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 25/04/2016                                                                                    مایار         احسان هللا

 نادر افغان
 پادشاهی تا مهاجر فرزند داستان

 تمشقسمت ه
 

ی داد، م اعلیحضرت امان هللا خان در گذشته هر گاه اتفاقی برای سپه ساالر رخ در ختم قسمت هفتم خواندیم که :

شخصاً به عیادت تشریف می بردند ولی این بار با وصف وخامت مریضی، جویای احوال شان نشدند. این بی 

توجهی نه تنها سبب دل شکستگی سپه ساالر شد بلکه برادران شان را که هر کدام به نوبه  خود خدمات شایسته 

 یی انجام داده بودند دل سرد ساخت.

 و اینک ادامه  آن :

ه سپه ساالر نادر خان بهبود حاصل کردند، استعفاء نامه  خود راطی معروضه یی به مضمون ذیل به همینک

 1هـش 1303تقدیم داشتند. برج قوس  حضور اعلیحضرت امان هللا خان

اعلیحضرتا، شما از عقیده  خالص و مسلک بی آالیش من خوبتر مطلع استید و می دانید که از مدتی گرفتار »

ون هستم و امروز که من این معروضه را می نویسم و قتیست که آخرین قوای خودرا به وناگناخوشی های گ

 من نمانده است.خرج می دهم و دیگر هیچ تاب و توان به 

ً اعلیحضرتا ! یقین  بار  ووش است نمی تواند اضافه برین همچناخ کنید که مانند شخص مریضی که روحاً و جسما

شانه  خود بردارد، مخصوصاً از وقتیکه میان من و یک جمعیت ایکه اطراف و سنگین را که متحمل هستم به 

را گرفته اند، مخالفت فکری واقع است و نظریات شما و آنانرا ضد افکار و نظریات خیر اندیشانه   حوالی شما

 خود مشاهده می کنم.

نسبه از روحیات ملی دارم، چنین نظر به تجارب عدیده ایکه من در این مملکت حاصل داشته ام و از معلومات بال

اندیشه می رود که خدا ناخواسته سیل این افکار موحشه بنیان سالمت وطن را متزلزل و کاخ ترقیات مطلوبه را 

 منهدم خواهد ساخت.

هجوم این خطرات روح فرسا روز به روز به ضعف و نقاهت من می افزاید و محبت و درد وطن با روح من 

حالیکه اعلیحضرت شما هم، همه  آن عرایض بهی خواهانه  مرا که برای خیر شما و مفاد  مجادله می نماید. در

مع االسف به نظر قبول نمی بینید و به  ملت و طرز مملکت داری و ایجابات فعلی به حضور تان تقدیم می کنم

                                                           

 63و  26مراجعه شود به جلد اول نادر افغان، صفحه  1

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_nadir_afghan_8.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_nadir_afghan_8.pdf


  

 

 

 6از 2

ید. لذا من وجداناً هیچ کدام آن اهمیت نمی دهید و از وخامت و نتیجه  این اوضاع جگر خراش، هیچ نمی اندیش

 این اوضاع که تماماً برخالف میل و آرزوی وطن خواهانه ام جریان دتاً مجبورم تا اظهار کنم. چونمعذور و عقی

پس امیدوارم تا مرا از عهده  موجوده ام مستعفی شناخته و لطفاً منفصل فرمائید. زیرا هیچ میل  دارند قلباً متاثرم

ن به هیچ ماموریت کارکنم و اگر اصرار می فرمائید که حتماً باید کار کنم شرط ندارم که بعد ازاین در داخل وط

ن جه  ایوطن نثار خواهم کرد و نجاتم از پنوفای این حیات مستعارم که بار بار آنرا برای خدمات قابل افتخار 

لبته در خارج د ان بهر خدمتیکه الزم دانند مقررم فرمائیامرضیکه دامنگیرم است در امورات خارجه  افغانست

اضرم جهت استرضای شما اگر چه به سرکاتبی یک سفارت هم مقرر شوم آنرا می پذیرم و به وسیله  غیاب ح

از اوضاع نامالئم فعلی و جذبات صوری خود از یک طرف، ازاین کشمکش های و وسواس کنونی که ناشی 

 «معالجه و تداوی خود نیز خواهم پرداخت. بتاً نجات می یابم و از جانب دیگر بهسوطن خواهانه  من است هم ن

محمد نادر خان، نائب ساالر شاه ولی خان کفالت وزارت حربیه  نا گفته نباید گذاشت که هنگام مریضی سپه ساالر

موضوع تقلیل قوای عسکری دوباره به مجلس پیش گردید  را به عهده داشت. چون در غیاب سپه ساالر نادرخان

