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 17/10/2019                                           محمد داؤد مومند

 قهرمان معرکه استقالل و جبهه نجات کشور
 انرد بابا

 سوم و اخیرقسمت   

شخص غازی امان هللا به نهضت مشروطه خواهی و  ئنمد غبار نیز در مورد درباریان خامیر غالم مح

به عالوه در کابینه و دربار عناصر نا آگاه بادار پرست جا گرفته بود که توانایی فکری و  »...مینویسد:

عملی برای مشوره دادن یا تطبیق پروگرام اصالحی نداشت و فهم آن ها از سویه بسیار عادی باالتر 

 «نبود.

و انگلیس مشرب و روس  نی که از راه صداقت نگذشته بودنداین سطور همین درباریا ۀرندبه نظر نگا

د بودن در دولت امانی ءمشرب و بی مسلک و پول و تمول و قدرت پرست و مفسدین فی االرض والسما

دی خان اوطیت مانند عالمه محمود طرزی، عبدالرحمن لودین، عبدالهرکه نه تنها راد مردان بزرگ مش

 شغالیشان داوی و میر قاسم خان را، از کنار شاه دور ساخته تجرید نمودند تا به اصطالح میدان برای 

ک یاست مدار و یصیت فکور و سخان بودند که یک شخ نادر شود، بلکه همین عناصر رقیب سپه ساالر

دور ساختند و هللا خان مانند غازی نادر خان را از کنار غازی امان ریخ کشور آرجل بزرگ نظامی ت

تمام قوت و قدرت به چوکی تفویض را با  "محمد سامی"یک جاسوس چند چهره ای بی هویت مانند 

 گماشتند.افغانستان وزارت حربیه 
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به حیث خان ازی امان هللا زعامت غ ، تحتنادر خانمحمد سپه ساالر که  آیا ممکن بود در صورتی

پرداخت،  می ی افغانستان وزیر حربیه و مشاور اعلی نظامی، به تقویه و تجهیز هرچه بیشتر اردو

 سقوط بدهد؟ را ، رژیم امانیقویسش و بلوا و بغاوت تباه کن شور

 ،دانشمند محترم استاد داکتر زمانیدر طول چند سال اخیر از قلم مؤرخین و محققین محترم به استثناء 

 ردر مورد تأیید و حمایت بدون چون و چرای زعامت امی

دست نشر رسید و حتی خطاب بیسمارک  هعبدالرحمن خان مطالبی ب

شاغلی سید هاشم سدید با دالیل » . را به امیر موصوف اعطأ نمودند

ه افغان جرمن بوبسایت منطقی در رد همچو ادعا مضمونی در 

 آن ۀنویسنددست نشر سپرد ولی از روی محافظه کاری اسمی از 

 به قدرت هیکه امیر موصوف به حمایت دولت برتانیدر حال« نبرد

توافق  یابود بلکه با امض برتانیه و پولیمحتاج مالی رسید، نه تنها 

نامه دیورند، قسمت بزرگی از خاک و ملت خود را در دست 

، البته امیر موصوف مؤفق گردید که حاکمیت انگلیس قرار داد

را با درایت خاص حکومت داری و قسمت باقیمانده این سر زمین 

ا ردر نتیجه همان پالیسی امیر موصوف، کشور ما  تدبر سیاسی و

ن ای تأریخکه البته  نگهداشتتجزیه و متالشی شدن در امان  از خطر ،خان تا اخیر دوره غازی امان هللا

 عبدالرحمن خان میدهد. قطع نظر از شیوه استبدادی حکومت داری اش به امیرکریدت را 

ر حالت دتباه کن سقوی الر محمد نادر خان نیز در فرصتی که کشور در نتیجه بغاوت و اغتشاش سپه سا

با خاک یکسان گردید،  هللا خانداشت و تمام دست آورد های دوره نهضت غازی امان  تباهی کامل قرار

با برادران فداکار خود از تبعید در فرانسه، به کشور بازگشت و کشور را از جهنم تعبیه شده سقوی و 

خطر بزرگ تجزیه و دوام حکومت جهل، توسط تبهکاران و مدنیت سوزان آن دوره ظلمانی و سیاه 

ان تا سقوط دولت این خاند ایدت و درایت خود نجات داد، که اعضو قیاسقوی به قوت تدبیر و شمشیر 

برای ، حاکمیت ملی و آزادی کشور شرافتمندانه و به مشی ملی لد خان از استقالؤجمهوری سردار دا

 نیم قرن دفاع نمودند.

