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 فهرست مطالب

 نخستبخش 

 اولقسمت 

 مقدمه 

  اغلی زمانیشدر مورد نوشتٔه 

 دوومقسمت  

  اغلی زمانیشبیان حیرت انگیز  ذهنی دیگری از 
 ارتباط با برتانوی ها 
 چند لغذش مهم شاه امان هللا 
 آخرین لویه جرگهٔ شاه امان هللا 

 سوومقسمت 

 تبلیغات و بغاوت های ضد پادشاه 
 بغاوت شنواری ها 
  و سید حسین در کوهستاِن نا قرارحبیب هللا در کوهدامِن نا آرام 

 چارم قسمت

 هجوم حبیب هللا بر کابل 
 استحکاماِت شهر کابل و استعفی ناگهانی پادشاه 

 پنجم قسمت

 شاه امان هللا و حکمروائی ده ساله اش 

 ششمقسمت 

 تأریخ دورهٔ امانی هتشنگی و عشق مفرط ب  

 بخش دووم

 در مورد نوشته های شاغلی سیستانی 

 یادداشت ها

 

 

 

mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com


  

 

 صفحه    11 از  3 شماره  

 :ارسال مقاالت  
 info@arianafghanistan.com  و یاspineghar@gmail.com 

 بخش نخست

 مششقسمت 

 تأریخ دورٔه امانی، ه تشنگی و عشق مفرط ب

را  جمله اش که وی معنی این مان نمیکنمگبی حد دارد".  وید که وی " به دورٔه امانی عشق و عطشگشاغلی زمانی می

به تمام حوادثی که تأریخ این دوره را میسازد  " عشق مفرط" داشتن .شده نمیتواندعاقل چنین  شخص فتار یکگ فهمد.ب

و برخی هم تلخ اند. مهمتر  بوده متضاد ،. حوادث این دورهخالف عقالنیتفتاری است  احساساتی، دور از منطق و حتی گ

 وید وگبدر موردش و هرچه  ماندبمورد تأریخ دورٔه امانی آفاقی و بی غرض  رد فتار نمیتواندگوی از روی این  ،اینکه

 در موردش مه ران را گدی یانتقادبلکه نوشته های میتواند ن شدهکه هیچ   انتقادی  .نباشدبنویسد، یک جانبه و پارتیزانی 

ر به این گاوادث کمک کرده نمیتواند. حدر تفهیم  بوده برخالف میتود های علمیاصالً فتار گاین هم و  میتواند نقبول کرده 

عشق مفرط دارد در عالم نا  هر " عاشقی" که با " معشوقش" ؛فته خواهد شدگدیده شود ، هت موقف احساساتی از یک ج

ر این نوع "عاشق" بمثل ستالین در شوروی و پول پات گامیدی، ممکن به اعمال افراطی و حتی انتحاری دست بزند. و ا

 د، قاتل ملیون ها انسان هم شده میتواند.ګردددر کمبودیا زمامدار دولت 

ط توس شاغلی زمانی نیز از روحیه افراطی  برخوردار است که در آن تهمت ها، کتره ها و احکام بی اساس های نوشتهاین 

است  آن این گبوده باشد. مثال بزر کوچهفته شده میتواند که بدون سویه و از مردم گاین آماتور کم نبوده، به رویت آنها 

ش مر او این حکگکه ا شدملیس" میداند. من خوش میگن تبلیغات پر از فتنٔه انکه رسالٔه کوچک مرا در مورد امان هللا " هما

آن هم انجام دادن و قادر به زاشت ولی وی این کار را نکرده گشت میگشرح میداد و روی" تبلیغات پر از فتنه"  انرا 

اند. و مثلی که قبالً به آن اشاره ردیده گکر ذهمان عصر نیز  ر  گنوشته های دی درنیست. زیرا تمام موضوعات این رساله 

در قسمت های ر اینکه، چنانچه گو دی ،نمودم، نویسندٔه آنها منشي علي احمد )شالیزى مومند( است نه شیخ محبوب علی

ن هللا دست اونی پادشاهی شاه امگحکومت برتانیه و یا هند برتانوی نبود که در سر ن ،فته آمدم ، اینگپیشتر به تفصیل 

رام های غیر عملی باالی مردم و گبا عملی نمودن پرو ... ردیدگخود پادشاه بود که باعث سقوط پادشاهی اش  داشت، این

شاغلی زمانی صرف از ذهن خود حکم صادر نموده  مثل اینکه جناب درین  ی خودش.سبه علت زورمندی و اوتوکرا

رتیزانی خود درک این را کرده نمیتواند که احکام پامورد صاحب صالحیتی باشد. وی یا نمیفهمد و یا به تأسی از موقف 

ام  وبسایت ها این احک د  عمدی استند. او صرف با استفاده از نشریات آزاعمومی باید بر پایٔه حوادث استوار باشند. ورنه 

خود وش فرا نداده است که هر کسی در ضمیر گرا صادر نموده است. و به آن ندا ئی  یرگو به همین منوال احکام دی

این است  مسلی عقل سلیم شده نمیتواند. تقاضای حامل عقلیک  کسی با مشخصهٔ در حقیقت استفادٔه نا سالم از آزادی،  دارد.

