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 مقدمه

 الً چاپبقو کوچک    رد رسالهٔ ردیده  است که در موگتحریر  زمانیاغلی ښ کوتاه به جواب آن نوشته هاینوشتٔه هذا 

این رساله   که نشان بدهد خواهد می خود  ذعمبه  وی .اشته استگن «اه جدیدی  به حکمروائی شاه امان هللاگن»شدٔه من 

ی تهیه و استخبارات برتانوکابل در سکرتر سفارت هند برتانوی شیخ محبوب علی به اساس نوشته های زیادی  هً تا انداز

ی مبه این ترتیب وی اینرا هم ذکر  دهد نه برتانوی ها. می ت بنسی شاه امان هللا را به افغان ها علت ناکام که شده است

ه ه امان هللا نبود بلکتنها که منشی  شاه و او ن از منشی علی احمد نبوده «سقوط امان هللا»یعنی نماید که این نوشته 

 نبوده است. زمعلومات دقیق نی صاحب

استاد  یک خواندم. زیادبه دقت  شاه امان هللا نشر کرده بودندوقت در مورد آنان گنویسندکه تمام  آن آثاری را بار من  این

، من هم با رددگمی انتقادی محصالن متوجه نکات جدید، مفکوره ها و بصیرت ها  االتؤسها و مدرس با دادن لکچر

 ر به این فکر شدم که مطالعٔه دقیقگو یک بار دی ،ردیدمگ نوینجدید و بصیرت های  یهامطالعٔه آثار فوق متوجه  فکر

به هر  باشد.می های نو ثمرٔه خوب هم دارد که متضمن راه یابی به بصیرت ها و فکر آن زحمتوجود با  ،و انتقادی

ید تنها به تأئنه ردیده ام که گمن با این مطالعٔه خود به چنان نکات جدیدی در مورد حکمروائی شاه امان هللا متوجه  ،حال

ده ردیگکسی تا به حال متوجه آنها نبلکه دارای نکات و بصیرت هائیست که  ،رسالٔه من در مورد شاه امان هللا است

ر دنمایم، آنهم می ینجا  تنها فشردٔه آنرا ارائه ا در ولییان نموده ام بود. تمام این موضوع را من در متن به تفصیل ب

 .آن  نکات مهم مورد

 محترم مهدی  باشد نه محبوب علی.می یا نوشته های سقوط امان هللا  روانشاد منشی علی احمد محرر اوراق و

تمام  وید که کاکایش درگمی  باشندٔه سویسو فعالً استاد سابقٔه حربی پوهنتون  برادر زادٔه منشی علی احمد،شالیزی 

شتٔه یک نوبه شعر و ادب عالقه داشت و  هوید که کاکایش یک عالم دینی بودگمی حکمروائی پادشاه، منشی او بود. او 

 است. ردیدهگاز آن یاد  گاثر  روانشاد فرهن «افغانستان در پنج قرن اخیر»نیز دارد که در « غزنه تأریخ»نام ه خطی ب

رین د رفتن دوبارٔه کابل از کندهار به غزنی رسید، منشی علی احمد هم همرایش بود. گی که شاه امان هللا به نیت زمان

نوشته  رد پس برایش ناممکن بود وقت سفارت هند برتانوی در کابل مسدود و محبوب علی افغانستان را ترک کرده بود.

 .بیان نموده باشد مشرح صورت دقیق وبه سفر پادشاه را به غزنی وقایع « شاه امان هللاسقوط »نام به ی ا

  حکمرانی شاه امان هللا نتیجٔه توطئه ها و دسایس  یونگسرنرسالٔه موجود تثبیت نموده ام که  درهمچنان من

مالیان،  هکفته است گرا درین مورد تبرئه کرده و اینطور که خود امان هللا نیز برتانوی هابرتانوی نیست. عالوتاً این

، مخالفتش را کرده اند. اما اینکه شاه شکار توطئه های  برتانوی ها شده شان داده باشد بدون اینکه کسی پولی برای

ن جدا نماید. من ای تأریخیحال وقت آن است تا کسی این افسانه را از واقعیت های  .صرف یک افسانٔه قوی است ،باشد

 تم این اسبه طوالت ارزیابی نموده ام. منظوردرین رساله  فته بودمگخالصه  صورتبه برخالف آنچه قبالً  موضوع را

و دینامیزم  ، قوتشورندمی مردم  وقتیردانیده شوند که گردد و آنها به این هم ملتفت گبه خواننده بیان  تأریخیتا واقعیت 

را به بار می آورند و حتی مسیر  دنیردد و حادثات محیرالعقول و باور ناکرگمی ر نیرومند تر گآن از هر دینامیزم دی

 که رویداد عصر شاه امان هللا همین بود. ،رددگمی ون گرگد تأریخ
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  و، ا زورمندی او، اتیذصیت خش رفته تاگ اصالحاتشمنبع مشکالت شاه امان هللا قسمت های تحریک کنندٔه

نی اگکردن طرز زند عوض برایردانیدن زن و مرد کابل گبخصوص مجبور   .بود او ماوتوکراسی و اصالحات دور دو

ا انه، رهبران مذهبی بگو بیا مردم از ،در نتیجهآنهم دفعتاً و به امر حکومتی.  ،انی اروپائیگطرز زندعنعنوی شان به 

کرده  تنها ماند. درین حالت وی حتی به مأمورین خود اعتماداو  ،ردیدهگاو مخالف و مأمورین خودش به او بی عالقه 

 وی با وجود ترتیبات دفاعی مستحکم ردید. همچنانگی خویش گزند در یک حالت بحرانی دچار خوف   توانست. او نمی

