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  چند ياد آوري

نبشته هايي را كه در ين مجموعة كوچك ميخوانيد، از حيث موضوع 
در . به دورة اماني و بحث مسايل آن عصر مربوط است

 كه در( با مقدمة طوالني خواستم نشان دهم كه كاله "كالهنامه"
اينجا به عنوان نماد لباس و ذوق تفنني شاه امان اهللا در نظر 

، بازتاب هاي بسياري با پيشينه هاي تاريخي و مفاهيم )است
اما بقيه نبشته ها، صورت يادداشت هاي را دارد كه . گوناگون دارد

تصورم . و تكميل آنها گذشتچندي در انتظار بيهودة بازنويسي 
ر همين حدود دانه هاي خام نيز كه اين يادداشتها داين است 

ويژه پيرامون دورة اماني كه  به. دارندة موضوع بحث ميتواند باشد
ا پذيرش همه جانبة افكار و يساية نفي مطلق دستاورد ها و 

كاركردهاي گوناگون اصالحي آن شاه در بيشترين زمينه هاي 
 به مشخصتر كردن  كهتماسها و يا پژوهشها، محسوس است

 هاي ماحول آنها و ارزيابي منصفانه و همه جانبه بايد مسايل، بحث
  .عطف شود

شايان ياد آوريست كه بيش از ده نبشتة مختصر را كه از سالها به 
اينسو براي نشريات مختلف بمناسبت سالروز استقالل تهيه كرده 

از آن جمله . بودم، در بسا موارد دارندة موضوعات تكراري يافتم



آنچه را كه بمناسبت هفتاد و سومين سال كسب استقالل انتشار 
اما چند تن از عزيزان . نشر بقيه گذشتميافته بود، برگزيده و از 

فرهنگدوست كه در خوانش و انتشار يادواره ها در تلويزيون هاي 
و اين . شهر هامبورگ سهمي داشتند، حق ياد آوري بر من دارند

 شايستگي ،ياد آوري بيش از همه بپاس حرمت آنها به استقالل
ة فرهنگ خود ياد از زحماتي را نيز دارد كه در غربت در زمينه اشاع

 خواهرم پري وهاب بهادري، خانم فهيمه. اراديت متقبل شده اند
تلويزيون (نواب، خانم عزيزه مهراختر، آقاي محمد حيدر اختر، 

، خانم عزيزه رحيمي، خان ماري ملكيار و آقاي افضل )رنگين
، خانم حميرا ثمر، آقاي همايون ثمر و آقاي )تلويزيون پيام(ملكيا 

تلويزيون (، آقاي فضل اهللا رضايي )زيون ارغوانتلوي(هادي ثمر 
و آقاي عنايت يوسفي، و مسلم است كه برخي ديگر ) فانوس

  .سزاوار ياد آوري هستند
هاي مربوط به لويه جرگه مديون زحمت آقاي حسين عكس 

  .ارمان هستند كه جاي ابراز تشكر دارد
 هنگام "شاهمامه"از زحماتي كه دست اندركاران نهاد نشراتي 

خواندن دستنويسها و تهية اين جزوه متقبل مي شوند، ابراز امتنان 
  .ها را برايشان دارمكرده و آرزوي همه خوبي 

  ،  نصير مهرين         

  هامبورگي،  خورشيد1384سنبله       
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  ميداري ميكسب استقالل را گرام
  

 اهللا بي حبري ام١٩١٩ ی فبرور٢١ شب پنجشنبه مهيدرن
 بودن در برابر عي مط،ی و خوشگذرانشي که در تعیمرد
 خواهان شهرت داشت، مطابق ی ها و کشتن و بستن آزادسيانگل

 بي حبريقتل ام. دي به قتل رسی نقشمند قبلی هایتدارکات وآمادگ
 اني و بمیدار از زمامی نبود که با دور شدن فردیاهللا از قتل ها
قتل او بر . دیاي ناني در اوضاع بمیريي تغیگریآمدن فرد د

 صورت گرفت که موانع حصول استقالل ییاساس نقشه 
. دیدي شخص منی اۀ طلبانمي تسلاتي و حیافغانستان را در زندگ

  که دریی حاکم بر تالشهایحصول استقالل افغانستان و آرزوها
 نشان ی ها و زحمات بعدامه وجود داشت، چنانکه برننهي زمنیا

 شاهراه ی نو آور و سوق دادن افغانستان را بسویداد، راه زندگ
 جست که فقدان ی میشرفتهاي از انکشافات و پی و بهرمندیترق

  . تحقق آنها بودۀ از عوامل مانع شوندیکیاستقالل 
 مردم اني در م موجودی هادي که آرزو ها و امخی آن تاراز

افغانستان از قوه به فعل درآمد و منتج به کسب استقالل کشور ما 
 یزي افتخار آمی کسب آن جانفشانی که برای استقاللد،یگرد

آنچه از .  ه استدی گردیصورت گرفت، هفتادو سه سال سپر
 یالدي م١٩١٩ اگست ٩ مطابق ی شمسی هجر١٢٩٨ اسد ٢٨

 و ی فرهنگ،یاسيس ،یبه بعد در ساحات مختلف اجتماع
 و دی موی بخوبدی رونما گردی امانۀ افغانستان در دوریاقتصاد
 جامعه بدون مانع و رادع کی است که افراد یازاتيگواه امت
  .اورندي اسارت آور آن بدست می هاري و شکستن زنجیاستعمار
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 بر افغانستان، شی خولي در طول مدت تحمسي انگلاستعمار
 حرکت ن،ی آفربتي مصی های در اثر لشکر کشییبه تنها

 ما را  ضربه نزده ، بلکه بعنوان ی و اجتماعی اقتصاد،یعيطب
 ري سهي استعمار، کلازي مورد نی هاتی محدودجادیمانع عمده با ا

 را در ه موجود در جامعییای پو وزميمیناد و وجود یحرک
 یی واالیارزشها.  مرگ آور قرار دادییستایچنگال سکون وا
 یقالل افغانستان با خود به همراه آورد، زمانرا که کسب است

 و اتي و غلبه بر نیروزي که به پمیي بهتر درک نماميتوانيم
آنچه که در مدت . مي واقف باشسي استعمار انگلی منفراتيتأث

 و شئون مختلف اتي در حشورکوتاه متعاقب کسب استقالل در ک
قالل  به تحقق خواست استی ناگسستنونديجامعه بوجود آمد، پ
  . مردم افغانستان مدافع آن بودندمي عظتیطلبانه دارد، که اکثر