فتار، نوشتار، کردار گ هر کسی در هر حالی و در مورد هر موضوعی که باشد از روی یک قضاوت عقلی و اخالقی  که

 و رویه نماید.

وید من اسم غالم محی الدین آرتی گمی :مورد یک جمله از رساله ام قابل یاد آوری است اما، اعتراض شاغلی زمانی در

ن ز ایگر او فهمی از مقرره های نوشته های دقیق و علمی میداشت، هرگرا قصداً به غالم محى الدین انیس تغییر داده ام. ا

ن در داخل این عالمه ] [  آورده ام به این معنی لقب رادر اخیر نام غالم محی الدی  نوع حکم را صادر نمی نمود. وقتی من

 [ ]تنها "غالم محی الدین" بود و چون  در آنوقت برایم معلوم نبود، من لقب انیس را در داخل این عالمه ،است که در متن

ل مینماید ویک نویسنده از منبعی نقل ق وقتیکه است  این یک رسم قبول شده ،اضافه نموده ام زیرا که در نوشته های دقیق
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 صد آوردن هر نوعقبه معالیم خاصی ر غلط هم باشد. گردیده است، حتی اگباشد که در متن اصلی ذکر  همانیعین  باید 

 یگدالفبای نویسن ،این] [ نشان داده ام.  لقب "انیس" را در داخل این عالمهردیده است که به همین اساس من گتغیرات وضع 

 ران.  گاعتراض شاغلی زمانی باید باالی نافهمی خودش باشد نه دی است و علمی

فت وی گتأریخ دورٔه امانی "عشق مفرط " دارد ، یک علتش این خواهد بود که شاه امان هللا میه اینکه شاغلی زمانی ب

شاغلی زمانی که به اساس روایات متعدد یک مائویست است،  انی مردم تحوالت انقالبی می آورد.گانقالبی است و در زند

و مائویزم دو روی یک سکه اند. شاغلی زمانی در زمان تهاجم شوروی بر  انقالب زیرا انقالبی هم بوده میتواند.لذا 

 رگن های دیا. بیشتر اعضای افغان این کمیته، مائویستان بودند که مثل افغافغانستان ، عضو کمیتٔه آستریا در پشاور بود

هم مائویستان را میکوبید و هم مخالفان  ،بر ضد شوروی و رژیم دست نشاندٔه آن فعالیت میکردند. در کابل  رژیم پرچمی

دیالوژی ر برای ایگمائویستان افغان هم به مانند اشخاص و احزاب دی اذیت مینمود. ،ر را  به اتهام مائویستی زندانی کردهگدی

یوال، که دوست من بود نیز عضویت کمیتٔه فوق را داشت. ولی وی به حیث گاکتر طب، سعادت ش. دخویش فعالیت مینمود

روه های مائویستي، اخواني، خلقي و ستمي را برای وطن خطرناک میشمرد و بر ضد شان فعالیت گ ،جدی یک افغان ملتی 

در ترور اشخاص حزب  اسالمی و با وجودیکه  ردیدگپشاور ترور مینمود. به همین علت باید بوده باشد که موصوف در 

ده بود ولی در پشاور این ترور را کار مائویست ها میدانستند. پشاور در دورٔه جهاد ملی افغان ها نام کمائی کر  ،نامدار

دام کشاغلی نسیم جواد قبل از اینکه به ، که رئیس اتحادیٔه داکتران باشد ترور شده بود. به همین علت بوده گمرکز بزر

 تز مهاجرابعد  "ن تا مثل  شادروان پوهاند مجروح ترور نشوی.ک  پایت را از پشاور ب  "فت که گبکوچد، برایم  یرگملک دی

ید و ردگٔه ترورستی واقع لکه مائویست خوانده میشد، هدف حم هم اوولی  رفت.گاو بود که شاغلی زمانی جایش را  ثانی 

نی شاغلی اگتا کنون هم کمی عیبی است. به این صورت قسمت فعال زند که فرستاده شدبرای عالج به آستریا و یا ناروی 

ی و ی طبگردیده است نه در در کار  و نویسندگلیت های سری و مبارزات حزبی سپری  در مخالفت، ضدیت، فعا زمانی 

نموده نیز نمایان بوده و آنرا  است. این خواص مبارزاتی وی از نوشته های که در مورد من  یا علمی. ولی در ظاهر مؤدب

رش چاپ نموده و اینجا و آنجا در محافل پخش مینماید. به این ترتیب وی این موضوع گیکجا با نوشته های چند همفکر دی

 ساخته است. ندیگرا سیاسی و پروپا

در  ،که درین جانست آتعجب آور به نظر نمی آید. حیرانی در ی،و  این عملشاغلی زمانی  با در نظرداشت پیشینهٔ 

مینماید از "افغان کلتوری ټولنه" در راه مقاصد شخصی خود استفاده نماید. در محافل یادبود  تالشکلیفورنیای شمالی هم او 

او با شوق تمام از جبهٔه چارم یاد آوری مینماید که به نظر وی  ردد،گذار میگاستقالل که همه ساله از طرف این ټولنه بر

توسط نیکه اش میر زمان کنړی به پیش برده میشد. حقیقت این است که در محاربٔه استقالل نه  جبهٔه این جبهٔه چارم 