ود اینجا ب یک واحد کوچک اردوی خود از پادشاهی دست کشید.  به اثر شکست دراماتیکو حکومت مستقر در کابل، 

تن یک حتی با داشردید که آنرا گبا جرأت میسر به یک دهاتی بیسواد، راهزن ولی  که فرصت برای تصرف تخت کابل

 توانست:می دست آورده نبه هم  گاردوی بزر

 .جانیده نگن آ تنها عواملی در این نوشته برای بیان تمام واقعات حکمروائی شاه امان هللا اختصاص داده نشده است

نظام مستحکمی را که نیکه اش، امیر عبدالرحمن  العادٔه خود خارقرام های اصالحی گشده که شاه امان هللا توسط پرو

ردید. قسمت گهای داخلی باز  گذاشته بود، از دست داد و به اثر همین ناکامی اش یک فصل جدید جنگبنیاد  نخا

راز افغانستان معاصر اب است که وقتاً فوقتاً در بارهٔ  سیستانیدرست ښاغلی این نوشته در مورد آن بیانات نا کوچک

یز مأبانٔه خود به هموطنان احکامی صادر و از آنها خواسته است تا گ، از ذهن چنزمانیو تحت تأثیر نوشته های داشته 

 آن درست که ازبال این دو نوشتٔه غرض آلود و ناردیدم تا در قگرسالٔه مرا در مورد شاه امان هللا نخوانند. من مجبور 

. که درآن موضوعات اصلی و مربوط به افغانستان را در پرتو کردند، نوشتٔه هذا را پیش کش نمایمنمایشی را بر پا 

 بیان نموده و از دادن ماهیت شخصی به آن اجتناب نموده ام. تأریخ

  تأریخیتا هنوز هم ذهنیت عامه و واقعات  رائیده است.گنسردی  و به نشده تأریخیدورٔه شاه امان هللا، هنوز هم 

ذهنیت های پارتیزانی و  سلطٔه  را از تأریخیاز هم فاصله دارند. من درین نوشتٔه کوتاه سعی ورزیده ام که واقعات 

احساسات شخصی را در آن  ،و آنها را به اساس آثار همان عصر بنویسم و طبق معموله داشته گدر امان ن درستنا

 طوربه نها را آ اً کرارتذکر نخست شانرا به تفصیل در لست و از آثار جا بجا یاد آوری نموده ام ولی  دخیل نسازم. 

 خلص در متن آورده ام.

و محصالن پوهنتونی ارقام کردم تا باشد مطالعٔه  تأریخر، با در نظرداشت عالقه مندان گمن این رساله را نیز مثل آن دی

 ردد.گشان مفید واقع  آن برای

بیشمار به تایپ نمودن این نوشته مبادرت ورزید. ی ها تبا وجود مصروفیمحترم نسیم سلیمی امتنان دارم که  از برادر

ه مه نمودلیسی به پښتو ترجگرا از ان« ناسی و دیپلوماتیک افغانستاسی تأریخ»ر من گوی حتی قبل برین یک اثر دی

 انتشار خواهد یافت.« د عالمه رشاد خپرندویه ټولنه»است. این اثر به زودی از طرف 

 کاکړمحمد حسن 

   2015 اکتوبر،
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 سیستانی شاغلی زمانی و ی شاغلینوشته ها اندر باب

 بخش نخست
 

 زمانی شاغلی در  مورد نوشتهٔ 

 
نوشته ای را در وبسایت « حکمروائی شاه امان هللا بهنظری »در مورد رسالٔه کوچک من  زمانیعبدالرحمن شاغلی 

ونه به نشر رسانده است. منظورش از این عمل گبه شکل اعالن به پشتو و هم به دری در شش بخش  هم ،افغان جرمن

ویت لیس بنا یافته، نه به رگآن است تا نشان بدهد که رسالٔه  کوچک من به اساس راپور های یک  ایجنت استخباراتی ان

 به این است. اشتهگن« سقوط امان هللا»که منشی ئی شاه امان هللا بود و آنرا زیر نام  یادداشت های منشی علی احمد 

ترین " مهموید که گمی و  بروز میدهد "در مقابل شاه امان هللالیس گسرچشمٔه تخریبات ان "ترتیب شاغلی زمانی آنرا 

فاده  استکه به علت  معنی. به این ر میداندگآنرا معتبر تر از هر مأخذ دی،  ر صاحب کاکړ بوده..."تکتاب داک ،ذماخ

 عکاسی است از نظریات حکومت هند برتانوی.نمن اوسیع از این منبع، این رساله  

 29غالم محمد غبار، پوه میرتأریخآن از  33مأخذ رساله  من  1۴۶این بیان او تحریف واقعیت است. در جمله   اوالا 

 پوهتأریخآن از  1۴منشی علی احمد و از  آن 21نام حاکمیت قانون، به آن از شاه امان هللا  21آن از لودویک ادمک، 

،" معتبر ترین" و یا  زمانیعبدالرحمن برخالف ادعای شاغلی  ران اند. به این ترتیبگفیض محمد و باقی از دی

ان سقوط ام»نام به ی نوشته ا ، زمانیعبدالرحمن برخالف بیانات  باشد. مهمتر اینکهمی "مهمترین"  مأخذ رساله  من ن

م ایجنت را هیعنی شیخ محبوب علی  اوالا وی این نویسنده یست.یا استخبارات آن ن راپوری از ایجنت برتانوی و« هللا

(Agent)  در ادوار متفاوت در  هاو ایجنت  ها نماید، در حالیکه سکرترمی و هم سکرتر سفارت هند برتانوی معرفی

