الحمدهلل امروز علمای افغانستان
چه در مرکز و چه دراطراف واکناف مملکت قدر و منزلت دارند؛ چون از اعمال ناصواب امان للا
خوبتر اطالع دارند ،تماما ً به تردید این اعالنش پرداخته اند و همه ادعاهای او را بشدت تکذیب کرده
اند( »....شرح مزید در صفحات 16تا  19رساله)
در مورد اینکه امان للا خان دراعالمیه خود دربارۀ تبادله زمینهای"عین المال" به دو فابریکه تذکر
داده و نیزاینکه در طول حیات خود در وطن هیچگاه به عیاشی نپرداخته ،در رساله مطالبی نگاشته
شده که با متن مصوبه لویه جرگه  1309مشابهت تام دارد ،چنانکه لویه جرگه به جواب درخواست
امان للا خان در مورد جایدادهای خودش و ملکه ثریا بیان کرده بود .دررساله آمده است که« :برین
نمک ناشناسی امان للا جای افسوس است که چرا ما ملت را اینقدر بخیل و خود را کفایت شعار
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معرفی میکند ،مگر دنیا از خشت طال و نقره ماندن زیرپای نورالسراج و حسن جان اطالع ندارد؟
[نورالسراج در اول نامزد محمدهاشم خان برادرمحمدنادرخان بود که شاهدخت موصوفه نامزدی خود
را به دلیل مشخص فسخ کرد وبعد درعقد پسر کاکای خود حسن جان درآمد که اینکاربرشدت اختالف
خانوادگی محمدنادر خان با شاه امان للا شدت بخشید ـ کاظم]؛ مگر امان للا در عروسی خواهر خود
اساطیر و بدعت های متنوعه را اجرا نکرد؟ حاال حیا ندارد که می نویسد "از بیت المال برای گذران
خود در مدت پادشاهی خویش چیزی نمیگرفتم"»( .صفحه  20تا  28رساله)
از این به بعد محتوای رساله بحث را به ارتباط تشکیل لویه جرگه و گماشتن یک تعداد اعضای لویه
جرگه بوسیلۀ حکومت و سپس تشکیل شورای ملی می چرخاند و با ذکر گفته امان للا خان می پردازد
که نمایدگان درآن لویه جرگه وکیل ملت نبودند ،بلکه تعداد بوسیلۀ حکومت دست چین شده بودند .در
ادامه رساله بازهم مثل سایر موارد برادعای امان للا خان در اعالمیه قلم رد کشیده و برعکس در
وصف ماهیت مردمی اعضای آن لویه جرگه سخن گفته است( .برای شرح مزید دیده شود
صفحات 29تا  40رساله)
بطور کل گفته میتوانیم که رسالۀ "تردید شایعات باطله شاه مخلوع" در واقع حیثیت یک "دفع دعوا"
را دارد که صحت و سقم آنرا گذشت زمان از آنروز تا اکنون که  90سال از آن سپری میشود ،ثابت
می سازد .اینکه تاریخ برکدام ادعاهای مندرجه اعالمیه و رساله ُمهر تائید میگذارد ،موضوعیست که
آنرا بررسی رویدادهای دورۀ سه سال و چند ماه سلطنت محمنادرشاه شهید و صدارت مطلق العنان
 17سالۀ سردار محمدهاشم خان و درعین زمان سردارشاه محمود خان وزیر حربیه که پایه دوم
قدرت در آن مدت درافغانستان بودند ،عیان است و ضرورت به بیان ندارد و همه از آن مطلع هستند.
در پایان این سؤال مطرح است که چرا این رساله در ستون دست راست بزبان دری و درستون دست
چپ هرصفحه عین مطالب به زبان اردو نوشته شده و همانطور به چاپ رسیده است؟ جواب این
سؤال واضح است ،زیرا متن اعالمیه شاه امان للا که به دری نوشته شده بود ،برای توزیع و تکثیر و
همچنان برای مطالعه طرفدارن بیشماراو در هندبرتانوی به زبان اردو ترجمه گردید ،لذا حکومت
تصمی م گرفت تا "دفع دعوا" مندرج رساله را در عین زمان به زبان اردو نیز ترجمه و درجوار متن
دری به نشر بسپارد ت ا به اطالع حامیان شاه امان للا در هند برتانوی رسانیده شود و بدینوسیله از
هیجان آنها به نفع انگلیسها کاسته شود .عالوتا ً موقفگیری این رساله واضح می سازد که بعضی نسخه
های اعالمیه شاه سابق در انوقت به افغانستان رسیده و دراختیار بعضی ها قرار گرفته بود و مردم
ن یز از محتوای آن اطالع یافته بودند که حکومت خواست با نوشتن رساله به نحوی تغییردر ذهنیت
مردم ایجاد کند.