 بوده نمیتواند.ری گچیزی دیء مسخ نمودن تأریخ جز مسئله، چارمی وجود داشت و نه میرزمان سرکردٔه آن بود. این

ه قومانداني بپکتیا  ني سپه ساالر صالح محمد ، جبههٔ ه قوماندابخیبر  جبههٔ بود:  جبههاستقالل، فعالیت درین سه  گدر جن

 (٧٥٨٧٦٨ه قومانداني سردار عبدالقدوس. غبار )بکندهار  جبههٔ  وجنرال محمد نادر 

محاذ  ر،محاذ خیببیشتر نشان میدهد:  متذکره او این جبهات را به نام محاذ یاد نموده و تعداد آنها را زیر قوماندٔه قوماندانان

ه یرد کگنام میرا  کابل عقب جبههٔ همچنان او  ، محاذ وزیرستان ، محاذ پیواړ و محاذ تل.محاذ پکتیا ر،چترال ، محاذ قندها

 "... از نظر سوق الجیشي کدام مرکز عالي سوق و اداره اردوى افغانستان وجود نداشت."در آنجا شبه نظر

پ میزنیم که قبل از مروج شدن قؤه هوائی، کم و بیش مثل خیبر از اهمیت برخوردار بود. گدرینجا ما ازاسمار و چترال 

از راه خیبر و کمتر از آن   رفته است. بیشترگدر زمان باستان  مهاجرت ها و  تهاجماتی از آسیای میانه به هند صورت 
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حمدشاه کبیر به این طرف قسمتی از افغانستان درٔه کنر بوده و از وقت ا در دهنهٔ غرافیوی که از لحاظ ج ،از راه چترال

 زمامدار تازٔه باجوړ، حکمرانی را بنام مهتر مقرر نمود عمرا خان بود. در دهٔه آخر قرن نزدهم امیرعبدالرحمن به اتفاق

 ر نمود..قآن به چترال حمله نموده ، بعد از تسخیر،  قوه ئي را در آنجا مست  ولی هند برتانوی به خاطر اهمیت ستراتیژیکی

 روسیه ازین راه و یا راه عقبی بطرف هند سوقیات نماید ، جلوش را بگیرد  اګر  برای اینکه

را که  "لگباز"و یا  "لگباش"درٔه طوالنی و مهم  ،رفتن کافرستان اسبقگبعد از زیر  امیر عبدالرحمن (١٨٩٦)رگسال دی

ری وسیع تر ساخته و درست نمود. اصالً به این مقصد که گبرای رفت و آمد و سودا   امتداد دارد "منجان"از اسمار تا به 

ر از خطر مصئون خواهد گر روسیه به هند حمله ور شود، ازین راه کوتاه استفاده خواهد کرد و وسعت افغانستان، دیگا

از وقوع چنین حمله سخت در هراس ران تمام میشد.ولی مقامات هند برتانوی گهم  انجامشماند. این حمله واقع نشد و و

این قبضٔه پاکستان  ( اول زیر قبضٔه هند برتانوی و بعداً پاکستان در آمد.١٨٩۵به هر حال ، چترال از همان سال ) بودند.

ردد. پاکستان در ایام زمستان حدود شش ماه نسبت موجودیت برف از راه گممکن روزی منحیث خطری برای خود  کنر 

تقالل اس گ. در جنمیتواند که مورد استفاده قرارګرفتهو کنر تنها راهیست راه ندارد  "چترال"به  "دیر"زمین یعنی درٔه 

ار هم یک قوهٔ کوچک به قوماندانی و در اسم که خود افغانستان آنرا اغاز نموده بود، چترال از چندان اهمیتی برخوردار نبود

 وجود داشت.   نورستاني جنرال عبدالوکیل

" قوه افغاني از کنر در داخل عقب نشست  سپاه ساالر صالح محمد استقالل، وقتی  گدر آخر های جن (٧٦٠)فتٔه غبار گبه 

بین طرفین اغاز گردید، ولي این جنگ ها قاطع نبود، تا متارکه امضا شد، و قوه افغاني  گعالقه چترال هجوم کرد. جن

ر به طرفداری از استقالل گاین را هم یاد آور میشود که میر زمان کنری مثل بسیاری از افغان های دی مراجعت کرد." غبار

: " میر زمان خان ... در وید کهگت جوان بود میکه درآن وق سید شمس الدینلیغ مینمود. شاد روان لیس ها تبگو به ضد ان

وید که بریکوت یک شهرک نورستان  اعنی قسمتی گو می (.٤٢استقالل در بریکوت )کنر( اشتراک کرد." )مجروح،  گجن

د و به شوده بوگنبوده است. ولی شاغلی زمانی پافشاری میکند که جدش یک جبهٔه چارمی  گمیدان جن و از افغانستان بود

ه کوید به تأریخ دورٔه امانی عشق و عالقٔه مفرط دارد در اصل شاید از این سبب و به این علت باشدگمیبرد.اینکه او میپیش 

 عادی به مقام بلند خانی و اعتبار رسانید. درین مورد الزم است کمی نوشته شود.فردشاه امان هللا ، میر زمان را از یک 

نوشته های را که شاغلی زمانی در مورد من نموده است ، بعد از آن بود که شبی من در جمع دوستان در مورد جعلی 

و باز این نوشته را نموده ساخته که او را بر آشفته  فته بودمگبودن جبهٔه چارم و زورمندی های او در قبال مردم چیز های 

 است.