ظرفیت یک تا پادشاهی امان هللا تنها در  1۸۸0ندی به عنوان ایجنت از سال . یک مسلمان هنوی بودندخدمت هند برتا

 را در افغانستان تأسیس نمود، در آن مأموریت از وقتی که هند برتانوی سفارت خودسکرتر و یا منشی  بعداا  خبر چین و

 غمشریکیتان و بالخاصه با خانواده  حاکم فغانسبا اخاطر نشان ساخت که بعضی ازین ها داشت. این را هم  باید 

ایجنت ها همچنان مؤظف بودند تا برای او هم راپور تهیه نمایند. اولین این میر عبدالرحمن خان اداشتند. در عصر 

الحات و در اصبالا به حیث مشاور ارشد امیر شیرعلی خان ایفای وظیفه نموده ، قیجنت آنها قاضی عبدالقادر یوسفزیا

 ،معلومات دقیقولی صاحب  ،وی سهم فعال و مهمی داشته است. برتانوی ها مجبور بودند تا کسانی را ولو مخالف

ری را گتوانستند کس دیمی لیس، به علت مخالفت شدید افغان ها، نگان-م افغاندو گآنها بعد از جن د.ناستخدام نمای

نمود با می  ایفای وظیفه در کابل نام سکرتر در سفارت هند برتانویه که بنیز بفرستند. حتی همین شیخ محبوب علی 

 داشت.نزدیکی  هللاانواده  شاه امان خ

ره  با یک طیاامان هللا، بعد از سه روز پادشاهی  جا نشین شاه ،معین السلطنهردید که گاین احساس وی زمانی نمایان 

مشاهداتش را از آنروز چنین « زوال غازی امان هللا»نام ه عازم پشاور بود. عزیز هندی در کتابی ب گلیسی از ارگان

شت گرو ب ... ردیدگ، از فرط تأثر بیهوش قدم بیرون نهاد گجلوی ار وازه  دروقتی معین السلطنه  از ثبت نموده است: "

، چشمانش هنوز از اشک پر ت. زمانی که به میدان هوائی رسیدریسگرا در آغوش کشید و بسیار  گ... دروازه  ار

 درد آلود...ی بود زیاد اایستاده بودند، بدون شک که صحنه ین گبه حالت خیلی غمینجا اعضای سفارت ا ردبود. 
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رفت. گش را لویگریستن زیاد، بغض گحالت شیخ محمد علی اکهی سکرتر هندوستانی سفارت برتانوی چنان بود که از 

و تو نمیدانی که سالله  امانی به فت که: "گ. او برایم ردیدمگدیدم، از وی جویای این همه تأثر زمانی که تصادفاا او را 

ر تأثیرات دوره  امانی در هر جائی که بود گردید؟ اگصوبه سرحد نیز برباد سید و توأماا آرزو های مسلمانان پایان ر

ه ین امید را داشته باشیم کتوانستیم امی ما  مردم صوبه سرحد بسیار مفید بود. نمودن ر اقالا برای بیدارگیا نبود م

پشتون تبار و از ساکنین هند نویسنده   عزیز هندی اصالا  (1)"ر هندوستان زود تر آزاد شویم.گبه صوبه های دینسبت 

کفتان، سخت در قطعه  نمونه  ،زینگامان هللا در کابل مسکن شاه ئی اش تا به آخر حکمروا او با تمام خانواده بود.

ی در زمان امیر حبیب هللا کلکان طرفدار پادشاه، انسان واقع بین و از اوضاع افغانستان آنوقف کامالا با خبر بود. وی

 .ردیدگبرای مدت کوتاهی بندی 

سیار که ب یکی از پسرانش ،رم باشد. به روایتییا ک   ښ یا ورکزی وگبنهای محبوب علی شاید در اصل از پشتون 

در وقت جهاد افغانی بعضی رهبران جهادی را در منزل مجللش در نزدیکی های پشاور دعوت  ،ردیده بودگفرتوت 

 نمود. 

به اساس دالیل و شواهد، منشی علی احمد )مومند شالیزی( است نه محبوب علی. به « سقوط شاه امان هللا»ارنده  گن

شد می نام "منشی صاحب" یاد ه شالیز بقریه   روایت محترم داوود ملکیار، وی در میان مردم خود یعنی مومند های

منشی در غزنی شهرت بینا بود. خانواده های ملکیار و هردو چشم نا ازی او را دیده بود. در آنوقف وی و در کودک

رفته و بعد در مناطق کنونی  به غزنی نام "مرغه" در کندهاره فراوان دارند. مومند ها در قرن پانزدهم  از محلی ب

 زیدند.گرفته تا پشاور متوطن و تعدادی در همان غزنی مسکن گشان از کامه 

)شالیزی( در تمام دوره  شاه امان هللا منشی او بود، توسط محترم ارکان حرب مهدی شالیزی  اینکه شادروان علی احمد

فعالا  بوده وردد. او که در افغانستان استاد حربی پوهنتون بود، برادر زاده  منشی علی احمد گمی به شکل زیر تأئید 

 ، یکی از شخصیت های با ز آنها شادروان عبدالستار شالیزیآنها چند برادر بودند که یکی ا باشد.می مقیم سویس 

 ردید.گتحصیالت عالی بود که در شاهی مشروطه وزیر داخله 

" هم دارد غزنه تأریخ"نام ه بلکه یک شخص با فهم و مهم بود. وی اثری ب ،منشی علی احمد هم یک شخص عادی نه