صدراعظم صاحب کبیر سردار محمد هاشم خان، در طول دوره طوالنی صدارت به پیروی از پالیسی 

توانست که امنیت کامل را در کشور تأمین نماید، موصوف الملت و الدین  ءضیاهای امیر عبدالرحمن خان 

اد داشت، به استن با روش حکومت پلیسی همانند امیر عبدالرحمن از وضع امنیت در سراسر کشور اطالع

معلومات پدر مرحومم محمد هاشم خان تا هرشب از وضعیت امنیت در سراسر کشور اطالع نمی یافت 

 .رفت به بستر نمی
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خلیلی، حین بازگشت به کشور به اجازه خلیل هللا نادر خان به استناد ادعای استاد محمد اگر سپه ساالر 

رت و تسلط تبهکاران و مدنیت سوزان حکومت هند برتانوی، اقوام و قبایل سرحد را برای بر اندازی قد

 ن وجود خواهد داشت؟آسقوی به خود همراه ساخته باشد، چه عیبی در 

 رسیدن بهی خود را در مورد تأریخچندی قبل استاد جهانی مضمون مستند و انکار ناپذیر تحقیقی و 

از نظر  اقعا  درین ویب سایت وزین بدست نشر سپرد که و دوره زعامت غازی محمد نادر خانقدرت و 

نادر خان در برابر سپهساالر محمد شود، و مخالفین و معاندین زعامت  این جانب یک شاهکار شمرده می

 مسکوت ماندند. کامال   تا تحریر این سطور، ،نآ

خان  محمد نادرسپهساالر که به  ت هند برتانوی در اول حاضر نبودمبتنی بر نوشته استاد جهانی، حکوم

تا اینکه در برابر التیماتوم سردار محمد  متصرفه خود بدهد، و برادرنش حتی اجازه عبور از خاک های 

، دولت برتانیه مجبور گردید که هاشم خان که ممکن در زمینه از دولت شوروی طلب استمداد نمایند

 اجازه عبور را به ایشان بدهد.

 با ونمود، مانی از دولت شوروی طلب استمداد ولت امنظور از حمایت ده مگر غالم نبی خان چرخی ب

 !!شدقشون شوروی داخل خاک افغانستان 

 تانسنوشت که اگر دولت انگل، واقبینانه نگارگر در زمینه همچو افترآتگرانقدر اسحاق چندی قبل استاد 

  ن وجود دارد؟آنادر خان همکاری نموده باشد چه عیبی درسپهساالر محمد در زمینه با 

، همانند موافقت هنادر خان بعد از فتح و نصرت و اشغال قدرت، نه کدام موافقت ناممحمد سپه ساالر 

ند شد، نه مانکرد، نه قطعه خاکی از وطن خود را به انگلیس واگذار  ءاضلت انگلیس امودیورند با د نامه

غانستان مانند دوره امیر عبدالرحمن خان، در فامیر عبدلرحمن خان معاش خور دولت انگلیس بود و نه ا

 قسمت سیاست خارجی، تحت حمایت انگلیس قرار داشت؟

و غازی نادر خان شمرده امیر عبدالرحمن را بیسمارک و نجات بخشای افغانستان ، منطقیدام رویکپس 

و  در اتحاد ما را که انتقام شکست نهضت امانی را از تبه کاران سقوی گرفت و مدت پنجاه سال کشور

  ؟    دانستامنیت بسر برد، نماینده انگلیس 

با یک  1947، در سال متهم به انگلیس بودن میگردندفامیل نادر خان که سبکسرانه  ایت اعضاحکوم

ان استعمار انگلیس یعنی پاکست دجهانی به عضویت دولت مولو ۀو ضد انگلیسی در جامع ملی  کامال  مشی 

 رأی مخالف داد.