کمپاین و مبارزه را نمیداد، ر زمانی به نوشته های خود شکل گاشاره مینمایم و ا اجتماعی این موضوع جنبهٔ من درینجا به 

رامیداشت به گمن با نهایت  هر خانواده اش ، بالخصوص خانوادٔه شخصی اش کگمن حتی همین را هم نمی نوشتم. حال ا

 ه هیچ صورت شخصی نخواهم ساخت.له را نمایند. من این موضوع را بگله ئی دارند، از خودش این گ، کدام  رمگآنها  مین

" در کنر هم صافي ها ) با میر زمان خان که از خوانین و ملکان بزرگ بشمار میرفت( تصادم  وید کهگمی گبزرمجروح 

ها و زد و خورد هاى متعددى صورت گرفت. میر زمان خان که از مالکین کنر بشمار میرفت خود او مرد  گکردند و جن

فعال و جاه طلبي بود که بانجام اجاره دراى ]داري[ هاى مالیاتي با حکومت هاى محلي ثروت و اعتباري مزیدي اندوخت 

بعد از فوت امیر حبیب هللا خان محبوسین سیاسي و بعد باتهام یک واقعه جنایي در زمان حبیب هللا خان محبوس شد و 

استقالل سوق داد مردم را به اماکن خود  گنها را باشتراک در جنآسرکردگان قومي را امان هللا از محبس رها کرد و 

فرستاد و میر زمان خان باین ترتیب از حبس رها شد و در جنگ استقالل در بریکوت )کنر( اشتراک کرد و با استقرار 

mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com


  

 

 صفحه    11 از  6 شماره  

 :ارسال مقاالت  
 info@arianafghanistan.com  و یاspineghar@gmail.com 

ژیم اماني او هم بر اعتبار و قدرت خود در والیت کنر افزود و از حسن نظر و اعتبار دولت بهره کافي برداشت. اما ر

 (٤١٤٢باالخره شخصي گشت که دیگر در کنر نمي گنجید و با قیام صافي ها و نارضایي مردم مواجه شد." )مجروح،

" حالت معمولي" این." ارتقا نموده بودمعمولي ...  حالت ز یکاي "... نر( میر زمان ک١٥٨عزیز هندي ) فتهٔ گبه اساس  

 ویم.گو نمیخواهم در موردش چیزی بمبهم،  سته ئی اافاد

تر گفکر بدست آوردن مقام بزردر  ی،یک بنای مردم  با وجو د نداشتن میر زمانل، گبعد از قیام منچنین معلوم میشود که 

ل ها با لشکریان گ) ... وقتی ]میر زمان[ بعد از سرکوب شدن قیام من (٤٥٤٤٥٦)فتٔه عزیز هندیگشده بود. باز هم به 

ردید. حال بصورت منظم نقاره مینواخت گشت، در فکرش تغیراتی رخ داد و خودسر گ]ایله جاریان[ خود به منطقه اش باز

نتوانسته و به ضدش قیام و"وقتی که مردم ظلم های او را دیدند، تحمل  ( اجرا مینمود.ذشتگرسم با عساکرش پرید )و 

 ید احمد جان و بعد از ناکامی وی یک افسر بلند پایهٔ گوش حکومت رسید. حکومت نخست برگباالخره خبر به  نمودند."

را به انجا فرستاد که او هم امنیت را به درستی آورده نتوانست تا که خود پادشاه به جالل آباد رفت. " پادشاه با او به دیګر 

) عزیز هندي،  ." لیسی و چندین لک مرمی برامدگان گتفن ٩٠٠فتار نمود ... با وجود یکه بعداً  ]از نزدش[ بسیار نرمی ر

٢٥٦) 

او همیشه ... و بود که مادرش او را "بچه" خوانده بود. "  رها کردهپادشاه امان هللا به خاطری میر زمان را سر خود 

ئب نا فته شده است، پادشاه به سفارش مادر خود اکثرگقسمی که قبالً  (٢٥٣)عزیز هندي، تحایف زیادی برایش میفرستاد." 

پادشاه به این علت هم  و میر زمان را هم به خاطر او آزاد کزاشته بود. ها را از بارکزی ها مقرر نموده بود الحکومه

 ت.زاشگدر سر داشت به سرکشی نمی خیال پادشاهیسفارشات مادر را قبول مینمود که او برادر زاده اش علی احمد را که 

ته فگری پادشاه و مادرش "  ...به رعیت پادشاه ... تجاوز مینمود، حاکمان محلی از ترس با او چیزی ولی میر زمان به دلپ  

نوکر های او نیز کسی در  مظالمبود." از  شده پ معمولیگنمیتوانستند و حتی لت و کوب حاکمان دور و اطراف برایش 

)عزیز و به خان های دور و پیش خود انواع تجاوزات را مرتکب میشدند. و زمین های آنها را غصب مینمودند."  امان نبود

و  ان به بیدیني هم مزید علت  گشت."خشهرت امان هللا  یری با مردم بود." ...گویی، درگنتیجٔه این زور (٢٥٣هندي، 