 کسوتان شي در خور شان پی و سپاسگذاری آورادی ضمن
 هرگز ارانشی امان اهللا و ري خواه سازمانده آن حرکت، نظیآزاد
 گرفت که خواست دهی را نادیی و تواناروي وجود ندی و نباتوانينم

 آزاد یخواست مردم برا. اختسي آنرا می اصلۀمردم، پشتوان
 از تسلط ستنی زرغ با خواست فاگانگاني از تحت تسلط بستنیز

 که باشدي مني عجی اوضاع، احوال و عواملط،یظالمانه شرا
 جادی شان ای موانع و فشار ها را در زندگایحدود امکانات و 

 جامعه شرفتيمردم افغانستان در راه کسب استقالل و پ. دینمايم
 ی بهتری زندگطی نمودند که شرای و همکاریاريهمبدان جهت 

 مانع ی وجود موانع و نهاد هااورد،ي بن شان به ارمغایرا برا
 تحول پسندانه و نو آور ی در برابر طرح هایشونده و سرسخت

 به عامل ی زمانسازد،ي همه جوامع را میعي طبۀکه مشخص
  کهدهدي مقاومت را از دست میارای و گرددي مبدل مزيناچ

 و رفاه  ی اصالحی خود طرح های جامعه در زندگکیباشندگان 
 مبدل ی گاه عوامل منفرهي آن به ذخريدر غ.  کنندمس را لزيآم

 بعد از کسب استقالل افغانستان، هر چند اناتیجر. خواهند شد
 دهی قاعده را نادني شود چندهی مختلف دیای ها و زاوچهیاز در

  .نتوان انگاشت
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 آن، کجاست ی هاامدي و پشي سال پ٧٣ به ی بازنگرهنگام
 الزم قرار ی از عدم دستاورد های ناشیکه بار تأسف بر استنتاج

 و زي غم انگی کودتاکهي هنگامگرینداشته باشد و در بعد د
 با کي ارگانوندي که پی کودتانم،يبي گستر ثور را مبتيمص

 ها و چهره تنها تبارز نی مضمحل شده داشت ایتجاوز شورو
 ها و روس ها را ظاهر سي به انگلیوجود در خدمتگذار منیقرا

 مواجه ی مشترکی و تالشهایبینساخته بلکه به عوامل تخر
 و ضمنًا دهدي ملي را تشکی استعماریروي هر نتی که غاميباشيم

 و جان باختن مردم خود را ستنیهمان عشق سرشار به آزاد ز
روزه  بار ها و همه ر،ي اخني خونی که در سالهامی ادهید

 ی را حاکی محتومی گذشته و سرنوشتهای هایخاطرات قهرمان
  .بوده است
 ی مقدماتی ها مدت کوتاهسي کسب استقالل از انگلمتعاقب
 با وجود ی و تحوالت در زندگراتيي تا به تغدیفراهم گرد

 که به ی ببخشد و در اوضاع فعلنهي ها و اشتباهات، زمیکجرو
 گردد،ي احساس می تردی شداجي مختلف مردم احتی هاازيتحقق ن

 مواجه با زي ها و آن آرزو ها را نازي ننیدر کمال تًاسف تحقق ا
  .  مينيبي می هایزیمعضالت و خونر

 مردم  به ازي خون و نختنی آن همه ربي امروز به تعقآنچه
 رتی مردم مغای نه تنها با آرزوهارديگي صورت میمرهم گذار

 از دست دادن امکانات ،یک تحری بدی تشدی هانهيدارد، بلکه زم
  .دهدي استقالل را تبارز مشتري هرچه بدی و تهدزيناچ
 وندي اگر با زمان و مکان حاضر پ،یخی تاری واره هاادی
 را در خود نداشته باشند، به اتي از تجربیري و اصل فراگابندين

 واره و ادی نیبهتر.  و سرگرم کننده خواهند ماندی تفننیقصه ها
 آن کسوتان شيخورد نسبت به کسب استقالل و پ برنی ترستهیشا

 و تداوم آن با دور بت حاضر در نظر داشت نکات مثطیدر شرا
 طی شراني در افغانستان مستقل، و واحد و تأمی موارد منفیانداز
 و مشارکت ی و ملی به احترام متقابل، همه باشندگان قومیمبتن
  .باشدي و عمران جامعه می آبادیبرا
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  ∗ فرخي مهددياز جعل س ي انمونه
 
 اري که بسدهمي راه نمشی به خویدی سخن تردنی ابراز ادر

 جامعه، شعر و ادب خ،ی که در باره تاریی هایرانی اندا
 و لحن زي آمتی موضوع شکانیا. افغانستان معلومات ندارند

 یاما برا.  نتوان بکار بردگرانی دی برادی را شایضاعترا
 ،یخی مشترکات تار،یگی بر عالوه همسارای چرا؟ زها،يرانیا

 را یازي آرزو و بر آورده ساختن نني چنزي نی و زبانیفرهنگ
 اندک در گذشته ها و چند اري بسی قلمیکارکرد ها. آورديبار م

 تیو شکا شکوه ی از آن جاشي بن،يمورد در چند دههء پس
 خوشبختانه نقش رایز. میگويداشت که اکنون از آن سخن م

 زاني خود را در مر اثی تا حدودرانیقلمزنان افغانستان در ا
 اوضاع متالطم در گر،یاز طرف د.  نهاده استیاطالع آنها بجا

 ی جدا از هم در معرفی هازهي را با انگیمنطقه، عالقمندان
 فراموش دیرده است، اما نبا کی افغانستان وارد کار قلمیمايس

 ی غرض آلود، سطحی های نگرخی از تاریريکرد که بهره گ
 که در ی از کتابهایدر برخ. هنوز هم ادامه دارد) نهيشيناقص پ(
 زاني مافتهی از طرف عناصر به اصطالح مطلع انتشار رانیا

 به زي نیاز آن رو.  از اندازه استشي بفیجعل، غرض و تحر
 را بوجود یندی وضع ناخوشآی عالقگیبا ب ختهي آمیکج فهم

  .آورده است
                                                 

  . در افغنستان بودرانی اريسف امان اهللا خان ی از پادشاهی فرخ در سالهایدمهديس ∗
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 هی اراز،ي موارد تعجب انگی و بعضزي اطالع ناچی پهلودر
 را یی پاری نقش دزي ننيشي غلط و گمراه کننده پی هاریتصو
 در ی قلمی که از نقد کارکرد هاینبود مدارک.  نهاده استیبجا
 و یذار باشد، مؤجد صحه گی در باره افغانستان حاکرانیا
 در رض شده است که اصحاب الغی های همان گفتنرشیپذ
  . نوشته اندرانیا