واند و چون اصرار اطرافیان نه تنها مضر بلکه مهلک خبه آن مخالفت ورزیده و آنرا  سردار شاه ولی خان نیز

هر گاه در »و همفکری اعلیحضرت امان هللا خان را در مورد مشاهده نمود بر پا خاسته و به عرض رسانید: 

باشم امر ول اردوی مرکزی می تطبیق پالن هاییکه در نظر است، شورشی برپا شود و به من که قوماندان ق

پس قبل ازآنکه من  یری آن داده شود، در صورت نبودن قوای الزمه چطور می توان از عهده  آن بر آمد؟جلوگ

از عدم اجرای اوامر، به حضور برسم، از اعلیحضرت شما خواهش می کنم که مرا  روزی ناکام و خجالت زده

گفته و ِکرچ ایکه در کمر داشت روی میز قرار  این را« از قبول این عهده معذور و استعفایم را منظور فرمایند

 داد.

و  هـش در قصر گل خانه به محضر وزراء 1303حوت 24اعلیحضرت امان هللا خان طی بیانیه ای به تاریخ 

به حیث و تقرر محمد ولی خان را  ساالر محمد نادر خان را از وظیفه مامورین عالی رتبه، سبک دوشی سپه

 .وزیر حربیه اعالن نمودند

اعلیحضرت امان هللا خان فرمودند: جناب محمد ولی خان آقا را سر امروز به وزارت حربیه مقرر کردم و به 

اوشان تبریک می دهم که کارهای حربیه و خارجه را بحیث وزیر حربیه و وکیل وزرات خارجه حسب اوامر و 

ً پیروی افکار مرا  بنماید. یقین دارم که وزیر صاحب حربیه  هدایاتم در معرض انصرام و انجام گذاشته، تماما

کنونی به خوبی از عهده  این دو کار بر آمده می توانند و در امور حربیه و خارجه افغانستان به مساعدت من یک 

 روح و رونق تازه خواهند دمید.

ه سئله کجناب محترم نادر خان برای وزارت مختاری افغانستان در پاریس در نظر گرفته شده ولی چون این م

)رضایت نامه( دولت مشارالیها تقرر شان موقوف است به استخراج از دولت بهیه فرانسه پس تا رسیدن اگریمان

صورت رسمیت ندارد. می دانید که چرا من ایشان را به خارج می فرستم یکی همان علت عمومی است که باید 

ت و اصول کارها و اداره  ادارات را به ااممامورین بزرگ و کوچک وطن باین طریق ممالک خارجه را دیده نظ

 طرز تازه یاد بگیرند و هنگام مراجعت به وطن از روی علم و بصیرت به اصول تازه اجرای امور بکنند.

تعلیمات مکاتب نظامی آنجا را مطالعه و مالحظه کنند و در موقعیکه به وطن مراجعت نمایند، معلومات و فکر 

از حالت حاضره بلند تر و درست تر خواهد بود. دوم اینست  که طبیعت شان  شان در امور حربیه صد مرتبه
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یک نوع کسالت دارد و مسافرت شان برای تداوی و تبدل مکان و تفریح طبیعت هم الزم است چنانچه خود ایشان 

در جواب سپه ساالر محمد نادر خان گفتند که : بلی از مدتیست  2«بارها این مسئله را با اصرار خواهش کرده اند.

که به حضور شاهانه چند مرتبه به عرض رسانیده ام  که مرا به کدام ماموریت خارجه بفرستند حتی اگر کار 

 «.بزرگی نباشد تا بتوانم آنجا به خواست خداوند به تداوی خود بپردازم

رانسه مواصلت کرد و چند روز قبل از حرکت شان اعلیحضرت امان اگریمان سپه ساالر محمد نادر خان از ف

که برای تحصیل به فرانسه را محمد طاهر هللا خان، موصوف را نزد خود فرا خوانده و خبر پسر بزرگ شان 

 اعزام گردیده بود، با تا سف به اطالع شان رسانده تسلیت دادند.

الر در بستر بیماری افتاده بودند و برای آنکه فشار بیشتری به این واقعه هنگامی به وقوع پیوسته بود که سپه سا

 ایشان وارد نیاید از افشای آن خود داری به عمل آمده بود.