" عم ما ]سید زیور شاه[  از عناصر ناراض از دولت بشمار رفت. این زد وخورد ها مجروح این را هم اضافه مینماید که 

رامي در منطقه اعاده شد. چند نفر از سرکردگان آخر حکومت آچهار سال کنر را نا آرام ساخت. باالخره با این تصمیم 

ن بل خان مذکور بیشتر کرد و عواقب آشنواري کنر اعدام گشتند که این کشتن و بستن، کینه و انتقام را در دل مردم و مقا

 (٤٢براى خان ناگوار تمام شد." ) مجروح، 

وقتی عزیز هندی  وید که حکومت با میر زمان چی کرد.گمجروح تأریخی از این حوادث ارائه نمی کند و این را هم نمی 

علول همین حوادث بوده باشد. ولی وید که میر زمان قبل از قیام  شینواری ها در کابل " نظر بند شاهی" بود، شاید مگمی

و جایدادش در کنر  این نظر بندی طوری بود که او صرف به منطقٔه خود رفته نمیتوانست. خانواده اش همراهش بود

سردار شیر احمد که  (٢٥٢)عزیز هندي، محفوظ بود و عالوتاً آنجا در کابل "... برایش رتبٔه فرقه مشری داده شده بود." 

میرزمان را آنجا فرستاد تا با  ،رفت، حکومتگم شینواری ها کوتاه آمد و شهر جالل آباد در خطر قرار در سرکوبی  قیا

جالل آباد را حفاظت نماید. ولی به نظر عزیز هندی" برای به انجام رسانیدن  ،ایله جاری های مومند یکجا با فوج سرکاری

در منطقٔه خودش دارای نام بدی بود و مومند ها  او چیز، همهقبل از ه موزون نبود. این امر، میر زمان کنری به هیچ وج

های حکومت به ناکامی  تالش...  ر تشنٔه خونش بودند." ودر آنجا " به مجرد رسیدن میر زمان خانگمردم بیشمار دی و

دست داد. آنها باالی میرزمان کنری و  بدل گرفتن برای موقع دلخواهی   " قبایل دشمن و فرقه هاو برای ."مواجه شد
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به  (٢٥٧)عزیز هندي،  کوبیده شدند."طرفدارانش حمله نمودند. نتیجه این شد که بعد از  مدت کوتاهی او و لشکرش 

 .بودردیده گجالل آباد تلف  گروایتی یکی از پسران میرزمان نیز در جن

ساپی  مثل گا نتنها پشتوانٔه قومی نداشت بلکه قوم های بزرضعف اساسی میرزمان کنری در منطقٔه خودش بود. او در آنج

ولی نعمت و منبع قدرت و خانی او بود و به مجردیکه نظام  ،ها، شینواری ها و مومند ها با او مخالف بودند. تنها حکومت

زمانی که پادشاه از کابل به صوب کندهار روانه شد،کنر  ردید، خانی او هم به آخر رسید.گپادشاهی  شاه امان هللا متزلزل 

 ردیدند.گو ساپی ها و شنواری ها به ضد حکومت فعال  شدهدودی گدچار 

ذار میکرد، در چغه گشت و گمیرزمان که با هفتاد محافظ مسلح  ؛پ میزند. بطور خالصهگدرین مورد به طوالت  مجروح

 ک""شینکوړ مجروح یعنی قریهٔ  به طرفردید. درین وقت همٔه آنها گن روبرو سرای ) اسد اباد کنونی( با سید شمس الدی

وید گمجروح میه ان آن شینواری هستند، روانه بودند. میر زمان بگل"  موقعیت داشت و اکثر باشندگکه در نزدیکی "شی

بعضي مردمان اوباش قریه فت که "گاو برایم  :وید گکه میخواهد به مشورٔه او اسمار را از محاصره برهاند. مجروح می

نها براى همدستان خود به قریه هاى دیگر قاصدان و خبر رسانان فرستاده اند آتصمیم دارند بر من حمله کنند و شنیده ام 

با ساپی های درٔه یکجا ل" برخواسته و گکه از " بادیل" و" دیوه ، ساپی ها بود ،منظورش ازین مردم( ٥٠." )مجروح، 

  بودند. چغه سرای را متصرف شده والیت،مرکز "پیچ" 

مجروح به سواری اسپ خود را به قریٔه خود " شینکوړک" رساند. میر زمان با همراهانش پای پیاده حوالی شام به آنجا 

ران گرسید.  مجروح بعد ازینکه در مهمانخانه اش از آنها پذیرائی نمود، همراهان او را طبق رسوم وطنی به خانه ها دی

" خودم به خوابگاه رفتم. لحظه یي بعد صداى فیر تفنگ شنیدم. و از بستر د. باقی را از زبان او میخوانیم تقسیمات نمو

برجستم که طرف مهمانخانه بروم. دیدم در بزرگ قلعه از طرف بیرون بسته و زنجیر شده است. بر سر بام بر آمدم و 

 مدم. در بین حویليآبرامدن از سربام موجود نیست. فرود  ها را زیاد تر شنیدم. دیدم که راه گصداى غلغله و صداى تفن

 ن ناظر امور ما را دیدم که در راآنا آرام و منتظر استاده ماندم که صداى کشودن در کالن بلند شد. به ان طرف دویدم. 