 مطابق یسی نوخی تاراستي در افغانستان، س،ی سونیدر 
 خان مي که تحت نظر سردار محمد نعی دربار سلطنتی هاازين

 با اتخاذ راه و روش غلط، سبب مغشوش د،ی دهي تهرا یقالب ها
  .دیب و زبان گرد ادخ،ی فهم از تارشتري بیساز
 در باره بسا از موضوعات در زي جعل آمی جمله کتابهااز

  :باره افغانستان
 فرخ، ی مهددينوشته س) ١"( افغانستانیاسي سخیتار"کتاب

 را یی هاادداشتی انی سطور پایدر ط. مثال واضح آنست
 ی هازهي امان اهللا خان، انگري که در باره اممیانتخاب کرد

 فرخ ی مهددي مرتبط به آن، از قلم سلیحصول استقالل و مسا
 را در نظر ان اهللا خبي حبري قتل امزهيعامل و انگ.  استدهیتراو
  . میريگيم

 راتيي که تغنستی اهللا خان ابي حبري قتل امامدي که پميدانيم 
 شب مهين( که قتل او ميداني آمد ومدی در افغانستان پدی مهماريبس

 طرف زي واقعه ننیز ا اشتريپ) ١٩١٩ ی فبرور٢١پنجشنبه 
 با خواهی شاعر و مبارز آزادنیعبدالرحمان لود) ٢.(توجه بود

 به خطا رشي گرفت ، اما تانه اهللا را نشبي حبريتفنگچه اش ام
 مانند ري که نه مانند چند تن از همکاران امی شخصیعنی. رفت
 اهللا ليپدرمرحوم استاد خل( خان ني المالک محمد حسیمستوف

بود که لت ...جاع الدوله و سردار محمد هاشم خان شایو ) یليخل
 حامل ی شخصزهي بودند و  نه اختالف و انگدهی را دريو کوب ام

 گرفته بود مي ، تصمیاسي سزهي و عملش بود او با انگرکتآن ح
 را به قتل برساند، ريکه ام)  بودرفتهی را پذیعتي جممي تصمای(
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 او را به شتري بنانياطم با ی دستگری زنده ماند تا بار درياما ام
 نشده بود که ی از مرگ او سپریاما هنوز چند روز. ديقتل رسان

 بر ی را قاطعانه اعالم داشت مبنیميپسرش امان اهللا خان، تصم
 حادثه ها ی عامل قتل، برگهایی جویهنگام پ. استقالل افغانستان

 تشبثات و هي اعالن استقالل افغانستان و بقخ،ی تاری هادادیو رو
 بي حبري برداشتن امیعنی. دیاي  با آن در ارتباط مراتيي تغجادیا

 حصول فدار از نخبگان طرکعدهی یاسي سی هازهياهللا، جزء انگ
 از شيپ. شودي میابی ارزی اصالحیاستقالل ، تحقق بر نامه ها

 ی مهددي سميني ببم،ي گام ها برسنی ای هانهي زمشي به پنکهیا
  :سدینوي میو. ب داده است به آنهي را در زمیفرخ چه گل

   

   اهللا خان و عمل آنبي حبريتوطئه قتل ام "
 ای ی خارجاستي اهللا خان مربوط به سبي حبري مرحوم امقتل

 و ی حزب و احساسات وطنپرستاستي سای و ی داخلاستيس
 و دی واقع گردهي قضنی ایاشي نبوده است فقط در اثر عرهيغ

  : بوده استنی توطئه انیاساس ا
 ی در چهلستون واقع در دو فرسخی اهللا خان شببيب حريام

 ري امیاشي عی در آنجا برای الهيعمارت قشنگ و م(شهر کابل 
  رهي السراج همش اخت فراهم و خانمیشي عیمجلس) بنا شده است

 شب مهي از نسوان را در آنجا حاضر و در نی عده اه،يمشارال
 ريسته و ام آرایت بهشۀکه مجلس گرم و شاهدان بزم را با جلو

 سرور سلطان خانم، مادر احضرتي غوطه ور بود علذیدر لذا
 ضرب شودي مزی السراج گالو اخت امان اهللا خان وارد و باريام

 بي نصی بزي اهللا خان نبي حبري شروع و امنيو شتم از طرف
 فرار ی به طرفکی عذاران هرني حضار و سمرینمانده، سا

.  خالص نمودندضرتاحينموده و خود را از ضر ب چماق عل
 ري آنروز امیفردا. دی گردلی تبدی به محفل فحاشیاشيمجلس ع

 ی را مطلقه نموده طالق نامه را برااحضرتي اهللا خان علبيحب
 ناب ی دختر لواحضرتي علنکهینظر به ا.  فرستادهيمشارال
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 ی خانواده هانی و از مهمتریی دل خان بارکزاري شی آقاسشکیا
 ۀلي افغانستان بوسني قوم و مهمی مرد هاريپ. باشديافغانستان م

 مطلع شده، سردار محمد ی خان ناظم حرم شاهني محمد حسريم
 مي خان و سردار محمد عظوسفیآصف خان و سردار محمد 

 دوست محمد خان از ري خان، پسران اميیحیخان پسران سردار 
به در حرم حاضر شده، با .  بودندنیمعمر و داني سفشیر

 طالق نامه را بدست آورد را عاق و حینه و نصا عاقالتاظهارا
 الزمه و ري  با تداباحضرتيعل. از خود دور و مردود نمود

 را با خود متفق ی خان غالم بچه باشی محمد ولديوعده و وع
 محمد خان بود، به ري فقيۀ خود را که صبۀکرده و دختر خال

و  یشباش خان داد و شجاع الدوله خان فرای به محمد ولیزن
 و شاه ی خان رکاب باشی اسپور و شاه ولرياحمد شاه خان سرم

محمود خان سرخان اسپور پسر عمو و دو برادر محمد نادر 
 ۀ خود را وعده داد که به حبالیایخان را با خود متفق و صبا

نکاح آنها درآورد و آنها را با امان اهللا خان پسرش متحد و هم 
 زي از غالم بچه ها بود ن کهخان عقوبیقسم نموده و بعد محمد 