چنانچه در انوقت شایه شده بود که این رساله اساسا ً بوسیلۀ شخصی منسوب به خانواد بنی اعمام
محمدنادرشاه نوشته شده که موصوف در زمان سلطنت شاه امان للا در مقام های باال قرار داشت و
شاه را بنام "امان للا کبیر" و سپس امیرحبیب للا کلکانی را نیز به عین نام خطاب میکرد و در دوره
سلطنت محمدنادرشاه واضح است که به حیث یکی از منسوبان خانواده سلطنتی در مقامهای وزارت و
سفارت تا سالهای سال خدمت میکرد و شخص صاحب قلم و دانشمند بود و نام او را میگذارم به
خوانندگان عزیز این نوشته که یا خود میدانند و یا اینکه باید آنرا جستجو نمایند .اما در متن رساله که
متلکم متواتر ازکلمه "ما" یاد کرده ،نمایانگر آنست که گویا رساله ازطرف شورای ملی جدیدالتشکیل
آنوقت نوشته شده باشد(وللا اعلم).
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نشراعالمیه شاه امان هللا غازی در روزنامه "زمیندار" ـ الهور (مورخ  5مارچ:)1931
باوجودیکه نشر رسالۀ فوق الذکر هرگونه شک و تردید را در مورد اعالمیه شاه امان للا غاری
برطرف می سازد ،با آنهم بعضی ها خواهان سند اصلی و یا یک سند معتبر بودند تا از صحت و سقم
متن منتشره اعالمیه متیقن شوند .در این ارتباط خوشحالم که یک دوست دانشمندم لطف کرده و لینک
ترجمه انگلیسی آن اعالمیه را که بتاریخ  5مارچ  1931در روزنامه مشهور"زمیندار" منتشرۀ
"الهور" به نشر رسیده است ،از آرشیف ملی هند بدست آورده و با ارسال آن بر من منت گذاشته اند،
در اینجا الزم میدانم ازآن دوست عزیزابراز سپاس کنم و عالوه دارم که با نشرآن مسئلۀ صحت و
سقم ترجمه اعالمیه مذکوربه دری دیگر مطرح بحث نمیشود و هرنوع شک و تردید در زمینه مرفوع
میگردد .تا جائیکه متن انگلیسی فوق را مطالعه و با متن دری مقایسه کردم ،برایم ثابت شد که در
محتوای ترجمه دری آن اعالمیه عمدا ً تحریفی صورت نگرفته است و اگر کمی در کلمات تفاوت
باشد ،به یقیین که ناشی ازمشکل ترجمه از یک زبان به چند زبان دیگر از جمله انگلیسی ،اردو ،پشتو
و دری میباشد.
اینکه بعضی ها نوشتند که دراین اعالمیه یا دفاعیه شاه امان للا «چیزی جدید» نیافتند و از آن چیزی
نیاموختند ،الزم به تصریح است که ممکن این قضاوت از کسانی باشد که به موضوع درحال
حاضرنگاه میکنند؛ ولی نباید فراموش کرد که برای ارزیابی و قضاوت یک رویداد تاریخی ،محقق
باید ذهن خود را در بستر زمان وقوع آن رویداد و در شرایط و اوضاع حاکم درآن برهه زمان
قراردهد .لذا برمبنای همین اصل است که میتوان اهمیت این اعالمیه را درک کرد ،چنانکه اهمیت
موضوع را میتوان از نگرانی های حکومت هند برتانوی درآنوقت به وضاحت استنباط کرد که برای
جلوگیری از پخش و نشر آن در میان مردم هند و نیز دربین مردم افغانستان به اقدامات جدی متوسل
شدند .این نگرانی ها را میتوان درحواشی تبادله نامه ها و اطالعات شعبات مختلف آن حکومت
برطبق اسناد آن در آرشیف ملی هند مطالعه کرد که به دلیل تکاثف مواد از ذکر جزئیات آن در اینجا
صرف نظر کرده و از جمله  67صفحه اسناد مربوط به این موضوع در این مقاله فقط به نشر متن
اعالمیه غازی امان للا خان بسنده میگردد.