 خط دیورند را به رسمیت بشناسند.حکومت این خاندان هرگز حاضر نشدند که  ایاعض
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ملی افغان های ماورای خط دیورند در برابر  ۀاز داعی یستثنحکومت خاندان نادر خان بال ا ایاعض

ی ور های غربحکومت مولود و میراث خوار انگلیس یعنی پاکستان دفاع نموده اند و روی همین دلیل کش

 ه بار به تقاضاهای معاونت های اقتصادی و نظامی حکومات کشورـ  ن ،امریکا ۀو در رأس اضالع متحد

 ما، جواب منفی دادند. 

د ؤدامحمد م به ارتباط تشریک مساعی و رسیدن قدرت میان سردار هدرین قسمت الزم میدانم تذکری 

خان با ایادی مخفی و آشکار سوسیال امپریالیزم اتحاد شوروی و در واقعیت امر با خود دولت سوسیال 

یک »ا آن رجید استاد داکتر صاحب سید عبدهللا کاظم که دانشمند و محقق  بدهمتحاد شوروی اامپریالست 

ثل خمینی در ایران نیز شان در زمینه، مثالی از حرکت مما عنوان میدهند، جناب« حرکت تاکتیکی

منطق استدالل بر سبیل تمثیل، میتوان گفت که اگر همچو تفاهم  لذا متکی بر ه میدارند، ئتذکری ارا

شته باشد، آن منظور نجات کشور وجود داه نادر خان بمحمد احتمالی میان دولت انگلیس و سپه ساالر 

 کی قبول کرد.را نیز باید به عنوان یک حرکت تاکتی

د خان با کودتای سرطانی خود که زیر چتر روابط نا مریی حسن چپ ؤداسردار محمد با این تفاوت که 

شرق با دولت اتحاد شوروی و گماشتگان کی جی بی در اردو، ضد یک نظام قانونی حسن معروف به 

سبه اراه را برای کودتای هفت ثور مساعد ساخت، در محعنعنوی کشور صورت پذیرفت و مانند پلی،  و

دیمکراسی واقعی و معقولش با جمهوری و  ناکام شد و دولت تاکتیکی خود مطلقا   ۀاین حرکت بیخردان

فامیل نجیبش سقوط  ایاعض کشتن شخص خودش و، با تمام دست آورد های به اصطالح انقالبی اش

 مساعد و هموار ه بودند،ه تحت چتر جمهوریتش رشد نمودراه را برای کودتای ایادی کرملن ک کرد و

 .ساخت

خاندانش  اییله سقوی نجات داد بلکه او و اعضادر حالیکه غازی محمد نادر خان نه تنها کشور را از غ

توانست وجود یک کشور مستقل و آزاد و سربلند را بهتر و خوب تر و طوالنی تر از دوره امیر 

نیم قرن تضمین کند لذا دور از انصاف و عدالت و هرگونه منطق خواهد عبدالرحمن خان، برای مدت 

، وع قدرت از طریق کودتاراکتساب نا مش ۀد خان در زمینؤطالح تاکتیکی سردار داحرکت به اصبود که 

رمان معارک استرداد استقالل هو حرکت محتمل تاکتیکی ق، شده هوطنپرستانه شمرد و یک عمل مشروع 

 ه قلمداد نمود.نطیه انگلیس و عمل خایناع ،و نجات کشور را

بود، آن مرد میدان که کشور را از غایله سقوی نجات میداد و استقرار  اگر غازی محمد نادر خان نمی

 ؟توانست چه شخصی بوده میتضمین میکرد،  کشور و امنیت در کشور را برای مدت پنجاه سال در

 ؟تمداد نمودکه از دولت شوروی طلب اس چرخیغالم نبی خان خاندان 



  
 

 

 8از 5

ت انسکه رسیدن به سلطنت را باالتر و واالتر از مصالح خود مید بارکزاییوالی علی احمد خان خاندان 

 نانه خود رسید؟ئرانجام به کیفر اعمال خاو س

 ؟عسکر در کنار خود نداشتکه بیش از صد نفر  دروازی محمد ولی خان

 این خیال است و محال است و جنون.