 اهللا خان بي حبري قتل امیبرا) و (دهی دسته ملحق گردنیبه ا
 ري امی قمری هجر١٣٣٧در ماه صفر . متحد و هم قسم شدند

 اهللا خان به عادت همه ساله به عزم شکار آهو به کوه بيحب
 ۀ به شکارگاه کله گوش لقمان رفت، در آنجا بواسطیچنار

 زده یادی را زیع الدوله فراشباش شجادر چارکیاعوجاج د
 ۀتيکم.  اش نمودهي تنبی را شکسته و به سختشیدهان و دندانها

 مقصود ی را به اجراگری دکیقتل موقع را مغتنم شمرده و 
 االول ی جماد١٨ در شب پنجشنبه نکهی تا انمودندي مبيترغ

 اهللا خان شدند بي حبري مؤفق شده شبانه وارد خوابگاه ام١٣٣٧
 ی نمیري اشخاص جلوگنی ازنيقراوالن و مستحفظ چون و

 ای و در لقمان شجاع الدوله خان لی به مقصود نانینمودند وارد
 به پشت گوش چپش زده و در خواب رياحمد شاه خان با هفت ت

 اتي متشکله، با عملۀتي و کمدی اهللا خان مقتول گردبي حبريام
 مقصود را حاصل و امر را به موقع اجرا احضرت،يعل

 که نسبت به مینماي ذکر مزي نکته را ننی قسمت انیدر ا. گذاردند
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 احمد شاه خان یکی.  اهللا خان دو قول استبي حبري قتل امۀواقع
 خود دارم، ۀ خصوص، درکتابخاننی درزي نی سند کتبۀکه نگارند

 و اشخاص متنفذ که وارد دربار ني شجاع الدوله که مطلعیگرید
 افواه یودند نقل نمودند و قول ثان اهللا خان ببي حبريمرحوم ام

 است و پس از قتل یقياست و شجاع الدوله خان قاتل حق
 که وارد خوابگاه شد، محمد نادر خان بوده یبالفاصله اول کس

 امان اهللا ۀ قتل به توطئنی که ذکر شد، اساس ایاست و بطور
 ی شده و به دست شجاع الدوله خان عملهيخان و مادر او ته

  )٣(". امورقیوهللا اعلم به حقا. ده استیگرد
   ***  
 که میدی اهللا خان دبي حبريرا از قتل ام" فرخ" غلط  ریتصو

 جلوه دادن رياز همه مهمتر در آن کوچکتر ساختن و خوار و حق
 ۀ مبارزازي اهللا خان، از نبي حبري قتل امرایز.  قتل استۀزيانگ
 ی تنها همراه و استقالل طلبان، بر خاسته بود که نهخواهانیآزاد

 خود داشت، بلکه امکانات او را با امان اهللا خان را یو همدل
 یروزي به پناني اطمۀ در سر لوحري برداشتن اماني از میبرا

 ۀ که محدود کردن ساحی از آن استقالل طلبانشيپ. قرار داده بود
 و هوا خواه اصالحات در جامعه خواستندي را میقدرت مطلقه ا

 در برابر ريام.  قرار گرفتندري غضب امبودند، مورد خشم و
 مهاجر که جانبدار ی های و هندی جرمن،ی ترکی هائتيه

  و رفتار یی اعتنای بودند، بسي در جنگ انگلري امیريسهمگ
 ی العنان حضور نخبه هارمطلقيام.  نشان دادزي اهانت آمیها

 یهر قدر کوشش ها. اصالح طلب را درجامعه تحمل نکرد 
 د،ی با خشم مواجه گردی نامه ای طريست از ام و درخوایعلن

 ی هاتيبه همان اندازه، آن استقالل طلبان اصالح طلب به فعال
 خود را ني که مسئولی هسته هاجادیا.  آوردندی رویني زمریز

 یجذب و جلب کسان.  خود داشتنداني میداشت و هر کدام جلسات
 ی گامهاچون سردار نصراهللا خان و محمد نادر خان همه و همه

 خود، ی که در صدر آرزو،یاسي سی هازهي بود، با انگیتدارکات
.  قتل او نشانده بودندی اهللا را همراه با اجرابي حبري امیکودتا



 نمونه اي از جعل سيد مهدي فرخ

١٥ 

 ی که در عرصه هایادی زاري ها و تحوالت بسیبروز دگرگون
 در افغانستان ی و فرهنگی اجتماع،ی اقتصاد،یاسيمختلف س

 ،یبا تعمد قبل" فرخ"اما .  ها بودهزيرونما شد، مربوط به آن انگ
 حصول استقالل افغانستان که تي است که از اهمدهيشی اندنچنا
 نیا.  کندی بود، چشم پوشري قتل امیاسي سیهاه زي از انگیکی

 عیوقا "یگریرا در عنوان د" فرخ "ۀهدف زشت و گمراه کنند
 تواني به وضاحت مگریبار د"  اهللا خانبي حبريبعد از قتل ام

  :سدینوي میو. دید
 ري امهي با خود دعوت و علعتي را به بیامان اهللا خان اهال" 

 اهللا خان، بي حبريکه در جالل آباد پس از قتل ام(نصرهللا خان 
 مقتول به عنوان ري همراه اماني و دولتانیاز طرف دربار

 کی نمود، ضمنًا به تحراميق)  بوددهی او اعالم گردنيجانش
 در مقابل عموم ود، از اعراب حله ب کهه پاشایمحمود سام

 کرد تا قاتل پدرم را مجازات نکنم ادی و قسم دي کشامي از نريشمش
 امي در نري شمشرم،ي ها نگسيو استقالل افغانستان را از انگل

 را بخود ی کذب اهالی اقدامات و وعده هانیبا ا. نخواهم کرد
  ..."جلب نمود

 امان اهللا خان ی که سخنرانستي در دست نی مدرک مقنعچيه
 استقالل ی اهللا خان و خط مشبي حبريکه در آن خبر قتل ام

.  باشدی محمود سامکی به تحرکندي خود را مطرح مۀطلبان
 یعتي جمیاسي سدی عقای او همه در راستای و وعده هایسخنران

 ی عملیرخاز استقالل طلبان و اصالح خواهان امور بود که ب
 به ی دهعتي شرح بۀدر دنبال" رخف. " درآن نبود ی و کذبدیگرد

 چند تن و اعدام دني ها را با تذکر باال کشامديامان اهللا خان، پ
)  اعدام شده استگناهيکه واقعًا ب( رضا خان یکلنل شاه عل