آنرا از برادر خود شادروان رشتیا  گ. میر محمد صدیق فرهنراعظم محمد هاشم خان از چاپ ماندکه در عصر صد

لیف علي احمد بن أخصوصي غزنین، ت ریخأت" نماید:می اثر خویش از آن چنین یاد  ۴02 بدست آورده و در صفحه  

و علما  ابوید که عمش گمی این را هم شالېزى  ".قلمي متعلق به س. ق. رشتیا فقیر احمد، ساکن شالېز غزنین، نسخه  

، جالل " از قبیل رودکيثار "شاعران کالسیکآ کامل به مطالعه و بعضاا  یدسترس" نشست و برخواستی داشته وادیبان 

ي و مذهبي وارد و در امور دینمنشي علي احمد " عالوه برین ."حافظ شیرازي و سعدي و بیدل داشت الدین بلخي،

بدستم رسیده که من از ښاغلي داود ملکیار  از طرفښاغلي مهدي شالیزي این نوشته  بسیاري را رهنمایي میکرد." 

 هردو متشکرم.
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واضح  ، امااوست نام "سقوط امان هللا" ازبه ي ا کند که نوشتهمی صورت قطعی حکم نښاغلی شالیزی درین نوشته به 

واح شاد علي احمد ار"به این صورت:  ارندٔه این نوشته. گهم منشی شاه امان هللا بود و هم ناست که منشی علی احمد 

که حاصل نموده بود در آغاز کار به حیث مرزا در نزد مرحوم عبداالحد خان برگید همکاري )کرد( و  خان با دانشي

حیث میرزاى ه تي بعد علي احمد خان ببرگد صاحب از جمله همکاران مهم و قریب مرحوم امیر حبیب هللا خان بود. مد

دفتر )منشي( با مرحوم عبدالکریم خان علومي، نائب الحکومه مزار شریف، شامل کار شد و آهسته آهسته شهرتي 

 کسب نمود."

اسم منشي که اصطالح به دفتر شاه و هم حیث میرزاى به " باالخره در عهد شاه امان هللا مرحوم در دربار شاهي 

نمود[ و منشي علي احمد خان الى  شد ]ایفاى وظیفه مي نوقت( استعمال ميآ دفتر و میرزاى دفتر )درمنشي به آمر 

 ختم پادشاهى با امان هللا خان باقي ماند."

منشي صاحب به همرکابي هللا خان مجبور به ترک وطن شد،  داخلي )سال سقاوي( که شاه امان گجنکه  " در وقتي

که شاه امان  منشي صاحب در موقعيگویند  که مي در کویته رهسپار شدند. قراريشاه نیز از وطن یکجا خارج و 

ند. لیس ها در قونسلگري شان باقیماگهللا خان با اعضاي فامیل از کویته به ایتالیه عزیمت نمودند، به تحت نظارت ان

و باالخره این اثر تایپ شده به  نام سقوط امان هللا ... تحریر و تایپ شده در قونسلگرىبه در همین وقت کدام اثرى 

 رشیف لندن سپرده شد."آ

اه ش شخصی آتش در افغانستان" بدون آنکه از احمد علی اسمی ببرد، از منشینویسنده  کتاب " "ترارییه ستیو"

(Private Secretary) در است که پادشاه و منشی علی احمد در نزدیکی های شالیز  و این زمانی یاد آوری نموده

 (2)از  غزنی بودند.جائی 

از ذهن من در رساله ام منشی علی احمد را صاحب معلومات دقیق دانسته بودم. خصوصاا در مورد غزنی. ولی 

ر بود و نه دارای ، نه منشی دربا"میرزا علی احمد خان مومند از غزنی کند که:می این حکم تراوش  زمانیشاغلی 

نان چ، آنهم یک حکم قاطع، بر واقعیت استوار است یا خیر. هماین حکمش آیا را ندارد کهآناو پروای   معلومات دقیق."

خواهد به ذعم می ر او گشود. ممی بی اعتبار  شخود ش تمام نوشته  زارد که با این حکمگمی وی به این هم وقعی ن

 شاه امان هللااست و در اصل به ضد لیس ها، محبوب علی گاز سکرتر ان ،خود با این حکمش ثابت نماید که نوشته

ارش را انجام گدر آن وقت برای محبوب علی امکان نداشت این نت. وی پروای این را هم ندارد که اشته شده اسگن

 سفارت هند برتانوی در کابل در افغانستان نبود. ،قصد کابلبه  ،چون وی در زمان رسیدن شاه امان هللا به غزنید، هد

عد درست یک ماه ببیست و پنجم فبروری بسته و اعضای آن روانه  هند شده بودند در حالیکه شاه امان هللا  تأریخبه 

 رفتن دوباره  تخت کابل ناکامگرا در  ردید و چون در غزنی خودگبیست و پنجم مارچ از کندهار عازم کابل  تأریخبه 

ه بموتر چندین  ر به شمول منشی علی احمد توسط گدی و بسیاریدر آخر ماه می با خانواده  خود  دید، عقب نشست و

یعنی در نوشته شده اند، 1930و یا در سال  1929یا در سال " سقوط امان هللا" در مورداین اوراق  کویته رفت.