اینکه عنوان متن منتشره روزنامه انیس "کشف الحال نادر بقلم اعلیحضرت امان للا خان" از متن
اردوی اعالمیه برگرفته شده است و یا روز نامه انیس عنوان را خودش انتخاب کرده است ،تا هنوز
برایم معلوم نیست .بهرحال اینک متن اعالمیه امان للا خان منتشره روزنامه "زمیندار" ـ الهور که
در آرشیف ملی هند در قید  8صفحه چاپ شده است ،ذیالً به حیث یک سند تاریخی تقدیم میگردد:
در آغاز سند آرشیف ملی هند به حیث عنوان آمده است« :مختصر نامۀ امان للا خان ،روم [پایتخت
ایتالیا ـ کاظم] ،مورخ  10فبروری  ،1931منتشره زمیندار در شمارۀ مورخ  5مارچ »1931
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توضیح دو نکته مهم در بارۀ شاه امان هللا غازی:
دراین روزها درجواربحث های دلچسپ پیرامون اوضاع جاری کشور ،به بعضی مباحث تاریخی
بخصوص وقایع دو دهه اول قرن بیست یعنی دورۀ امانی و دوره های بعدی اینجا و آنجا پرداخته
میشود که متأسفانه محوراصلی آن ازتحلیل و بررسی رویدادهای تاریخی فراتر رفته و با استفاده از
کلمات نامناسب به اشخاص و گردانندگان امور حتی به شکل توهین آمیز شکل جدال شخصی را به
خود گرفته است .دراینجا نمیخواهم مستقیما ً به محتوای بعضی نوشته ها بپردازم ،بلکه هدفم اشاره به
دو موضوع ضمنی است که باید به توضیح مزید آنها پرداخته شود ،از جمله:
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 1ـ آطالق کلمه "شاه فراری و یا شاه مخلوع":
دراین روزها پس از فراراشرف غنی ازکشور ،کلمۀ "فرار" درارتباط با بیرون شدن شاه امان للا
غازی از وطن نیز نزد بعضی مود روز گردیده است و حتی بعضی ها بطور مقایسوی میگویند که:
اشرف غنی از راه هوا و اما شاه امان للا از راه زمین فرار کرد .جای تأسف آنست که ما از بس
عقده و بدبینی هیچ چیز خوب برای خود و ملت ووطن خود نمانده ایم ،حتی دانشمندان و شخصیت
های وارد درادبیات و تاریخ دراین روزها کلمه "فرار" را در مورد شاه موصوف به تکرار بکار
می برند .اینکه بعضی از مؤرخان در سالهای گذشته به تقلید از منابع حکومتی امان للا غازی را
شاه "مخلوع" نامیده اند ،نیز به معنی دقیق کلمه دقت نکرده اند .این دو اصطالح گویا "شاه فراری و
یا مخلوع" هردو با واقعیت صدق نمیکند ،زیرا شاه موصوف رسما با تقدیم استعفی نامه ازسلطنت به
نفع برادر خود صرف نظر کرد ،نه اینکه مخفیانه راه گریز را درپیش گرفته باشد و یا اینکه
ازسلطنت خلع شده باشد ،زیرا "مخلوع" برشخصیکه از کار برکنار شده و نیز بطور خاص برای
پادشاهی که از سلطنت معزول یا برکنار شده باشد ،اطالق میگردد( .دیده شود فرهنگ فارسی شش
جلدی داکتر محمد معین ،جلد  ، ،3تهران ،1371 ،صفحه .)3950
استاد عزیزالدین وکیلی پوپلزائی ضمن آنکه متن مختصر استعفی نامه شاه امان للا را در کتاب خود
"سلطنت امان للا شاه "...درج نموده ،ولی از"خلع" شاه موصوف سخن گفته و او را بنام "شاه