 با مقصد ،یاسي تدارک س،ی نظامیمحدود ساخته از سازمانده
. گذردي اهللا خان مبي قتل حبی الزامیا هامديکوچک جلوه دادن پ

 ی خط مشۀ امان اهللا خان که در واقع فشردنی آغازیآن سخنران
 مقتول بود، ري امیزی و در مقابل استقالل گرتي ملطلقنيمخالف

  . نداردیجا" فرخ "ۀدر نوشت
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 که از نقش امان اهللا خان و حصول استقالل افغانستان فرخ
 ی آنکه آن را کوچک نشان دهد، در جایمطلع است، برا

 استحقاق خود را نکهی ایامان اهللا خان برا": سدی نوی میگرید
 موضوع استقالل را د،یبه امارت افغانستان ثابت و مدلل نما

  ".دي کششيپ
 موضوع تيواقع" فرخ" غلط ری که برعکس تصوی حالدر

 د،ی استقالل افغانستان بدست آنکهی ای که امان اهللا خان برانستیا
 کرده با قتل او  غلبهزي در برابر پدر نی فرزندۀحتا بر عاطف

  . موافقه   کرده است
 اهللا بي حبري قتل امیدادهای رویدر خالل جعلکار" فرخ"

 رهي و پنهان کردن زنجی که قصد و منظورش نفییخان، از آنجا
 و تحقق کسب تي ضد مطلقی از عوامل است که در راستاییها

جان نثاران  "ی شده بود و آن ها را در بازشناسجادیاستقالل ا
 در کار افت؛ی توانيبرجسته م" ی ملینهضت سر"و " اسالم

 که یی هادادی روی واقعري نشان دادن سی و جعل بجافیبرد تحر
 شد، امان اهللا خان را به راتيي و بروز تغريمنجر به قتل ام

 ی معرفی و منجمله محمود سامگرانی دست دۀچیعنوان باز
 امان یاسي سدی افکار و عقایري که در شکل گیدر حال. کنديم

 ی شخص محمود طرزاستقالل، از جنگ شي پژهیاهللا خان، به و
و .  شناختتواني در نقش اثرگذار مراتي تأثهي بقیرا در پهلو

 خواننده و ی برا،ی الزم به محمود طرزۀمسلم است که اشار
  مختلف آن چند سال ی هاتي فعالی عالقمند، ره به سوۀپژوهند

 از ی اهللا خان را ناشبيب حی هایدادگريهمچنان که ب. برديم
 مبارزان ی روی شناسد و مکث روی باز مطلقه مۀطرز ادار
  .ندی آفری را متيضد ملطق
 هي است و در آن هدف توجدهیبرگز" فرخ" که ۀ کژراهاما
 یی اهللا خان چهره بي حبري را دارد، از امی اصلی جاتيمطلق

 و یاشي عۀ از ابعاد اوست، چهریکی که کندي مهیرا ارا
 ی و زنبارگیهمان خوشگذران. زشي نفرت انگی هایشگذرانخو

 زي را نکانی نزدهيکه اختالف مادر امان اهللا خان، فرزندان، بق
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 و دی در تشدزي که آن اختالف نستي نیدیدر قبال داشت و ترد
  . مؤثر بودري قتل امیاسي سی هازهي عوامل و انگیريبهره گ

 یم است، بار هاريکه بس" فرخ "التی مکث به الطاهنگام
 در ای مردم ۀ در افغانستان همای که آدی آی مشي سوال هم پنیا

 ۀ دوری هاتي اهل سواد و آموزش از واقعگری دۀسطح ومحدود
 نی آن مطلع هستند؟ در پاسخ اشیداي پی هانهي زمشي و پیامان

 ی برنامه هاشکست که پس از رفتن و ستی آورادی انیسوال، شا
 نهاده شد که بحث ییر چنان شالوده  بميامان اهللا خان، تصم

 مبارز خارج ی او و بحث مشروطه خواهان و نهاد هاۀدور
 از ی افغانستان محلخی معطوف در تاریدربار، در کتاب ها
 مردم افغانستان، شاگردان مکاتب و یوقت. اعراب نداشته باشد
 ۀ مرحلی واقعخی بر تاریاز آگاه) دانشگاه(محصالن پوهنتون 

 مجعول به خورد خی کشور شان محروم شدند و تاری زنده گريس
 ۀگاني کرد، از بني آشنا چنی وقتگریآنها داده شد، به سخن د

  !دني نالیصاحب غرض چه جا
  

***  
  

شادروان " خی تارريافغانستان در مس" دهه کار بود تا چند
 برداشت که خود قی حقای پاره ای محمد غبار، پرده از روريم
  . مواجه شدفي با سرنوشت توقزين

 ی تا اندازه اگر،ی دی های و جارانی هموطن ما در اقلمزنان
 دی و با تجدهايسی نوهي مقاالت و حاشی طن،ي پسۀدر چند ده

 انجام شی در خور اعتنا و ستایانتشار و نوشتن کتابها، کار ها
 و ادب و خی ها از تاریرانیداده اند که در سطح درک متفاوت ا

 بازتاب جهيکه در نت.  شدتوانديتان تمام ماوضاع و احوال افغانس
گان  گان و پژوهندسندی نوی قلمی نسبی آن را در کارکرد هایها
 نه،ي زمنی که با بهبود وضع در ارودي آن مديام. ميني بی میرانیا



ورة امانيپيرامون د...   

١٨ 

 خی و گمراه کننده مانند تارزي جعل آمیسیخنوینقد و طرد تار
 است، اري بسی ساختگی هادهی افغانستان که در آن آفریاسيس

  .دیبهتر فراهم آ
  ١٩٩٦آگست  ٦

  
  :   هاکرديرو
 افغانستان، چاپ دوم یاسي سخی فرخ، تاری مهدديس -١
 ونيسي کمیبا همکار. رانی قم ا١٣٧١ انيلي اسماعۀچاپخان
  . افغانستانی حزب وحدت اسالمیفرهنگ
 اهللا خان که در بي با تفنگچه بر حبنیعبدالرحمان لود -٢

 در سال سي انگلۀندیبرعالوه نما. آتش گشود موتر نشسته بود 
 ش راجع به اوضاع کابل اطالع داده بود که ١٢٩٢- م ١٩١٣

 اهللا خان بر فراز کوه آتشفشان قرار دارد که احتمال بيحب
  .روديانفجار آن هر لحظه م