مجلس فاتحه در سالم خانه  پغمان بر گذار گردید که در آن اعلیحضرت شخصاً و وزراء اشتراک داشتند. در ختم 

ا ر ی اعلیحضرت و همدردی حاضرین مراتب شکران خودفاتحه سپه ساالر محمد نادر خان، از تشریف آور

وهللا من امروز از مرگ خود که شاید مرض موجوده ام مقدمة الجیش آن باشد و از وفات :»اظهار داشته، گفتند 

این فرزند که در راه طلب علم و اطاعت از امر پادشاه خود در عالم غربت پدرود حیات گفته، چندان غمگین و 

ولی از اوضاع امروز که ملت محبوب و حکومت متبوعم را در تشنج و اختناق آورده است، خیلی  متا ثر نیستم،

 ...« محزون و اندوهگینم. 

 در اینجا می خواهم به ارتباط موضوع سخنانی را که شخصاً از زبان اعلیحضرت نادرشاه شنیده ام بازگو کنم.

ه حضور اعلیحضرت نادر شاه رسیدم و ایشان را هـش روزی بعد از ادای نماز شام ب 1309در اواخر سال 

. اعلیحضرت دفعتاً سر خود را بلند کرده ، به عکس اعلیحضرت امان هللا خان که به دیوار آویخته متفکر یافتم

من در زنده گی خود به آنچه عزم کرده ام خداوند بزرگ به من کمک کرده به آن موفق »بود نگاه کرده فرمودند: 

زی که مرا رنج می دهد، آنست که با وصف سعی و کوشش زیاد موفق نشدم تا خود را به او شده ام تنها چی

)اشاره به عکس( که من کیستم و برای او چه می خواهم، چون می دانستم به وطن عشق دارد. در  بشناسانم

که از موضوعات خورد و بزرگ از من مشوره می خواست، با کمال صداقت نظر خودرا به عرض می رساندم 

آن استقبال می شد، ولی دفعتاً متوجه شدم که از من دوری می جوید حرف هایم غرض آلود معلوم می شود و 

پیشنهادم در مجلس رد می شود. ولی د رآن زمان شخص وطن دوست دیگری که محمود بیگ خان طرزی باشد 

لس پیشنهادات مرا دوباره با دالیل وزیر خارجه و خسر اعلیحضرت امان هللا ان با من همفکر بود و خارج از مج

. چون تیر به عرض می رساند و طرف قبول واقع می شد و رنجش که از من پیدا کرده بودند از میان می رفت

مغرضین به هدف اصابت نمی کرد در صدد آن شدند تا محمود بیگ خان طرزی را که شخص نهایت با درایت 

دراین امر موفق شدند و محمود بیگ خان طرزی به وزارت مختاری بود از پهلوی اعلیحضرت دور کنند، چنانچه 

در فرانسه تعیین گردید. چون میدان خالی شد دسایس شان کارگر افتاد میان ما تفرقه انداخته، اعتبار و اعتماد 

 «اعلیحضرت را از من سلب کردند.
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سپار روم )پایتخت ایتالیا( شدم و به اروپا داشتم در پایان مسافرت، رهم سفری 1949ها سپری شد در سال  سال

به من لطف و مرحمت بی نهایت داشتند  برای دیدار و دستبوسی برادر بزرگم اعلیحضرت امان هللا خان رسیدم.

و در چند روزیکه به سفارت افغانستان در روم نزد جناب محمد عثمان خان امیر که سفیر کبیر و از دوستانم 

ن اآنکه روم را به قصد کابل ترک گویم، برای وداع به حضور اعلیحضرت امبودند، اقامت داشتم. شب قبل از 

چون مواصلت خود را به لندن با می شود تا چند روز بیشتر بمانی؟ عرض کردم هللا خان مشرف شدم، فرمودند: 

 کشتی که از آنجا جانب هند حرکت می کند، عیار کرده ام، نا گزیرم از خدمت تان مرخص شوم.

ز جا بر خاستند، جانب میزیکه در گوشه  اطاق قرار داشت، رفتند و جعبه  مخملی کوچکی که محتوی اعلیحضرت ا

آورده فرمودند: چون رونده  کابل هستی این را به دختر بزرگ اعلیحضرت ظاهر بود بسیار زیبا  3آن یک بروج

ت شان را داشته باشد ندارم ولی برای خود اعلیحضرت هدیه ایکه لیاقدخت بلقیس( بده و عالوه کردند : )شاه شاه

چیزی را که برایشان می فرستم، گمان می کنم بهترین هدیه باشد و آن تجربه من است. به من امر کردند که با 

 شتم، دست وپا داشتم و آن پدرمن چشم داشتم، گوش دا» دقت بشنوم و کما کان بر ای شان باز گو کنم. فرمودند: 

ر چه می شنیدند صادقانه با من در میان می گذاشتند و هرگاه مشکلی پیدا می شد به و کا کا های تو بودند. هتو 