، و یا هم کشته شدن مردم خود را تماشا کند ،نخواست برای دوام قدرت خودخان امان هللا اینکه غازی 

قدرت برسد، حین  به احراز  به مساعدت قشون شوروی زیر قومانده غالم نبی خان چرخی، مجددا  

ر انگلیس د ،ارمیکی از زعمای نامدار ضد استع ،هجرت به ایتالیه، ضمن مالقات با خان عبدالغفار خان

خواهش نمود که از هر نوع مساعدت خود خان عبدالغفارخان، و  حامی بزرگ نهضت امانی، از  منطقه

، حد اقل در یعنی نادر خان دریغ نکند، زیرا برای غازی امان هللا، نجات کشور« اودر زاده اش » با 

 داشت. مجددش را مقام باالتر و واالتر از اعاده قدرت همان مقطع زمانی،

توسط یک وفد به ، را برای دولت غازی امان هللااعانه جمع آوری شده عبدالغفارخان،  خانهمان بود که 

امیدوارم محمد ) حزب خدایی خدمتگار یعنی موالنا محمد اکبر خادم ۀبرجست ایریاست یکی از اعض

 دموالنا قیام الدین خادم مغالطه نگردد( به دولت غازی محم ،اکبر خادم با نویسنده و شاعر معروف وطن

 نادر خان فرستاد.

از  ،، بزرگترین دشمن استعمار انگلیس"دالغفار خانبخان ع"چه کسی بهتر و بیشتر از جناب فخر افغان 

 دسایس انگلیس و ایادی انگلیس در منطقه آگهی داشت؟

نادر حمد م ملتفت گردید، که دور ساختن و تبعید سپه ساالر ابعد از مهاجرت به ایتالیخان هللا  غازی امان

ملی، قبل از به منصه تطبیق اصالحات بنیادی و  دبرای ساختن یک اردوی نیرومن پیشنهاد اوخان و 

نیز تفویض همچو یک مقام نهایت حساس و حیاتی و سپردن اردو به یک خارجی بی  انقالبی و بعدا  

 ی بوده است.تأریخو  بس بزرگ و جبران ناپذیریک اشتباه  "محمود سامی"هویت مانند 

هللا  ا  قرابت فامیلی داشت در کتاب  ود  که با غازی اما سراج   ا  چنانکه سردار اسدهللا

 نویسد: می

 اما  هللاوط ، ه هللا  ا  به روم رفتم ، در راه بازگشت ب اما اعلیحضرت که به دیدار  وقتی»

به شاه شاه و یک تحفه برای د تر ظاهر علیحضرت محمد ظاهر عنوانی، انامه ای  ، ا 

 مناسبت عروسی اش برایم داد.
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از نصایح پدر م ، نوشته شده بود که متأسفانه  شاهاهر ظاعلیحضرت محمد وب عنوانی در مکت

دست گرفته  مومند( که باید اردوی کشور قوی شود و بعد از آ  اصالحات روی-نادر  ا ) شما

 «ب تانه کشور به بحرا  رفت.و بد شود، را نادیده گرفتم

با بزرگواری فطری  ا    هللا شود، که غازی اما از محتویات مکتوب فوق الذکر به صراحت معلوم می

 نماید.  ود به اشتباه  ود، اعتراف می

  را به اما  هللا  امماثلی توصیه  نیز هبر ترکر ،"فی کمال اتاتورکطمص"که قابل تذکر است 

 ابراز داشته بود.

، شاهدخت باشد که خود از حامیان سرسخت سردار داؤد خان می مطابق روایت محترم عبدهللا جان نوابی

اد خوبی یه نیز ضمن مسافرت خود در کلیفورنیا در یک محفلی از دوستی پدرش با نادر خان بهندیه 

 کرد.