 ،ستي قرن بۀمي افغانستان در نی روابط خارج، آدمککیلود
 هـ ١٣٧١ سال ٦٠ ص ،مترجم  پوهاند محمد فاضل صاحبزاده

  . پشاور پاکستان،ستان آثار جهاد افغانۀش کانون ترجم
  ، ٤٣١ -٤٣٠ ص، شده ادی ، کتاب فرخ -٣
  . ٤٣٢کتاب باال ص   -٤
بيک، افغانستان از آ در کتاب خاطرات ظفر حسن -٥

  .سلطنت امير حبيب اهللا خان تا صدارت سردار محمد هاشم خان
 ***  

 از سلطنت افغانستان  بکی کتاب خاطرات ظفر حسن آدر
 اهللا خان  تا صدارت سرداد محمد هاشم خان ، ظفر بي حبريام

  :سدینوي می دارد ویگری دۀ ادعا و شکوکيحسن ب
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....  شناختند تي استقالل افغانستان را به رسمسهاينگلا"
 مرحوم موالنا صاحب یشنهادهاياگرچه افغان ها مطابق پ

 حضرت ريما باز هم به اثر تدبعمل نکردند، ا) داهللايموالنا عب(
 مردم جنوب هندوستان و ی هایموالنا صاحب، جان نثار

  .  "...دی مردم پنجاب در شمال، افغانستان آزاد گردی هایقربان
 زيمترجم محترم ن. نميبي مازي نی خود را بشتري بۀ تبصراز

 مردم ۀ که عامل مبارزسندهیدر متن کتاب به کمبود و اشتباه نو
  . اشاره کرده استکند،ي نماني را بافغانستان

 فضل ی صفحه از طرف آقا٤٠٠ از شي کتاب در بنیا
 از ی سود مندی هاهيالرحمن فاضل ترجمه شده که با تحش

  .طرف مترجم همراه است
 حکومت مؤقت هند در کابل ئتي هی حسن که از اعضاظفر

 او را داشت، یوسمت سکرتر) داهللاي موالناعباستیبه ر(
 رفتن از هند به ،ی در هنگام کودکشیرات خودرخالل خاط

 خی تاری از سر چشمه هایکیافغانستان، تماس با دولتمردان، 
البته با حفظ موارد ( را ستمي بۀ سدۀ دهني از نخستیسالها
  .گذاردي ماريدر اخت) اطياحت

   عيسوی٢٠٠١   ،١٣٨٠ سرطان ادداشتی
  



ورة امانيپيرامون د...   

٢٠ 

  
  

   افغانستانني نوخيارت
  في از جعل و تحرگري دمثال

  
 در ی شوروی نظامم،ي دو سال از حضور مستقحدود

 خلق کيحزب دموکرات( شد که حزب حاکم یافغانستان سپر
 " ۀميضم"  افغانستاننی نوخیتار" را با نام ییه جزو) افغانستان

  )٢٠-١٢-١٣٦٠. (منتشر کرد"  انقالب ثورقتيحق
 ی سازخی جعل تاری بوشود،ي جزوه خوانده منی ایوقت
  .رسدي گرا به وضاحت از آن به مشام میشورو
 است که نی مجهول در اخی آن تاری های گژهی از ویکی

نهضت ها و حرکات مثبت و سالم را ملهم از جنبش ها و انقالب 
 نی دری اصلتی غا،ی جعلکارنیبا ا. نديبي می تزارهي روسیها

 مند و روبه رشد دهیاده شود هرچه مثبت و فااست که نشان د
 کوشديم" خیار تنیا. " استی شمالیۀ از برکت همسام،یداشته ا

 و گردن ماندن به مرام و خواست ی طلب وابستگتيذهن
 خود ني که در بییاما از آنجا. کند  در افغانستان  القایشورو
ع و  مهم از اوضای کتابخوان و عناصر مطلع از نهاد هازيآنها ن

احوال جامعه مانند نقش مستقل مشروطه خواهان اول ودوم 
 ی اندکزي از آن حرکت نیضمن ۀوجود دارد، خواسته اند به گون

) ناموجود (ی گذارري تأثتي قصد و ننکهی کنند، بدون اادی
 از بار ی را در آنها کنار بگذارند و تا حدودی شمالیۀهمسا

 شود،يت حاصل م بابنی که ازی آگاهان و شرمخیمالمت تار
  .بکاهند



 مثال ديگر از جعل و تحريف

٢١ 

 است که نی درشتري بدي اما تأکم،يدهي مثال را نشان مچند
 آن خوانده یبا همه صفحات و سطر ها"  افعانستاننی نوخیتار"

 مزدور منشانه و خی تارنی به سان ای نتوان کتابدیشا. شود
  : ميني ببدیاستعمار ستا و جعلکار را د

 اکتبر خلق یالستيوس سري انقالب کبمي مستقريدر تحت تأث"
 مسلحانه امي است که به قی خلقنيزحمتکش افغانستان، نخست

 آنرا در ني و طومار ننگدهیازی انگلستان دست سميالی امپريۀعل
 ۀمقدم( ". افغانستان را حصول نمودیاسي و استقالل سديچيهم پ
  ) افغانستاننی نوخیتار

 ۀدنبال. ع١٩١٩ که جنگ استقالل افغانستان در سال ی حالدر
 استقالل خواهان و تحول طلبان ی هایکار و زحمت و جانباز

 را ۀفيسرکوب شدند و بار وظ١٩٠٩ در سال یاست که عده ا
 اوضاع و احوال راتيتأث.  ادامه دهنده گان حمل کردندای گرانید

 بار بار در افت،ی ی که در افغانستان بازتاب میجهان و حدود
 به عنوان ی نقش محمود طرز.ديرسيسراج االخبار به مالحظه م

 و تحول و ی به ترقیابی دست ی برای که در روشنگریشخص
 آن است که ۀ کوشا بود، نشان دهندگرانی از دشتريتمدن ب

 نياطالع معلم.  گرفته بودهي ترکتي را از وضعري تأثنیشتريب
 که ی آن جوانانري جهان و تأثاع مهاجر در کابل، از اوضیهند

 آوردند، ی روتي و مخالفت با مطلقیاه استقالل خویبه سو
  . در هند گرفته اندیخواهی است که از آزادیراتي از تأثیحاک

 شاه به نی بطور مثال، قتل ناصر الدران،ی اعی و وقااناتیجر
 در افغانستان اثر دی بدون ترد،ی کرمانی رضارزايدست م