ی رفع مخدمت حاضر بودند و برای انجام وظیفه می رفتند و مشکل را به کمک خداوند و با تدبیر ودرایت خود 

نیرنگ دست به کار شده به تعریف و توصیف من پرداختند، تنها مرا خدا و دوست نما با حیله و  کردند. دشمنان

بیر دشما مهدی آخر زمان هستید، استقالل افغانستان با ت هر صفتی بود به من بستند، گفتند:پیغمبر نساخته باقی 

ی خواهد و شما گرفته شد، ولی مردم به تمجید سپه ساالر پرداختند، سپه ساالر خود خواه است و برای خود م

باید را ن ازاین رو به پیشنهادات شما که تماماً برای بهبود مملکت است، همنوا نمی باشد. موضوع ایران ورضاشاه

گفته های شان رفته رفته بمن اثر کرد، انسان ضعیف است و از تعریف و توصیف لذت می  از نظر دور داشت.

یم را بریدند. این تجربه  خودرا به شما می گویم تا اشخاص برد، بدین حیله ایشان را از من دور ساخته و دست وپا

ار صادق همیشه راست می گوید و از متگچاپلوس و بلی صاحب و به جا صاحب را راه ندهید، باید بدانید که خد

 «گفتار شان دلتنگ نشوید.

 سانید.را به اعلیحضرت ظاهر شاه خواهم ر دستان شان را بوسیده عرض کردم انشاء هللا پیام شما

و فراموش نکنی که هنگام  حرف های مرا بدون کم و کاست بگویی:»دوباره مرا مخاطب قرار داده، فرمودند

 رسانیدن این پیام، صدراعظم شاه محمود خان حاضر باشد، زیرا وی به تمام این جریان وارد است.

صلت نمود و در ماه سرطان اوهـش، اگریمان سپه ساالر محمد نادر خان از فرانسه م 1303بر گردیم به سال 

سال مذکور برای اشغال وظیفه  جدید شان، منحیث وزیر مختار روانه  فرانسه شدند. در این مسافرت پسر شان 

 اعلیحضرت با ایشان همراه بودند. محمد ظاهر خان و سردار احمد علی خان سلیمان مصاحب حضور

دارند ولی با آنهم روز وداع تعداد زیادی از اعزه، رکت خودرا محرمانه نگه حسپه ساالر سعی ورزید تاریخ 

ف و دوستانش حاضر بودند. سپه ساالر نه تنها در طول راه تا طورخم از طرف مردم افغانستان با جوش یمعار

نیز ازایشان استقبال شایانی به عمل آمد، چنانچه اخبار امان افغان آنرا با آب  دو خروش بدرقه شدند، بلکه در هن

 ی نویسد:و تاب م
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انسان عاقل، انسان خیر خواه، انسان خادم به نوع، انسان با دیانت و عاطفه نه تنها در وطن خود وبین قوم خود »

بلکه در هرجا نزد همه عزیز و محترم است. چون هندوستان همسایه  افغانستان و عالیق اجتماعی بین مملکتین 

افغانستان را ساکنین هند می شناسند و حضرات موصوف  ، رجال مشهور و معروفو ملتین از هر جا بیشتر است

را با یک نظر اعتبار می بینند. مخصوصاً جناب سردار اعلی محمد نادر خان را که از باعث شجاعت های فوق 

بوبیت بی اندازه در هند و حاده و فتوحات شاندار او در جنگ اخیر، افغان و انگلیس، شهرت فوق العاده و معال

 4دارند.اهالی آن 

امین عالی از سپه ساالر نادر خان خیرمقدم دگان معروف هند با قصائد غراء و مضهمچنان جراید، شعرا و نویسن

 گفته استقبال نمودند.

هـش از بمبی توسط کشتی  1303سرطان  29بعد از پذیرائی گرم و پر احساس مردم هند، سپه ساالر به تاریخ 

تقدیم اعتماد نامه، بعد از تشریفات معمول رئیس جمهور فرانسه ایشانرا به عازم فرانسه شدند. در پاریس هنگام 

 گرمی وصمیمیت استقبال نمود.

سپه ساالر در فرانسه بعد از اشغال وظیفه با وصف عاللت مزاج، دست به یک سلسله فعالیت هایی زدند. ضمن 

ه با خبر نگاران، در تحکیم روابط مالقات ها و گفت شنود با اشخاص صاحب رسوخ، ایراد بیانیه ها و مصاحب

دو کشور نه تنها در ساحه  کلتوری بلکه در ساحات اقتصادی و زراعت و همچنین در قسمت صنایع و معادن 

 رفی پیداوار افغانستان برای بازاریابی و جلب سرمایه گذاری، داخل اقدامات گردیدند.عوم

در « لو ریفیو دپلوماتیک» 5وده مخصوصاً مجله  سیاسیاین فعالیت ها روز به روز در جرائد خارجی انعکاس نم

مقاله  خود از شخصیت وزیر مختار افغانستان مارشال نادر خان، فعالیت های وی در وطنش ونظریات سر 

 موصوف در تحکیم روابط دو کشور به آب و تاب نوشت.