، توضیحی دارم خدمت کسانیکه غازی محمد نادر خان را متهم به خیانت به غازی در فرجامین سخن

 گویند که چرا نادر خان قدرت را به امان هللا خان تفویض نکرد؟ دانند و می میخان امان هللا 

 ت طلب و معاند ون و فرصئکه درباریان منافق و وزرای خابخوانند و بدانند، منتقدان ساده لوح نخست 

 هللا را نسبت اه اماننادر خان، ذهنیت شسپهساالر محمد ف از لیاقت و درایت سیاسی و نبوغ حربی ئخا

نادر خان را از وظیفه بزرگ و سپهساالر محمد مغشوش ساخته، شاه را مجبور ساختند که  سپهساالربه 

که نادر خان نیز در نتیجه انگیزه همچو تأثر  ، نهایت مهم و حساس وزارت حربیه به فرانسه تبعید نماید

کر است قابل تذ جا، مستعفی گردد. درینافغانستان در پاریس سفارت  ۀاز تصمیم امان هللا خان، از وظیف

خواست که با دولت انگلیس رابطه داشته وظیفه سفارت بهترین شرایطی را  نادر خان میمحمد که اگر 

 گردانید. تحت چتر روابط دیپلوماتیک برایش مساعد می

نصر به یک ع یعنی وزارت حربیه، حساس و دارای اهمیت حیاتی برای کشور تسهمان پ   ینکه بعدا  تر ابد

الدین مجروح، دلیل هجرت او به افغانستان  جناب سید شمس دانشمند محترم  قول به مجهول الهویه، که

ظیفه نام محمود سامی به وه شاغلی سیستانی این سر را بداند( بمؤرخ، ممکن ) است تأریخاز اسرار 

سپهساالر محمد مورد احترام زیاد امان هللا خان و حمایت معاندین وزارت حربیه توظیف میگردد که 

 نادر خان در چوکات دولت قرار میگیرد.

مجروح مؤید و همکار سید شمس الدین به قول استاد  ن و جاسوس چار پدره است که بعدا  ئاین همان خا

 گذاشت. مینیز همانند دوره امانی به او احترام و ارج   بچه سقو و  بچه سقو گردید
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قوی را که موجودیت افغانستان را در س نادر خان زعامت و قدرت و حکومت مدنیت سوزسپهساالر محمد  ثانیا  

گ و به حیث یک فاتح بزر ود ساختب، ناخوددرایت و نبوغ سیاسی  شمشیر، به قوتبود تهلکه و مخاطره انداخته 

 ۀاستفاده نموده باشد، در ساحخان راه تحقق همچو آرمان بزرگ از نام امان هللا ر و کبیر به قدرت رسید، اگر د

، بخصوص با تواند یشده نمو مجاز است و مستلزم هیچگونه، الزام تلقی  معقول ،یک کار معمول ،سیاست

 ی،ن به دولت امانئقبا تنگ نظر و خار فق، قدرت پرست ومنا که از درباریان خفاشانه و ضد منافع ملی، جفاهای

 دولت امان هللا خان دید.

 هرکه آب از دم شمشیر  ورد نوشش باد.

تای مصر علیه ملک فاروق دمعاصر جهان انداخته شود مالحظه میگردد که کو تأریخدر  یاگر نظری به مثال های

از طرف ناصر در خانه اش نظر بند و  نرال نجیب، جبه زعامت جنرال نجیب به پیروزی انجامید ولی به زودی

 محبوس گردید.

 در کنار دوکتور عبدالرحیم سوکارنو یجنرال محمد حت ،زادیآ ملی مردم اندونزیا برای ۀمبارز در انقالب و

و  اده افتمحمد حتی از نظر  قرار داشت ولی بعد از پیروزی انقالب، «سیاییآنالیزم یوامبر ناسیمعروف به پ»

 تجرید گردید.

ل دیگری اتحاد شوروی مثا ،بعد از انقالب اکتوبر  در اخیر کشته شدنش، و شاید وضع تروتسکی و فرار یا تبعید

 در زمینه باشد.

سس افغانستان نوین یعنی لوی ؤم ۀحضرت میرویس بابا و چه در اوالد ۀچه در اوالد خود، تأریخ ۀما در عرص

در مواردی منافع ملی و  ییاسی قومی و خاندانی هستیم که حتی خطرناک سهد همچو رقابت هااش ،احمد شاه بابا

 .ه استموجودیت افغانستان را به تهلکه انداخت

نظامی برای احراز قدرت متکی بر رقابت  ۀیک ضرببه جز از  ماهیتا   نیزد خان را ؤدا کودتای سردار طبعا  

این پادشاه افغانستان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بود که کاکای اصلی  توان تعبیر دیگری داد،  نمی ،خاندانی