ر این نوشته جعل گکند که امی فکر ن زمانیدر آنجا نبود. زمانی که منشی علی احمد در آنجا بود ولی محبوب علی 
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. ندتساخمی را از آن آگاه نگلیسی نشر و مردم بود، باید در همان وقت به فارسی و امی برتانوی به ضد شاه امان هللا 

پوه لودویک تأریخدست آورده اند. به در حالیکه این نوشته را محققین در همین سال های اخیر از آرشیف ملی هند 

دیپلوماتیک  تأریخ»نام به ، نه در اثری رسانیده است از آن یاد کرده است به نشر 197۴در اثری که در سال ادمک 

یادداشت »نام به قلم منشی، به وی این نوشته را  نشر گردیده است. 19۶7که در سال « 1923-1900افغانستان 

بدیل ه است. ترداندگلیسی برگبه ان« ط امان هللاسقو»نام به برتانوی آنرا  "سکات"نشان میدهد که « سری و سیاسی

 انگشود، ولی محتویات آن همانست که در نوشته های نویسنندمی قابل تعجب دیده  (3) "سکات"عنوان نوشته از جانب 

 ردیده است.گبیان  همان وقت  افغان

 یکی از نرا در همان وقت، و به کثرت انتشار داده اند. آافغانستان جعل کرده اند،  تأریخبرتانویان در مورد  رگا

اده  استفص در مورد خط دیورند به نفع خود خااست که از آن به صورت  وم تاج التواریخجلد دمهمترین این جعلیات، 

ی تواند که برتانومی ر اینکه عقل سلیم باور کرده نگدی پ خواهم زد. گمفصالا مورد در آینده زیاد برده اند. در این 

 هداری کنند. مهم این است که موضوعیگیک نوشته  جعلی را برای مأمورین خود تهیه و آنرا در آرشیف خود ن ها

 قر از آن یاد آوری نشده باشد. این نوشته چنان منسجم و دقیگنیست که در آثار دیچنانی در نوشته  منشی علی احمد 

ته را ـاین نوش انیـزمورد دوره  امان هللا، ـدر مزارد. گی ـمنویسنده را به نمایش است که  علمیت و معلومات وسیع 

لیس ها" گتبلیغات پر از فتنه  اننام "به ردیده گلیس" و رساله  مرا که تا حدی از روی آن تهیه گراپور استخبارات ان"

 شمارد.می 

صدیقنامه  "تحصیلی" اش فوق لیسانس ر چه تگا ،نمایدمی نام داکتر هم یاد به راستی و صداقت خود را  این دشمن  

 .ندارداست ولی "داکتری" 

دست غازی امان به  هزار ها انسان بدون محکمه" که:اینست وید گمی از قول من  زمانیکه  یرگموضوع جدید دی

ودش. آنهم به دست خ را به قتل نرسانیده استاین بیان از من نیست و شاه امان هللا هزاران نفر  ."ه اندرسیدبه قتل هللا 

های شینوار،  گن در جنآ خوست و کمتر از گبسیار انسان ها کشته شدند: تقریباا چارده هزار در جندر دوره  او 

ولی تعداد آنهائی که بدون محاکمه و به حکم شاه اعدام  کوهدامن، کوهستان، غرب  شهر کابل و دور و اطراف غزنی.

بل از ذکری قفوذ بودند که در سقوط وی اثر مستقیم و یا غیر مستقیم داشته اند. شت شمار و کسان با نگشده باشند، ان

شاه، هیچ افغانی به جرم اظهار  ده سال  "در طول دوره  چیزی کمتر از  فته ام کهگویم که در رساله ام گاز آنها باید ب

مقصد ه باند، در اصل ردیده  گکه به امر مستقیم و یا غیر مستقیم او اعدام  یآنهای و نظر سیاسی اش زندانی نشده است

 ردید.گاستحصال و یا استحکام قدرت بود، که در نتیجه خودش ناکام و به خروج از وطن وادار 

دی غوربنقاتلش که به احتمال غالب شجاع الدوله  در زمره  قربانیان ممتاز، یکی از اولین ها، پدر شاه امان هللا بود،

کم امیر که به حانتقام کاکایش جوهر شاه غوربندی فت که او امیر حبیب هللا را به گمی بود، با افتخار به دوستانش 

 شخصکرد. می در مقام های بلند رسمی کار ه غوربندی در وقت شاه امان هللا شجاع الدول اعدام شده بود، کشته است.

امبرده به برادرش امیر شاه امان هللا بود، که به اثر شفاعت ن کاکای ،خان ر از قربانیان ممتاز سردار نصرهللاگدی
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که بعد از کشته شدن برادرش به عوض  . وی با وجودییافته بودندرهائی  گش از خطر مرمان هللا و مادرا، حبیب هللا

فع امان هللا که در کابل امیر انتخاب شده بود از امارت دست ه بود ولی فوراا به نردیدگانتخاب او در جالل آباد امیر 

 نجاتش داده بود گی اش تأمین بوده و با برادر زاده ئی که از مرگنصرهللا خان به این فکر که در آنجا زند. کشید

ال ردید. مگندی او وقتی به بتخاک رسید به امر امیر امان هللا ب. همکاری خواهد نمود، با خاطر آسوده روانه   کابل شد

وید که: " ... گمی سران قومی مشرقی ان و گفیض محمد که مخلص خانواده  امیر عبدالرحمن خان بود، از قول بزر

 پس از یک سال در شب جمعه، اول رمضان به بدترین احوالي، او را در محبس به خپه کردن هالک فرمود و بعد از

ر روز جمعه و بې ستري مستورات و بعضي قوانین بر خالف شرع ین به امور خالف شعایر اسالمي پرداخته، تغیآ

سال بعد از زندانی  نویسد: حدود یکمی ، این بیان را چنین "رابرت میک چیزنی"مترجم این اثر داکتر  (4) نمود."