عث تشویشش گردید و چون  در این ضمن خبر شورش در سمت جنوبی به سمع سپه ساالر نادر خان رسید که با

ه کتباً ب ار از وطن دور بودند، نظریات و پیشنهادات خود رهاعواقب آنرا خطرناک می دانستند، با آنکه کیلومت

 حضور اعلیحضرت امان هللا خان به عرض رسانیدند.

ه و بدین وانمود کردند، که سپه ساالر خود بانی این شورش بودبهره برداری کرده طوری ولی مغرضین از آن 

بین قوم بیشتر و محکم تر ر وسیله می خواهد موضوع را به نفع خود حل و فصل کند و نفوذ و اعتبار خودرا د

سازد. چون مفکوره و نظریات شان طرف توجه قرار نگرفت سپه ساالر دلسرد شده و طی عریضه ای از حضور 

 مودند.اعلیحضرت ، نسبت عاللت مزاج سبکدوشی خودرا از وظیفه مطالبه ن

 درینجا بی مورد نخواهد بود تا اسباب و علل شورش سمت جنوبی را به طور خالصه از نظر بگذرانیم.

دید. شخصی بنام مال عبدهللا معروف به رره گی وبی عدالتی مامورین موظف آغاز گاین شورش اصالً از بی ادا

رفته و به امیر الدین خان حاکم اعلی شکایت مالی لنگ که از مال های منگل بود، برای معامله  شخصی به گردیز 

و قرار حکم شرع، جبران خساره را مطالبه نمود. حاکم موصوف به گفتار وی توجه نکرده و در جواب  نموده
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مال وی را منکر شریعت گفته تکفیر « حاال نظام نامه حکم فرماست و شریعت در کار نیست.»اصرار وی گفت: 

 یب نمود.کرد و حاکم اعلی وی را تا د

مال عبدهللا )مالی لنگ( که نطاق خوبی بود و بین اهالی محبوبیت داشت با دوستش مال عبدالرشید در بین قوم 

منگل به تبلیغات پرداخت. چون مردم از بی عدالتی حاکم به تنگ آمده بودند، این تبلیغ کارگر افتاد و شورش 

و به دیگر اقوام دور و پیش اثر ی را بخود گرفت مذهب ازاینجا سرچشمه گرفته و رفته رفته شکل یک شورش

بخشید و شورشیان کوتل تیره را اشغال کردند. برای مذاکره با شورشیان سردار محمد عثمان خان )معاون شورای 

والیت( و رئیس تمیز و چندین اشخاص متنفذ دیگر تعیین گردیدند. چون گفت و شنود با شورشیان نتیجه نداد، 

د تا یک قوه نظامی به سرکردگی محمد ولی خان، وزیر حربیه بدان والیت سوق دهند. معین مرکز مجبور گردی

همینکه وارد گردیز شد از طرف  تعیین گردید. قوامعیتی  تئاحربیه حبیب هللا خان فرقه مشر نیز جزء هی

 شورشیان محاصره گردید و کاری از آن ساخته نشد.

حت با چند بطریه توپ ت« جان فدا»پائین شدند. ناگزیر مرکز یک غند شورشیان پیش قدمی نموده، طرف لهوگرد 

 امر رئیس ارکان حربیه، عبدالمجید خان غند مشر برای جلوگیری از پیشرفت اشرار فرستاد.

غند مذکور به شاه مزار رسیده در دشت بیدک )پائین کوتل تیره( اردوگاه تشکیل داد. چون ترتیبات امنیتی قبالً 

از  را بود، شورشیان شب خون زده و در اثر آن عبدالمجید خان و قسمت زیادی از غند جان خودگرفته نشده 

کیلومتری کابل پیش  30دست دادند. اسلحه و جبه خانه به دست شورشیان افتاده، قوای شان را تقویه کرد و تا 

 6روی کردند.

 ادامه دارد

 

 

 
 

   

 

 

 

 

                                                           

و  جانی می کند که باعث خسارات داشت نشا ة تبصره: شورش سمت جنوبی از تقلیل قوای عسکری که سپه ساالر نادر خان با آن مخالفت 6

 ای حکومت گران تمام شد.مالی گردیده و بر