سبکدوش  یفه صدارتظاز و جبرا   شاه محمود خان غازی را که تاج بخش شمرده میشد،، یعنی سپه ساالر خود

 ساخت. از او آدم و رستم داستان گویا ارت شاند ودد خان را بر اریکه چوکی صؤداسردار محمد نموده و 

الش نموده ، تطق لجاجت پناه بردهنبه م ،یرند و یا طفالنهذفتابی را بپآیا ممکن است سردار پرستان این حقیقت آ

 فتاب را با دو انگشت پنهان سازند.آ تا

 وجیزه پر مغز مردم ما مهر مطابقت گذاشت که:این د خان به ؤدامحمد کودتای 

 «سیاست پدر و مادر ندارد» 

حیث سمبل تفکر ه ب ،خان و قابل توجه هم این است که تقدس ملی شخصیت امان هللایک مطلب بسیار مهم 

قالب اصالت قانون ندی عدالت اجتماعی و سیمای با وقار حکومت مردمی و بنیان گذار اامشروطه خواهی و من

م و یا صدراعظ اغتشاش مدنیت سوز سقوی رول و وظیفه امیر عبدالرحمن خان  ۀهمین بود که نباید بعد از دوردر
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 م با تشدد و استبدادأتوو  ،جامعه نهایت دشوار مستولی بربر تقاضای شرایط  کبیر محمد هاشم خان را که بنا

 ،تید و متفاودج کامال  شد با در نظر داشت شرایط  ور میگرفت و مجب دوش میه ب تأریخبه حکم جبر  ،بود ههمرا

مترقی و انقالبی خود درج نموده از مشی حکومت داری خویش و از تمام پرنسیپ های خود که در نظام نامه 

 بود صرف نظر و عدول نماید.

منظور نجات ه هاشم خان با در نظر داشت شرایط خطرناک و بحرانی بمحمد نادر خان و سردار محمد سپهساالر 

کشور از نابودی و همانا استحکام قدرت دولتی مجبور بودند که با پیروی قسمی از شیوه حکومت داری  ءو بقا

 را در حالت تعلیق قرار دهند.خان عبدالرحمن خان نسخه ترقی خواهانه نظام نامه غازی امان هللا امیر 

ثغور  نادر خان در تطبیق اهداف و دوام حکومت داری خود حدود وسپهساالر محمد این درست است که فامیل 

دالت ممکنه را زیر پا ساخته باشند و این پالیسی تا اخیر دوره صدارت داود خان دوام داشت ولی همین پالیسی ع

که مولود منطقی کوتای سرطانی سردار بود که برای مدت نیم قرن تا حدوث کودتای ثور  بود خانواده نادر خان

 حفظ کردند. زاد و مستقل و سر بلندآموجودیت افغانستان را به حیث یک کشور 

ملت و کشور  ،ت جهادی های مخلوق ایران و پاکستاناحکوم ،چیزی که از زمان حدوث کوتای ایادی شوروی

وس ینده غیر قابل پیشبینی کماکان مغبر و مایآکشور نیز تا  مستقبلن محروم است و فضای نا معلوم سیاسی آما از 

 کننده به نظر میرسد. 

بشارت مفکر بزرگ انقالبی نیم قاره هندوستان حضرت عالمه داکتر اقبال در  ذیل و به امید آن روزی که گفتار

 مورد سرنوشت مردم و کشور ما صدق پیدا کند:

 میرسد مردی که زنجیر غالمان بشکند

 دیده ام از روزن دیوار زندان شما

 مضمون پر باشند،معاصر کشور عالقه مند  تأریخدر اخیر این مقال ملتجی ام ذوات گرانقدری که به مطالعه 

در چهار قسمت ، جهانی را باری استاد ،صاحب روزی ،نهایت غنی یتأریخ قایقزاویه حاز مستند و  محتوی و

 فراموش نفرمایند.سایت بدرین وکه حاوی مطالب نهایت جالب است « اعلیحضرت محمد نادرشاه»تحت عنوان 

      ر نوشته فوق الذکر این طالب العلم کمسواد. با عرض حرمت و التجای اعتذار از نا رسایی های محتمل د
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