مخلوع" نامیده است که این خود عدم دقت نویسنده کتاب را در موضوع نشان میدهد .استاد پوپلزائی
می نویسد :به ساعت  6صبح روز دوشنبه  24جدی 1307ش موافق  14جنوری 1929ع شاه
غازی استع فای خود را از امر خطیر سلطنت نوشته بدست برادر بزرگ خود عنایت للا شاه
سپرد....که متن مختصرآن از اینقرار میباشد:
«بعموم حاضرین دارالسلطنه کابل و کافه رعایای افغانستان ابالغ میگردد که دراثر اختالفات عدیده
ای که تا آالن بصورت آمد باعث تباهی بسیار بی گناهان و تاراج مال دولت گردید و من {چون}
خیرخواه این ملت و طرفدار ترقی و آسوده حالی مردم این مملکت بوده و هستم ،هرگز نمی خواهم
که از باعث مخالفت من اهالی دچار تکلیف و تباهی گردند و خیر مملکت مقتضی همین است که باید
به رضا و رغبت خود دست از کار و خدمت این ملت بکشم ،زیرا تمام خونریزی و انقالباتی که در
مملکت ظهور کرده اگر از سبب برخالفی با من میباشد ،از امر سلطنت بروفق فحوای این ورقه
مستعفی شده و حقوق سلطنت افغانستان را به برادر بزرگ خود سردار عنایت للا خان وا می
گذارم( ».وکیلی پوپلزائی" :سلطنت امان للا شاه و استقالل مجدد افغانستان"،چاپ قندهار،1396 ،
جلد دوم ،صفحه )471
به اساس متن فوق شاه امان للا غازی نه فرار کرده و نه خلع شده است ،لذا بهتر است او را به حیث
"شاه مستعفی" شناخت .بازهم حینیکه برادرش بعد از سه روز سلطنت دراثر فشار قوای سقوی
مجبور به استعفی از سلطنت گردید و حبیب للا کلکانی با اشغال کابل اعالم پادشاهی کرد ،مردم
قندهار از شاه مستعفی تقاضا کردند تا برای اعاده مجدد سلطنت اقدام نماید .همان بود که او به
تشکیل قوا پرداخت و تا غزنی پیش رفت ،اما به دالیل مختلف از آنجا عقب نشینی کرد و نخواست
مسئولیت عواقب خونبار جنگ را بعهده گیرد و به قندهار مراجعت و در جم غفیری از مردم بار
دیگر انصراف خود را از ادعای سلطنت اعالم کرد و پس از آن با عائله خود را راه ترک وطن را
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پیش گرفت .در این حالت بازهم شاه سابق نه فرار کرد و نه خلع شد ،بلکه به رضا و رغبت خود از
ادعای مجدد سلطنت منصرف گردید.
به دلیل اهمیت این بیانیه ،بازهم تکرار احسن خواهد بود که آنرا دوباره تداعی خاطر نمایم ،چنانکه او
گفت« :مردم عزیز من! به یقیین بدانید که من این مناظر دل شکن جنگ داخلی و قبیلوی را تحمل
کرده نمیتوانم و نمیخواهم شما برای بازگشت تخت و تاج من به چنین کارها دست یازید! پس من باید
بروم ،تا من موجب چنین کشتار و خونریزی نباشم .شما ملت عزیزم زنده و افغانستان باقی خواهد
ماند ،ولی روسیاهی ابدی مسؤلیت این هنگامه ای ناشایست بنام من ثبت میشود .درحالیکه من از روز
اول شاهی خود تعهد سپرده بودم که برای حفظ استقالل و تمامیت مملکت و سعادت و وحدت شما
مردم تمام افغانستان کار میکنم!