 به تفنگ به نی توسل عبدالرحمان لودشود،يگذاشته است، م
 یاسي سی توافق رفقای اهللا را از روبي حبريقتل اممنظور 

با آنهم در واقع امکانات . رفتی پذیری پذري و آن تاثیالتيتشک
 ی در حدوده نبوده که مؤجد جنبشها و نهضت هایرگذاريتأث

 ی صادارتۀکشور ما و از جمله حرکت استقالل خواهان به گون
 اتیع، نشربا آنکه از نظر بعد مسافه و کسب اطال. شده باشد

 اما جان سخن در ،ی تزاريۀ موثر بود تا روسشتري و هند برانیا
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 از جنگ استقالل ی که حاکمی نداری که مدارک و سندنجاستیا
  ... انقالب اکتوبر باشدريافغانستان در تحت تأث

  :مي را نگاه کنیگری دموضوع
، اسد ١٩٢١ اگست ٧ خی امان اهللا خان به تارريام: "سندینويم
 ـ قرار داد افغان بی مسأله و تصویجهت بررس.  ش١٣٠٠سال 
 بحث چهار انیدر جر.  کردری جرگه را داهی در کابل لویشورو

 انگلستان اصرار یی گان ارتجاع در تحت رهنماندهیروزه، نما
.  قبول شودیسي انگلۀعاد فوق الۀندی نمای هاشنهادي که پکردنديم

ثر اشتراک کننده گان  و اکدی گردروزي افغانستان پیاما منافع مل
 استقالل کشور هي علی سؤ قصدۀ ها را به مثابسي انگلشنهاديپ

 يۀ قرارداد با روسبی کرده، آن را رد و از تصویابیارز
  ... کردندی طرفداریشورو

 سازنده است که مجبور یدادهای رونی بعد از انگلستان
 تي صلح را با افغانستان بر اساس به رسمیی قرار داد نهادیگرد

  .دیامضأ نما... شناختن استقالل کامل آن 
  : باالی مختصر به ادعا هاۀ اشارچند
 و یبه منظور بررس.  ش١٣٠٣ جرگه در ماه اسد سال هیلو
 نشده بود بلکه در ری دای شورو ـ قرار داد افغانبیتصو

 افغانستان با ی معاهده هاراموني صحبت پیچارچوب آجندا
 صورت گرفت که حدود انری و اهي ترکیی کشور اروپانیچند
 از یز جی روز را احتوا کرد و معاهده با اتحاد شورومي و نکی

 آنها متأثر ی هاشنهادي گان و پندهی از نمایمخالفت برخ. آن بود
 آن ۀ و ادامنهیری دی اشغالگراستي با سزياز موضع مخالفت آم

 بر استرداد، در ی مقامات مسکو مبنۀموضوع بخارا، وعد.  بود
 هی لوندگانی از نمایبحث  پنجده نه تنها خواست برخقد، و 

 آن را زي نگری دولت اوچند بار دوجرگه بود، بلکه شخص شاه، 
 است که خود مقامات نیطرف صحبت قرار داده بودند و جالب ا

 در قد را به ۀری تعهد سپرده بودند که جززي نی شوروهيروس
در .  نکردندیافغانستان دوباره واگذار شوند، آنچه را که عمل
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 در بخارا، نخست مقامات هي عساکر روسی هایشروي پۀبار
 را مطرح کردند اما آن موضع گونه تی و خود ارادهمماسکو تفا

 ۀتي کمی از تدارک و سازماندهرای از وضع موقت بود، زیی
 یجوانان بخارا و تصرف قدرت که بدون مشارکت ورهبر

 جهيدر نت. ند داشتی از ناممکنات بود،آگاهی شوروهيروس
  . شدزيهمانطور ن

 در تی شاه عالم که با دستگاه روبه اضمحالل وفاقد کفاريام
 با ی شورويۀ برداشته شد و روساني داشت، از متيبخارا  حاکم

 عمل کرده، شی جوانان بخارا، با استقالل خوۀتي ادعا که کمنیا
 امور را بدست گرفته اند طرف افغان را در برابر عمل نا ۀادار

آنچه را که ( فرامو ش کرد، دیاما نبا.   نهادندییانجام شده 
 پنهان ی زده، در افغانستان بصورت قصدی شوروخنگارانیتار
 شناختن حکومت تي با حفظ به رسمیکه دولت امان) کننديم

 عالم شاه ري به نفع امزي نی کمکاني سپاه،ی شوروهيروس
خواست کمک  اهللا آن دربي حبريفرستاد و در اواخر سلطنت ام

پس از .  کردی و عملرفتی آن را پذخانشده بود، امان اهللا 
 ري اسانيآن سپاه"  جوانان بخاراۀتيکم "ۀليتصرف قدرت به وس

 اني مسافرت کرده و با سپاهی افغانستان بدانسوندگانینما. شدند
آن مسئله و معضله را .  افغانستان برگشتندیآزاد شده به سو

 دور از نظر ی شوروهيغانستان و روس افاني در روابط مدینبا
  .داشت
 ۀ ادامی که اگر طرف افغانستان، توانمندستي نیدیترد

 بخارا و موضوع پنچده ی آزادهي و جنگ را از داعیبانيپشت
حتا همان دولت تازه به استقالل . کردي نمیني عقب نشداشت،يم

 ،ی از استقالل و آزادی افغانستان، در کمال بهره منددهيرس
 ی آزادیبرا زي را نهيتانی بریحاتي به امکانات تسلیسدستر

  .بخارا در نظر داشت
.  ش١٣٠٣ جرگه دارالسلطنه کابل، سال هی لوی هاصلهي فدر

" هي با روسهي افغانۀعهد نام" عنوان ری ز٦٠-٥٩صفحات 
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 و پر زي که در مقابل جمالت جعل آمميخواني را میموضوعات
  :مينيبيما م. باشديم" نی نوخیتار "سندگانیطمطراق نو

  هي با روسهي نامهء افغانعهد
 ی از انجام منطوقات فوق ذاِت ملوکانه فرمودند معاهداتبعد

 منعقد نموده هيرا که تا اکنون دولت متبوعهء  تان با دول خارج
 تا بر هر ماده و هر فقرهء آن شودي شما خوانده میسراپا برا

 و لی و هم اگر تعددي ظاهر کندي داشته باشی و اعتراضاتداتيتنق
. دي حقانه اظهار کند،ی انگارم را در آن الزیري و تقصديتزئ
 هر معاهده یعنی است خی تاری قرائت عهد نامه ها از روبيترت