" انجام دادند.کشوده سات ]است[. گفت خان صاحب را متاسفانه کشتند، و این شر ذمه قلیل اوباش به عجله کار خود را 

 (٥٠٥١)مجروح، 

وید که این قتل کار کی بود ولی از نوشته اش بر می آید که اینکار ساپیان بوده باشد. ولی از گمجروح بطور  مشخص نمی

رفتن انتقام از او بودند و کار های مهم را مشترکاً انجام میدادند، احتمال دارد که این گآنجائیکه هردوی این قوم در انتظار 

 اتفاق افتاده است. ١٩٢٩ل کار هر دو باشد. به هر حال این حادثه در اواخر ماه جنوری سال قت

 به صورت کوتاه بیان خواهد شد. در پایان، نکات مهم این نوشته با چند تبصره

  .این حکم شاغلی زمانی هم که نویسندٔه اوراق سقوط امان هللا، سکرتر برتانوی، محبوب علی بوده ، درست نیست

است که در تمام دورٔه شاه امان هللا منشی او بود. نویسندٔه  علي احمد )شالیزي مومند( نویسندٔه آن شادروان

، همینطور اظهار میدارند. دوومی منشي علي احمدبرادر زادٔه  ښاغلئ مهدي شالیزي و امریکائی، رییه ستیوارت

شی  وید که کاکایش  در تمام مدت منگپوهنتون بود میی میکند و در افغانستان استاد حربی گکه حاال در سویس زند

و  ١٩٢٩کویته هم با او رفته و باز دوباره به وطن عودت نموده است. این اوراق هم یا در سال ، تا ه دپادشاه بو

 این نوشته از "  میگوید کهاغلئ زماني ش ولی .محبوب عليردیده که  منشی در آنجا بود نه گتحریر  ١٩٣٠یا 

 مؤثق و معلوماتش میتوانست  اساس موقفبه نه  و بوددربار  منشي اونه  ،هم و. نیستي احمد خان منشي عل

قول محترم مهدي  از روی. نا درست و تراوش ذهنی خود زمانی  است پا تا جمله سر این." داشته باشددقیق 
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وده و در ک بفارسي و اشعارکالسی ادبیات  داد منشي علي احمد عالقمنروانش، گفته شده است که کاکایششالیزي 

صدراعظم محمد نسخٔه خطی هم داشت که در عصر تاریخ غزنین  عالوه بر همه اینها بنام،  رهنما بوددیني امور 

 این نسخهفرهنگ  " از روانشادافغانستان در پنج قرن اخیر" ولی نظر به . از چاپ مانده و نا پدید گشتهاشم 

که شاید او در اثرش از آن استفاده نیز کرده باشد و حاال خانوادٔه منشی در ، هبودسید قاسم رښتیا روانشاد  نزد

 تالش اند تا این نسخه را یافته و طبع نمایند.

  ردیده و گمسدود در کابل پادشاه به عزم کابل به غزنی رسید، سفارت هند برتانوی  وقتیاست که اساسي این هم

فبروري همفریز، سفیر انگلیس،  ٢٠" در در کابل نبود. بقول نویسندٔه معاصر سید رسوول  محبوب علي شیخ 

در کابل به عطا الحق وزیر خارجه رژیم حبیب هللا اطالع داد که حکومت انگلیس قصد دارد سفارتخانه اش را 

به روز بر اوضاع مسلط از کابل خارج نماید. ... عطا الحق هر قدر کوشید همفریز را قانع سازد که دولت روز 

میگردد. ... اما سفیر انگلیس حاضر نشد از نظرش بگذرد." و " چون زمستان شدید و میدان هایي کابل نسبت 

برف باري مسدود بود، عملي شدن این برنامه براى چند روز معطل ماند. در دو روز آینده آن "همفریز" تمام 

فبروري که هوا خوب شد، تمام اعضاى  ٢٥زد، و به تاریخ اسناد و اوراق سفارت انگلیس در کابل را آتش 

سفارت در هشت طیاره عازم پشاور گردیدند، و رحمت خان را به حیث نماینده انگلیس در کابل گذاشتند." )سید 

 (٤٧٤٨رسول، 

  مش ا" دولت انگلیس ده سال زحمت کشید تا دولت امانیه را با پروگرر شاغلی زمانی این است که گافسانٔه دی

ی قبالً به اندازٔه کاف ،اساس دوندر مورد این حکم حیران کننده و ب یز!گحیرت ان نهایت، ست فکریمعدوم کند." 

پ زده ام، درینجا همینقدر خواهم کفت که شاه امان هللا در کندهار ضمن مصاحبه اش با یک ژورنالست گ

فت که مال های گامریکائی، حکومت هند برتانوی را در مورد ناکامی خود تبرئه نمود  و عالوه بر آن این را هم 

لی ،.ولی ازین نوشته های شاغباشند دهبدست آورنکه از کسی پولی آبدون به مخالفت او برخواستند، افغانستان 

لیس" ها است که حتی گزمانی آشکار است که  وی از روی آیدیالوژی خاص خود چنان سرسختانه مخالف "ان

، برایش عرض مینمود که"  صاحبا! غلط ر برایش ممکن میبودگپ خود پادشاه را هم قبول نخواهد کرد. و اگ

لیس به ضد شما بود نه به گدید، این در اثر دسایس و توطئه های انشما که مجبور به ترک وطن ش .میفرمائید

 علت مخالفت افغان ها.