ببینید! علت بدبختی مردم ما در دوره های سابق تاریخ این بود که شهزادگان برای بدست آوردن مقام
شاهی باهمدیگر به جنگ و دشمنی ها وعداوت های قبیلوی برانگیخته اند .من میخواستم دوره شاهی
من چن ین نباشد و به جای اینکه مردم را به جنگ یکدیگر سوق دهم ،باید منادی دوستی و وحدت و
سعادت و اخوت تمام مردم افغانستان باشم .چون اکنون می بینم که شما به جنگ داخلی قبیلوی گرفتار
می آئید ،اینک من میخواهم میدان را به مردم خود افغانستان اعم از موافقان و مخالفان خود بگذارم،
شما باهمدیگر جور بیائید .من مسؤلیت جنگ خانگی شما را برای بازستانی تخت شاهی به ذمت خود
گرفته نمیتوانم .یک اودرزاده ای من به پاره چنار رسید{مقصد سپه ساالر محمد نادرخان است} و
دیگر برادر روحانی من {مقصد حضرت نورالمشایخ است} درهمین جا نشسته و جنگ خانگی را در
میدهند ،ولی من مرد اینکار نیستم و توصیه من به شما اینست که  :باهمدیگر کنار بیائید ،اتفاق کنید،
استقالل خود را نگهدارید و وطن خود را به دشمنان خارجی مسپارید .من فردی از شما هستم ،اگر
شما سعادتمند اید ،عین سعادت و مسرت من است .ولی اگر این چنین به خاک و خون بغلطید ،موجب
بدبختی و مالل دائمی من خواهد بود» .سپس شاه غازی بروز  2جوزای  1308مطابق با  23می
 1929ذریعۀ موتر سرحد افغانستان را عبور و برای همیشه ترک وطن کرد( .برگرفته از کتاب" :جنبش
مشروطیت در افغانستان" ،نوشته ـ پوهاند عبدالحی حبیبی ،چاپ جدید ،صفحه  236ـ )237

اکنون اینکه بعضی ها اینکار را "گریز ازمیدان ودست کشیدن از مبارزه وسپردن قدرت به یک دزد
وتباهی کشور" توجیه میدارند ،موضوعیست که به طینت و برداشت هرشخص مربوط میشود.
کسانیکه خواهان جنگ وجدال وقتل و کشتار برای اعاده مقام استند با کسانیکه با درنظرداشت شرایط
خاص مثل شاه امان للا غازی می اندیشند ،فرق میکند.
 2ـ اعطای لقب "غازی" به شاه امان هللا در لویه جرگه :1303
شاید پرسیده شود که چرا شاه امان للا همیشه با لقب "غازی" یاد میشود ،در حالیکه از نگاه مفهوم
این لقب ازنظر دینی بطورعام به همه کسانی اطالق میگردد که درجنگ دربرابر قوای "کفار"
اشتراک کرده و در میدان نبرد پیروز شده اند ،اما برعالوه این دلیل عام اینکه چرا کلمه "غازی"
بطورخاص ضم نام شاه امان للا گردیده است ،برمیگردد به اعطای این لقب برای شاه موصوف در
پایان لویه جرگه 1303که ازطرف بیش از  1500نفر اعضای آن جرگه رسما ً پیشکش گردید وشاه
آنرا به افتخار قبول کرد ،چنانکه درکتاب "رویداد لویه جرگه دارالسلطنه  "1303ضمن معروضه ای
بحضور اعلیحضرت شهریار غازی شریعت پرورخلد هللا ملکه و سلطنة چنین آمده است« :عرض ما
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داعیان دین و خادمان دولت ،علماء و مشائخ و سادات و روسا و وکالء تمام حصص مملکت محروسۀ
دولت علیه اسالمیه افغانستان صانها هللا تعالی عن حوادث الزمان بکمال افتخار و امتنان اینکه:ـ
اعلیحضرت شریعت پرورا! (من لم یشکرالناس لم یشکرهللا) ما ملت افغانستان شکریه این مراحم ذات
کثیرالبرکات شما را بهیچ زبان ادا کرده نمیتوانیم که محض برای غمخواری دین و تقویه شریعت غراء
حضرت خاتم النبیین و اصالح و ابخاح امور و آرامی ما ملت افغانستان اینچنین یک جمعیتی که در
عالم اسالم نظیر آن در تواریخ کمتر دیده شده است ،بروی کار آورده در مرکز دولت بحضور مبارک
شاهانه خویش جمع فرموده طلب استشاره فرمودند (هذا من فضل ربی لیبلونی اشکرام اکفر) ـ فی
الحقیقت میتوانیم عرض نمائیم که این نتیجه سعادات و اقبال ما ملت افغانستان است که ایزد متعال در
همچو یک وقت و زمانیکه درفضای عالم اسالم یک گونه نزاکتی پیدا شده تماما ً پریشانند ،ما ملت
افغانستان را بوجود مسعود مانند شما یک ذات خجسته صفات نائل و سر افراز گردانید.......در نتیجه
حسن این اقدامات بزرگ و خدمات سترگ که ذات اعلیحضرت غازی معظم مان فرمودند ،لویه جرگه
چهار مقصد عالی آتی را بحضور مبارک تقدیم میکند و امید قبولی آنرا بدرگاه خداوندی اعلیحضرت
شهریار غازی دارد.