سیاست  ناز آنشئه  شدید حکم قتل او را صادر نمود و بعد امان هللا بعد از  1920شدن نصرهللا، در نهم ماه می سال 

موجوده  ازین هم ثقه تر روایتی است که یکی از اعضای  (5)رفت که خالف عنعنات مسلمان ها بود.گرا در پیش ی های

دیده رگفت که سردار نصرهللا به امر  شاه امان هللا مسموم گبه شرط محفوظ بودن نامش( برایم شاه امان هللا )نواده  خا

طور خاصی در میان به بوده قران شریف را حفظ کرده بود و سردار نصرهللا یک مذهبی محکم  از بین برده شد.

شهر همین موضوع است. در داخل  گعلما و سران مشرقی از نفوذ برخوردار بود. یکی از عوامل بغاوت مالی لن

 آنها درین پالن پغمان ترور نمایند.خواستند شاه امان هللا را به انتقام او در راه می  کابل چنان طرفدارانی داشت که

به  خاناز بین بردن میرزا محمد حسین  ،حکمروائی پادشاه امان هللاردیدند. در ابتدای گیر گو دستشده شان نا کام 

در مقام های بلند کار کرده و به نام مستوفی الممالک صاحب نام ده  از زمان امیر عبدالرحمن خان بود. نامبرحکم او 

حکومت امیر نام کشیده بود. او مقرب امیر حبیب هللا خان نیز بود چنانچه به او خبر داد که امان  استقرارو در  گبزر

شاه امان هللا تمام جایداد او را در قلعه   اما او تنها در امور حکومتی نفوذ داشت.. هللا و مادرش به ضد او نقشه دارند

نزدیک بسیار زیاد که با وی  ایمأمور عالی رتبه ، بخشیدخان دروازی محمد ولی بیک  ضبط  و آنرا برای  مراد

 .بود

پنجاه از یاغی شدن خوست بود. پادشاه امر کشتن بعد  192۵در ماه می سال  از مردم پکتیا زیادبا رقم ری گکشتار دی

  (6) قومی شامل بودند.اطفال، چند صد نفر جوان و سران مجموع در جمله  اسیران هزار زن، اسیر را داد در  و سه

به اعدام محکمه شده و بحکم قاضي  بهتر است این محکومان  " وزیر تجارت عبدالهادی داوی به پادشاه عرض نمود که

این روایت از  (7)مگر نمیداني که من نواسه عبدالرحمن ام." کشته شوند. پادشاه با کمال خشونت و غرور گفت: 

                                                           

/ 1393فیض محمد هزاره، تذکر االنقالب، مدون داکتر حفیظ هللا شریعتي )سحر(، ناشر انتشارات میچید، محل نشر و چاپ نامعلوم،   ۴
از کدام منبع به دست آورده و نسخه اصلي آن در کجا است. محل نشر وید که نسخه اصلى و یا نقل آنرا . دکتر سحر نمى گ61، ص 2013

محترم سعد الدین  از نویسننده  سفانه این جاى آن نیست. أارزیابى مفصل ضرورت دارد، که مت ر حال این اثر بهآن هم واضح نیست. در ه
 اثر را فرستاده آنهم در وقت خوب که این، تشکرشپون 

 ازمیک چیزني  که، استاثر تذکر االنقالب فیض محمد  این، 92 ،1999مارکوس واینر، پرنسټن،  ناشر،، همحاصر درمیک چیزني، کابل ۵
یان بجمله نه، بلکه ه ب ترجمه جملهاین . روسی را هم ذکر نمودهاز خود و یا مترجم  یکه بعضاا تبصره های ،ه نمودهریزي ترجمگان بهروسي 

 .استمترجم طالب العلم و امانتکار  کمیک چیزني یاما  کوتاه مفاهیم است.
 90، ۸9، ذکر شده (، اثر1974ادمک، )  ۶
 173، 1999حبیبي، جنبش مشروطیت در افغانستان، سازمان مهاجرین مسلمان افغان، چاپ دوم، عبدالحي  7
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اوست. این تراژیدی برای هر دو جانب تلفات مالی و جانی در  "یتجنبش مشروط اثر" وان عبدالحی حبیبی درشادر

ردید. پکتیاوال ها از حکومت و پادشاه چنان ناراضی گنفری از جوانان فدائی به کلی تلف  ۸00و یک کندک  بر داشت

 کردند، تا جائیکه استینار پادشاه بسیار ازهای کابل، در جانبداری  گن در جنبعداا ایله جاری های شا ردیدند کهگ

و یاغی  هزاشتگمیرغوث الدین سرکرده  ایله جاری های احمدزی به روی عساکر حکومتی آتش کشوده صحنه را 

 ان را بهگماهه اش به خارج به کندهار رفته و در آنجا یک تعداد نا معلوم بزر سفر شش. شاه امان هللا قبل از ندشد

ی که وید "مثلگمی زیاد بوده باشد که پادشاه بعداا اتهام مغشوش ساختن امنیت به اعدام محکوم نمود. تعداد افراد باید 

های پادشاه، چند نفر قاضی بود ر اعدام گقربانی های دی  ".من به کندهار برای کار نه بلکه برای قصابی آمده بودم

 رهبر اینان  قاضی خواسته بود صادر نمایند. که پادشاه از آنها ها  روی لچی زن در موردخواستند فتوائی را که نمی 

ر عمل دولی  ،منظور تحریک کردن و یاغی نمودن مردم به پکتیا رفتندبه اسبق، عبدالرحمن پغمانی بود. آنها  گبزر

ز حکومت برتانوی هند درین راستا را داوطلبانه به حکومت تسلیم نمودند، نه اینکه به هند رفته و ا شان ناکام و خود

اعضای دیوان به شمول وزیر  سپرد. یهبه دیوان حرب  وزارت حرببرای محاکمه ند. پادشاه آنها را شوطالب کمک 

اکمه محبعد از یک ماه و حربیه، افسران بلند رتبه  نظامی بودند. وزیر حربیه و یک کندک مشر خواهان اعدام بودند، 

 ه اعدام محکوم شدند. ب همهردیدند، گبه استثنای محمد صادق مجددی و برادرزاده اش معصوم مجددی که زندانی 

ردیدند. محکمه  قاضیان در دیوان گاعدام  گشدند در محضر عام در سیاه سنمی ه نفر قاضیان محکوم که به روایتی ن  

ر این صادر افغانستان معحرب توسط افسران نظامی یعنی از طرف شعبه  اجرائیه بود، نه توسط قاضیان قضائیه. 