  لیس گدر طرح دسایس و توطئه های انی گنقش بس بزرشاغلی زمانی این را هم اظهار میدارد که " ... همفریز

" ناکام و مجبور به ریز های همف" منظور او این است که پادشاه امان هللا در اثر " دسایس و توطئه داشته است

ردید. او نمیفهمد که یک سفیر دربین حکومات مهماندار و خودش ،  یک واسطٔه دیپلوماتیک است گترک وطن 

نه اینکه در مقابل حکومت مهماندار سیاست طرح نماید،.او میتواند در مورد حکومت مهماندار به حکومت 

چنانچه  ،سفیر است نهراپور تهیه نماید و نظر بدهد، ولی طرح سیاست در آن مورد صالحیت  حکومت  خودش

 ردید، سیاست هند برتانوی و حکومت برتانیه این بود که پادشاه امان هللا در مقامش باقی بماند.گقبالً در متن شرح 

   لیس گزخم برداشت و در سفارت ان ی کابلکلکان حین حمله باال این نظر هم زیاد شنیده میشود که حبیب هللا

ده یر نشگ، قوای حکومتی با او درگبه ار هجومشردید. این آوازه قرین به حقیقت نیست زیرا در زمان گمعالجه 

ی هم نداشتند. این تنها رسالهٔ شاهی بود که با مقاومت سرسختانٔه گمقامات حکومتی از حملهٔ او خبر نبوده و آماد اند.

بعد ازین بود که عساکر حکومتی به تعقیبشان شده  و روه اش را مجبور به عقب نشینی کردهگ و خود حبیب هللا
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ر رفت که دگرفت. این مقابله ها سیزده روز را در بر گر گیری با همراهانش در باغ باال سنگبعد از چند در و 

 در اثر بمبارد هوائی به علت اصابت شرپنل یا چره در شانه اش زخم برداشت. روزیهمین جریان و در کدام 

در جائی خوانده بودم که   .به پغمان رفتهللا خود حبیب  اول وبه عقب نشستند  گمهاجمین به کرات از میدان جن

در مورد تهاجم  ردید که زخمش چندان کاری نبود. پادشاه امان هللاگدر آنجا مداوا  لیسگان جراحاز طرف کدام 

 دیدن حبیب هللا، کدام مقام و یا سفیر برتانوی با گفته است که در حین آمدن به صوب ارگ، همینقدر حبیب هللا

 پ زده بود .گ کرده و در مورد مصئونیت سفارت

  ،نوار ش"... در اغتشاش ویدگمیداند و می یر خانگجهان شاغلی زمانی قیام شینواری ها را تحریک قنسل برتانوی

ی مثل گقوم بزرکدام کس قبول نموده میتواند که  ، دیګربه استثنای زمانی ."ه استرول مهمى را ایفا نمود

شینواری ها توسط یک قنسل خارجی برای قیام به ضد پادشاه خودشان تحریک شده بتواند. این قیام عوامل بنیادی 

عدم  مرحلهٔ  و در ردید. بلی، در زمان نا امنی های دورٔه شاه امان هللا گکه شرح آن قبالً ابراز  شتدای بی شمار 

 گبسیار کوشیدند تا عملی از آنها سر نزند که حادثات جنبرتانوی ت  مقامااطمینان باالی قوای امنیتی حکومتی، 

ز ود. همفریردیده بگلیس تکرار شود که منجر به کشته شدن مک ناتن و کوه نیاری گانهای اول و دووم افغان

 نا آرام به خطر نه افتد.و در صور ی او و رفقایش در افغانستان  گمینمود که زند تالشکه ازین واقعات خبر داشت 

همین   ١٩٣٠فبروری سال  ٢۵آنرا ترک نمایند. او در زمان امارت حبیب هللا کلکانی به روز  ر،طت بروز خ

ردید . او حتی گ.و فکر می کرد نا آرامی بیشتر خواهد کار را کرد، زیراحکمروائی او را دوامدار نمیدانست

لیسی عازم پشاور گمورین سفارت خانه های ممالک غربی را تشویق نمود تا از کابل توسط طیاره های انأم

سفارت خانه های اتحاد شودوی و ترکیه باقی ماند. تا اندازه ئی زیاد تنها  ردند.که آنها چنین کردند. در کابل گ

 که رژیم حبیب هللا حیثیت بین المللی پیدا نکرد. همین همفریز بودتالش های 

. من از جد او در یک مجلس یاد آوری هائی داشته استشخصی  صبغهٔ نوشته های شاغلی زمانی در مورد من در اصل 

استقالل جبهٔه چارمی وجود نداشت ولی او پافشاری  گفته بودم که در جنگو این را هم  ردید.گکرده بودم که قبالً بیان 

 این  چیزی به غیر از مسخ نمودن تأریخ نیست. ی آنهم از نیکٔه او بود.گمیکند که جبهٔه چارم وجود داشت و سرکرد

از  بود او به این خیال هم است که چون شاه امان هللا  نیکه اش را که در زمان امیر جبیب هللا، به کدام جرم جنائی محبوس

بند آزاد نموده و او را صاحب حیثیت و اعتبار ساخته بود، پاک و ما فوق انتقاد است. او نمیداند که هیچ انسانی، شاه باشد 

  .پاک و ما فوق انتقاد نیست یا پیر  و ولی 

 شاه امان هللا که به دلخواه خود حکمروائی میکرد مثل ،سیاست ها  و طرزالعمل ها  به صورت اساسی در دول معا صر

به خاطری که تمام ملت از آن متأثر میگرددو اگر تورانده شوند در مقابل آن از خود عکس العمل بسیار حایز اهمیت اند، 

یک  . و این وظیفهٔ ستندهوقت خود  قاضیطع زمان اموضوعات و در همین مق نوع در واقع این ها در ین ..نشان میدهند.