یک :تحفۀ دعاست از طرف ما داعیان دین و دولت اسالمی که الهی بعزت بزرگی خود و حرمت
روح پرفتوح حضرت خاتم النبیین صلعم ،سلطنت اسالمیه غیوره افغانستان را بزیر لوای شریعت
غرای محمدیه و امراولی االمرمعظم مان المجاهد فی سبیل هللا الغازی امان هللا خان از جمیع دست برد
صون و مامون داشته همه وقت مشفق و متحدمان
حوادث اجانب و اغتشاشات و اضطرابات داخلی م ٔ
بدارد .آمین یا رب العلمین.
دو :بیادگار انعقاد این مجلس اسالمیه عالیه لویه جرگه یک نشان ذیشان توثیق عهد است موسوم به
"لویه جرگه" را برای حسن خدمت در راه شریعت و مملکت که اولی االمر غازی مان ابراز فرموده
اند ،از طرف ملت صادقۀ شاهانۀ شان تقدیم مینماید........عالوتا ً لویه جرگه یک میل تفنگ و یک قبضه
شمشیر را نیز بحضور مبارک تقدیم مینماید تا ذات شاهانه برای حفظ دین و منافع مملکت مقدسه
اسالمیه بمقابل غاصبین حقوق بشریت و انسانیت به استعمال آن شرف اسالمیت و شجاعت افغانیت را
ابراز نمایند.
سه :چون لفظ امیر در شریعت و درعرف گاه برای شخصیکه زیرحکم پادشاه باشد مثل امیرعسکر و
امیرالجیش و امیرالسریه و گاه درباره پادشاه کالن که زیرحکم دیگر نباشد ،مثل امیرالمؤمنین استعمال
میشود ،جهت دفع این توهم که آیا دولت ما زیر حکم است ،خدا نخواهد الحمدهلل سلطنت افغانستان
دارای استقالل داخلی و خارجی بوده یک دولت معظم و مستقل آزاد است ،لهذا ما ملت افغانستان امید
واریم که لفظ امیر بلفظ امیرالمؤمنین (ټول واک) که پادشاه گفته شود ،تبدیل یافته عموم ملت افغانستان
بعوض الغازی امیر امان هللا ،الغازی امیرالمومنین ټول واک امان هللا بگویند....
چهار :چونکه اعلیحضرت پدر شهید سعید و اعلیحضرت جد امجد مرحوم شما از طرف ملت به القاب
سراج الملت و الدین و ضیاء الملت والدین ملقب بودند" ،لویه جرگه" تمنا میکند که اعلیحضرت غازی
مان ملقب "سیف الملت والدین" شوند و این لقب را از طرف لویه جرگه قبول فرمایند».
{بعد از اختتام این عریضه اعلیحضرت بیک وضعیت متحیرانه تحت رقت و تاثیر عمیقی از شنیدن
این عریضه آمده بودند ،بر پا خواسته فرمودند .ب.د}
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«آیا بنام من عاج ز اسم حضرت الهی شامل باشد ،خوب است و بدان خورسند و ممنون باشم و یا به
"سیف"؟ در وقتیکه من طفل بودم و هیچ فکرم به امن و امان نبود ،نامم از زبان جد امجدم "امان للا"
نهاده شده است ،دیگر لقبی را که خداوند از لطف و مرحمت خود به من مهربانی فرموده "غازی"
است .در اول سلطنت ،من نیز بقبول نمودن " شمس الملت و الدین" و "سیف الملت و الدین" تکلیف
شدم ،اما گفتم که قبول کرده نمیتوانم .خدمت شما صادقانه عرض میکنم که "امان للا" خدمتگذار شما
و خادم اسالم است! و خیلی دوست دارم که تا آخرعمر خود بنام " بندۀ عاجز للا" یاد شوم و در خاک
"للا  ،للا" گفته بروم .تنها این لقب غازی را که خدا بمن اعطا و ارزانی فرموده اید ،کفایت میکند.
اگر شما میگوئ ید که اعلیحضرت امیر مرحوم و اعلیحضرت شهید چرا القاب را قبول کرده بودند،
عرض میکنم :البته آنها او را الزم دیده باشند ،خودم هیچیک خدمتی نکرده ام که تقدیر کرده شود و یا
سزاوار این نام باشم .باز اگر خدمتی کرده باشم بمقابل آن امروز این صدا های ملتم که از هر گوشه و
کنار بگوشم میرسد ،کفایت میکند .تشکر میکنم این بار گران را بگردنم نیندازید.