قدم اولی بود برای بغاوت داره ئی های شینوار و ردیدند، که این مسئله "گن اعدام اولین باری بود که یک عده قاضیا

 نمودند. یعفستافوراا رتبه  عالین یک چند تن از افسران اثر آ کوهدامن" که به

تیجه  آن که ن، ردیدگکلکانی بسیار اثر ناک ثابت حکم اعدام عجوالنه و بدون سنجش شاه امان هللا در مورد حبیب هللا 

ه، ئیس تنظیمیردر جبل السراج،  .باشدمی این واقعه مستلزم یک اندازه تفصیالت   ختم حکمروائی خاندان او بود.

علی احمد لودی به هدایت پادشاه با حبیب هللا و سید حسین چاریکاری به یک تفاهم رسید. آنها در مقابل امتیازات 

از ایجاد نا آرامی ها دست کشیده و در تحکیم امنیت با حکومت همکاری نمایند. آنها  به طرف عدیده قبول نمودند که 

وجود  را با گکه پادشاه قبالا مالی لن نمایند. ولی از آنجائیشروع ردیدند تا به خدمت  حکومت کابل گکابل رهسپار 

باشد. پس در سرای همچنان سرنوشت او هم  به این فکر شد که نکند وده بود، حبیب هللانمدادن وعده  مأمونیت اعدام 

ادشاه در د تا از نیت پپ زگنام علی احمد به پادشاه  به نیت رفتن به کابل رسیده بود، در تیلیفون باخواجه، جائیکه 

ا پسر اکنون که ب" کند بشنوید: می زبان فیض محمد که از زبان حبیب هللا حکایت به اهی یابد. باقی را گآمورد خود 

ورده ام، چي معامله کنم ]؟[ و امیر امان هللا خان امر سر زدن و هالک او نمود. او که آرا به دست  سقا عهد کرده او

نه در میان نهاده شده است، چگو هض کرد که در صورت عهد و پیماني کخود را علي احمد خان اظهار کرده بود، عر

ه، نه با من. زنده اش دبا تو عهد کر و امیر امان هللا خان اینرا شنیده فرمود، که:   ؛در اعدام او اقدام ورزیده شود

مگذار و چون پسر سقا اسرار دروني امیر امان هللا خان را نسبت به خود کشف کرد، به همان تلیفون که سرگرم 

مکالمه بود، اظهار راستي کرده و خود را پسر سقا گفته، مخاطبانه لب به دشنام زن و زوجه امیر امان هللا خان ... 

نچه دید. و امیر امان هللا آمدنم خواهى دید، آابل بیم داده، گفت: در وقت حاضر حمله خود در ککشوده از وصول و 

خان از این  گفتار او که از روى معاهده وعده اي جانبداري محمد ولي خان وکیل و غیره وزراى خاص و بزرگان 
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وزراى خود بي خبر بود، از خشم متغیر ماجراى خیانت  از د، و همنمواظهار  با زبان خودنان خاطر یکابل که با اطم

 (۸)گردید، تلیفون را به غیظ بر روى میز زده هیچ نگفت."

وید که با در نظر داشت اعدام مالی گکند و میمی طور بیان  نمیله را کم و بیش هأنویسنده عزیز هندی نیز این مس

از سرای خوجه ورد خود بداند. لذا در راه رفتن به کابل ی نظر پادشاه را در ماخواست به حیله می ، حبیب هللا گلن

ه  شمالی ،"رئیس تنظیمیند، بچه  سقو جواب دادزمی  پ گکه کی یلیفون کرد و وقتی پادشاه پرسید به حضور پادشاه ت

ره داران نشسته هاست و در اطاق روبروی در بین پ دستشفت که بچه  سقو اآلن در گ" و باز به پادشاه احمد علی

 [ادد کرد ] ن هللا با صدای هیجانی جوابپ غازی اماگبیند امر کنند. با این می است. و پادشاه هر سلوکی را که الزم 

را  دپ بچه  سقو خوگبا این  .[بفرست]روان کن ، سرش را ب ب ر و به کابل بسپار گرا فوراا به آغوش مر گن سکه ای

 (9).فون را رها نمودفتن به پادشاه تلگا بد و بیراه معرفی نموده و ب

نیز در آثار خود ازین  "غالم محی الدین انیس"و  "سید رسول رساء"، "ابراهیم عطائی"، "رییه ستیوارت"مؤلف 

، داندمی لیس گراپور استخبارات ان اوراق او را  زمانیمنشی علی احمد، که  آوری نموده اند ولی کوتاه. یاد ءماجرا

 نکرده است.ازین موضوع یاد 

و بعداا تصرف جبل  محاصره رخداده است و اثر فوری  آن اول192۸دسمبر سال  12 دودبه هر حال این واقعه  ح 