یرد.و آنرا بصورت آفاقی بر اساس نوشته های همان وقت بیان و شرح نماید. گتأریخپوه است که تمام جواننب را مد نظر ب

رفته ام ولی شاغلی گهمین است. من در رسالٔه خوردم تمام این ها رادر مورد شاه امان هللا مد نظر  در حقیقت تأریخ سیاسی

امان هللا " عشق مفرط و عطش " دارد، از لیس" میشمارد. وی که با دوره گپراز فتنٔه انزمانی تمام آنرا صرف" تبلیغات 

 درک آن عاجز مانده است.
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انی شاغلی زمانی  گقسمت فعال زند " ... ر همین نوشته بیان داشتم درست است کهدکه قبالً در مورد او فتار من گپس 

ی طبی و یا گردیده است نه در کار ها و یا نویسندگسپری  در مخالفت، ضدیت، فعا لیت های سری و مبارزات حزبی

 علمی."

ت هم به پشتو و هم به دری در ویبسایرا پر از کتره و کنایه و تهمت نوشته های تنهاه ناقص،  ن او به تأسی از همین مفکورهٔ 

بلکه به آن هم اکتفا نکرده ، آنها را با چند نوشتٔه مشابه به چاپ رسانیده و اینجا و آنجا  جرمن به نشر سپرده است افغان

کمائی  یدر محافل توذیع مینماید. او فکر مینماید که این هم مبارزه است و او که در آن مهارت دارد شاید برای خود نام

 نماید.

ثل یک م همرفتارش اقالً چنان توقع میرفت که  ،طاب مینمایداز او که با داشتن تصدیق  فوق لیسانس خود را "داکتر" خ

رد گحیث یک شا به به آن ولی او با این نوع طرز العمل میانٔه خوب نداشته و آزارش میدهد. از همین رو بود که باشد،داکتر

نوشتٔه هر کسی انتقاد کند و به روی کمبودی  ازساخت.البته هر کس حق دارد  مضحکه یک آناه نکرد و از گدانش نفهم و 

ر در نظ تدر هر حال .زارد ولی با سویه بوده و از نظر جامعه باشد نه نظر شخصیگشت بگر داشته باشد ، انگهای آن ، ا

 رولی شاغلی زمانی درین نوع نوشته کوتاه آمده و از نوشته ها و انتشا .استاخالق اجتماعی تقاضای  این داشته باشد که

 ند چی مائویست است.گردد که او یک پروپاگآنها چنین واضح می

صوصاً و خ رم روبرو خواهند شدگاهی، برای مدت کوتاهی با استقبال گاه گفته خواهد شد که نوشته های نمایشی گدر اخیر 

کسی که بصورت ارادی، خالف  .ندکنه اینکه تنویر به بیراهه خواهد کشاند  ، اذهان را باشندر به غرض شخصی گا

ر کسی میخواهد تنویر نماید  او را شاید که نوشته هایش گواقعیت مینویسد، در اصل خویشتن را بی اعتبار میسازد. پس ا

 باشد نه حکم های بی بنیاد و اغراض شخصی، مثلیکه از شاغلی زمانی است.از روی شواهد ثقه و دالیل معقول 

فکر   باز ،ارزن کن ر ازپ   اول خانه" :!زمانی که ببین ویدگماً بلزووقت آن است که  باید کدام همدردش برایش 

قرن بیست و یکم است و درین قرن به نظر تأریخپوه جان  که کنتوجه و  و همیشه صادق باش ." کن زن

م تعلیخواه  شمول این حالت که مردمر آسان نیست به گدیبه دالیل متعدد آه! وظایف یک تأریخپوه  لوکاس؛" 

 (۲۴ساده نیستند" )دیگر کرده  باشند و یا نه، 

 

 پایان بخش نخست

ادامه دارد   

 بخش نخست، +و پنجم   م، چارسووم ،دوم اول، های لطفاً برای مطالعٔه قسمت

 زیر مراجعه فرمائید های به ِلنک
1. http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Kakar_H/hassan_k_andar

bab_neweshtahay_zamani_sistani_01.pdf 
 

2. http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Kakar_H/hassan_k_andar
bab_neweshtahay_zamani_sistani_02.pdf 

 
3. http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Kakar_H/hassan_k_andar

bab_neweshtahay_zamani_sistani_03.pdf 
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4. http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Kakar_H/hassan_k_andar
bab_neweshtahay_zamani_sistani_04.pdf 

 

5. http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Kakar_H/hassan_k_andar
bab_neweshtahay_zamani_sistani_05.pdf 
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