جوهر مرد به تقلید نگردد حاصل
مخترع شو که دیگرها بتو تقلید کنند
من نمیخواهم که درهرکار تقلید کنم ،فقط در اسالمیت تقلید میکنم و بس! همین قدر که گفتید کافی است.
آنچه در باب امیرالمؤمنین غازی امان هللا ټولواک فرمودید ،خوب میدانم که درافغانی ټولواک کل
اختیار را میگویند .هر وقتیکه زبان افغانی[پشتو] بهمه نقاط مملکت افغانستان و دربین مامورین ما
رواج یافت ،البته خودم نیز بقبول کردن آن حاضرم.
امیرالمؤمنین :آیا خلفای راشده (رض) امیر گفته نمیشوند؟ میشوند! آیا آنحضرات بزیر حمایه احدی بودند؟
نی! خاندان ما بهمین امیر یاد شده اند .حاال شما مختارید که این خادم اسالم را "امیر" میگوئید یا "امیر
المجاهدین "یا "امیرغازی" یا "خادم اسالم" هرچه بگوئید خوب است .هیچ پروائی ندارم .اینهمه از
محبت شما است ،لکن خودم خود را نسبت بشما خوب میشناسم .بخیالم اگر مرا "امیر امان هللا" بگوئید
خوب است تا زمانیکه یک خدمت شایان تقدیر و قابل تحسین برای شما ملت و عالم اسالم ابراز کنم.
نه از دنیا غمی دارم که عقبی است در پیشم
جنون خدمت خویشم ،ازین پس کوچه ها دورم
فقط وقار و عزتم در آبادی و بهبودی شما است و بس!
در خصوص شمشیر :قانونا ً و شرعا ً و عقالً شما را مالمت میکنم و قبول کرده نمیتوانم ،چرا این
شمشیر شما از طالست و بعضی دانه های الماس هم دارد .فقط برای پاس خاطر و خوشنودی تان همین
تفنگ را قبول میکنم و با شما عهد میکنم که در اثنای محاربه اگر سرم برود ،در پهلوی این تفنگ
خواهد بود .تا اوالً سر خود را در راه خدمات شما ملت ندهم ،این تفنگ را بدشمنان نخواهم داد.
باقی چیزهای شما را منظور میکردم ،لکن بنابر دالئلی که عرض کردم ،قبول کرده نمیتوانم .باقی
خاتمه کالم خود را بدعای ترقی و تعالی عالم اسالم مخصوصا ً افغانستان نموده میگویم (هللا اکبر هللا
اکبر ال اله االهلل هللا اکبر هللا اکبر و هلل الحمد)
اینست نمونه یک پادشاه با وجدان ،فارغ از خودخواهی و متعهد به خدمت برای وطن!
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در پایان این نوشته باید تصریح کرد که باز نشر این اعالمیه و صحت متن منتشره آن برطبق سند
منتشره "زمیندار" به زبان انگلیسی که فوقا ً گزارش یافت ،عده ای ازحامیان محمدنادرشاه را تحریک
به نوشتن مقاالت و تبصره های بی سر و پا ساخته و برآن واداشته است تا مطالبی در بارۀ دوره
امانی بنویسند و بحث هایی را نظیر آنچه در چهل سال سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه در جهت
تخدیر آن دورۀ پربار بیان شده و در واقع هدف آن زدون نام شاه امان للا غازی در تاریخ کشوربوده
است ،بار دیگر زیب نوشته های خود سازند .به هر حال هرکس حق دارد نظر خود را بیان دارد و
اما اینقدر باید گفت که اسنادی که تازه در دسترس قرار گرفته اند ،میتوانند موجب باز شدن دریچه
های جدید در قضاوت های تاریخی گردند و کسانیکه بدون مطالعه و صرف به همان فحوای گذشته به
اوضاع می نگرند ،بهتر خواهد بود به تدقیق بیشتر پرداخته و تن به قبول واقعیت های مستند تاریخی
دهند .البته کسانیکه فرصت و یا توان مطالعه و تدقیق مزید را در زمینه ندارند ،با تبصره ها و نوشته
های سبکسرانه و اتهامات بی اساس و ناوارد اقدام نفرمایند و این یک تذکر دوستانه و مخلصانه است
که نباید موجب رنجش خاطر آن عده گردد.
(پایان)
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