از دست  1929جنوری سال  1۴السراج توسط سید حسین و هجوم حبیب هللا به کابل بود. پادشاه یک ماه بعد به روز 

 ید.ردگبعداا بیان خواهد  این حوادث کشید کهپادشاهی 

و  چون قدرت امیر حبیب هللا پدر و امیر عبدالرحمن ،  نیکه  شاه امان هللا به قانون محدود نبود ، هردو زورمندی

ه کبا وجود ی شاه امان هللا  که عجیت این استکردند و افغانان زیادی به حکم شان اعدام شده اند،. می مطلق العنانی 

اما د ردیگمتخصصین افغان و ترکی برای بار اول  قوانین و مقررات تحریر افغانستان به همکاری  در در عصر او

با وجودیکه   ،نمود. در عصر او قانون اساسی نیز نوشته شد ولی درآنمی ل پدر و پدر کالنش زورمندی باز هم مث

ردیده گنقدرت بدون حد  وی محدود  ،های مشروطه طلبان بودیکی از اساسی ترین خواسته  محدودیت قدرت شاهی

آنقدر افغان های که در دوران امیر  :ردهم آئی ها اظهار نموده بودم به جاست کهگفتار من که در یکی از گ. پس بود.

 در افغانستان معاصر امیران سلف شانپادشاهان و  عبدالرحمن و امیر حبیب هللا و پادشاه اعدام شده اند در دوران تمام 

نها یک فوج منظم، دایمی ، متکی به خود وغیره وسایل به شمول پول نداشتند که  خالصه همه  ای ردیده اند.گاعدام ن

بدالرحمن و امیر شیر علی بودند که برای بار اول در افغانستان عاین امیر ردند.گبتوانند چنین زورمندی را مرتکب 

با ازدیاد عواید حکومت، ثبات یک فوج منظم را تنظیم نمودند و باز امیر عبدالرحمن  با ازدیاد مالیات و در مجموع 

حال همانطور باقی مانده است. قبل از عبدالرحمن تا به در اساس  منظم و دایمی را یقینی ساخت که  و بقای یک فوج

توانستند  فوج دایمی داشته می آن  مالیات زمین بود، آنقدر کم بود که حکمرانان ن گخان عواید حکومت که قلم بزر

ام  نبه تهیه نمایند. در آنوقت  "ایله جاری"ه  زیادی محتاج مشران قومی بودند که عندالضرورت آنها تا انداز باشند.

رسید. امیر می ردید که آنهم از طریق مشران قومی به حکومت گمی "جم بست" بر اقوام مالیه  کم و معین حواله 

                                                           

 17، یاد شده فیض محمد، اثر ۸
 245،  یاد شده عزیز هندي، یاد اثر 9
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به مام زمین های مزروغ مملکت مالیه ئی روی تبه عبدالرحمن  به استثنای درانی ها باالی تمام اقوام، و در  واقع 

ه نمود. عواید از این درک زیاد بود که در مقابل آن مردم در تمام لشد حوامی که یک سووم حاصالت  نام "سه کوت"

توانست تمام  نموده وطور قوای" ایله جاری " سرکوب  ملک برخاستند ولی حکومت آنها را به زور نظامی و همین

تعمیرات حکومتی و محبس  ،برای دفاتر مأمورین خود مستقیماا اداره نماید. افغانستان قبل از اومملکت را توسط 

ردید.  به اساس همین اجراآت و غیره بود گدر زمان او آباد   گرسمی نداشت، که این و آن به شمول محبس دهمزن

 اتکه شکل اصالح شده و عصری آن  که امیر عبدالرحمن برای اولین بار حکومت مرکزی را تنظیم و پایدار ساخت،

در عصر او بود که به اساس موافقات بین المللی تحدید تمام سرحدات افغانستان تکمیل و نشانی  اکنون ادامه دارد.

ردید. لذا امیر عبدالرحمن مؤسس دور دووم افغانستان معاصر گافغانستان سر بلند به جهان معرفی  ه  ردید. در نتیجگ

 تواند.می شمرده شده 

لیس ده سال زحمت کشید تا گدولت انکند که" می ادعا  زمانیعبدالرحمن ردیم به شاه امان هللا. شاغلی گمی اینجا بر 

 بسیار عجیب! است ئی جمله فکریست بسیار عجیب و  دولت امانیه را با پروگرامش معدوم کند."

یعنی چی؟ این افاده نه از حاکمیت برتانیه باالی هند  لیس"گان "دولت. استبه کار توجه  لیس"گان "دولت اوالا به افاده  

کند. این صرف یک افاده  عامیانه  می ده   سلطنت متحد را او نه در برتانیه از حکومت برتانوی و یا به طور دقیق اف

رد مفهوم مجمجرد، وم ـیک مفه و رد است،ـیک مفهوم مج لیس"گان "دولتردد که گندی است. او باید دانسته گو پروپا

ی متواند.انسان های مشخص و دینامیک است که به این کار ها دست می دولت امانیه" از بین برده نری را مثل "گدی

برتانوی ها کدام کار های کرده اند که حکومت امانی را معدوم نمودند.  ،زنند. وی باید ثابت کند که طی این ده سال

جا بوده کار نافهمان است. برای اینکه عنصر اساسی ئی دولت ، ملت و یا اصالا  استعمال کلمه  "دولت"درینجا بی 

به این خوش است که از الفاظ چرب استفاده   زمانیعبدالرحمن  تواند.می معدوم " کرده ن"مردم است که کسی آنرا 

 نموده و احکام بی اساس صادر نماید بدون اینکه به معنی و عواقب آن توجه کند و یا به آن بفهمد.

 

 ادامه دارد

 

 