 گرشی مقدم باشد اوًال آن و متعاقبًا دگریکه نسبت بمعاهدهء د
  .  استهي و روسهي معاهدهء افغانني اولنیبنابر ا. شوديخوانده م

 خواند،ي متانی او را برا هي صاحب وزارت خارجلي وکنکیا
  !دیبشنو
 را با کمال فصاحت و هي احمد خان عهد نامهء روسري شیآقا
 آخر قرائت کرد و بر چند مواِد آن از طرِف ی از اول الليترت

 از نکهیبعد از ا.  خواسته شدحاتي جرگه توضهی لویاعضا
 بجا گفته  کهی مسائل اعتراضاتی مطلع شدند، بر بعضقیحقا
 تا بًای تقرضوع در آن مویدی مزدي بعمل آمده گفت و شنشود،يم
 ی قطعصلهءي و فی  آخری رد و بدل شده باالخر  رأی زمانکی

 ۀ مواد عهد نامی و عمل در آمد بعضفایخود را نسبت به ا
 ابالع هي بدولت روسهي افغانۀيمزبور بتوسط وزارت خارج

رد  از و شان خواستار  را در آن موی فوریداشته جواب آخر
  .شده اند
 و ی آزادگتی گذشت، رعار،ي که تدبستي ندی تردی جاچيه

 در توان دولت افغانستان را همه ی از آن حدودیدفاع نسب
 که اکثرًا فاقد ژهیبه و.  جرگه درک نکرده اندهی لوندگانینما

 ی هااستي افغانستان ستي موفقیاسي سی توانمندتیدرک و درا
 یرفتنی پذی صورتچيبا آنهم در ه.  بودندیو و شورسيانگل
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 که دفاع از بخارا  بحث موضوع پنجده و موضوع درقد ستين
 جعل نیا.  جرگه باشدهی در لوسي انگلی هایی از رهنمایناش
 ني شناخته شده است، نصب العزي اکنون نني که هم،یکار

 به شمول ی شده است که هر مخالفتیوابستگان به اتحاد شورو
 و ی خاکفروشم، ظلم و ستم و شکنجه و اعداهي علمخالفت

 را متأثر از ی شوروی هزارنفر١٢٠ یمخالفت با حضور قوا
  .دانندي مگرانی دکاتیتحر
 اش نه تنها کسب ی زده گی با آن شورو"نی نوخیتار"

 ني تلقی شوروی هااستي سرشی پذري از تأثیاستقالل را ناش
 اتکا به تيلقأ ذهن از جعل با ازي بلکه حفظ آن را نکند،يم

  :مينيبب. کندي مری تصویشورو

  )يدولت امان (ي خارجاستيس"
به حفظ " جوانان افغان" دولت ی خارجاستي سی مشخط

 نیمهمتر. شدي که حصول شده بود، مربوط میاسياستقالل س
 مساعدت کرده استي سني ساختن چنی که با عملی المللنيعامل ب

 هيقوق افغانستان با روس الحیبود، مناسبات دوستانه و تساو
  ". بودیشورو

 ني امان اهللا خان، به کشور معتي دوران حاکمی طافغانستان
با حفظ استقالل از همان بدو .  از آن، توجه نداشتیريو بهره گ

که ( کشور ها، ریحصول استقالل تالش در جهت جلب کمک سا
 یدر سرلوحه خط مش)  نبودندی شورويۀ دوست روسچکداميه

  .دولت قرار داشتجهان آن 
 با ی به شوروی وا بستگني جعل، آگاهانه به منظور تلقنیا
 تواندي را که می اجهينت.  نداردی آن دوره سازگاریقي حقخیتار
 آن جهت ی هایخنگاری تاری براستیزی دستاواورد،ي بادیبه 
  . یزي و از موضع روس ستیزي ستی از موضع شوروگر،ید

 بر درک ی مبتنی باورمند وتي است که با ذهنی آن موضعو
 و ری و تفاهم متقابل مغازي مسالمت آمیستی همز،یحسن همجوار
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دو موضع " جهاد"  که در وقتستي نیدیترد. باشدينا آشنا م
 مؤثر اند و گری همددی و تشدکی به تحرشانهی و کژ اندیانحراف

 که مطالبه دی آدیعا زي نجهي نتنیدر تداوم آن محتمل است که ا
 زي اشتباه اماستي سیخارا و حتا سمرقند، جاپنجده و ب

 را از ورندی خط دزي و انتقام کور و تشنج آمیپشتونستان خواه
  .ردي شده گانش بگعيطرف پاکستان و مط

 که ميابی یتوجه م" نی نوخیتار "ۀ خواندن جعلنامضمن
 موضع نی شده است، اهی از امان اهللا خان ارای غلطریتصو

 که داشت، از یهللا خان، هر دستاورد که امان ادی بگوکوشديم
.  نداشتهي با روسیمخالفت.  بودی شوروهي با روسیبرکت دوست

.  نشاندنداهيس ها و نوکرانش  و افغانستان را بخاک سياما انگل
 یی و اصالح جوی تحول طلبني غلط، تبر مخالفتي ذهننی انيتلق

ان را به امان اهللا خ. دهديامور دز زمان امان اهللا خان را دسته م
  .ستي که سزاوار آن نگذاردي مییباد ناسزا
 از امان اهللا خان ی دل خوشچي هسها،ي است که انگلمسلم
 که امان اهللا خان وابسته به دانستندي مزي را ننیاما ا. نداشتند
 نشستن افغانستان و مردم ما اهيبخاک س. ستي نی شوروهيروس

 خود آندوره و در  در اشتباهات مسلطدی با،ی امانۀرا پس از دور
  . گرفتراغ موجود در داخل جامعه سی هاتيظرف

 ها و قالب نهيشي، با جعل پ" افغانستاننی نوخیتار "ميگفت
 بر ی مبنندهی حال و آی را برای افهي وظن،ي دروغی هایساز

  .دهدي آن انجام می چون وچرای برشی و پذیاطاعت به شورو
دن منظور  و جعل را با نشانفی از آن تحریري گبهره

را بدان " یمصالحه مل" که نام یی جوزگاهی از گرندورهی ایاسيس
  :مينيبينهاده اند، م

  :بينج
 م،ی دارفی شریخداوند بزرگ شاهد است که ما چه آرمانها"
 ،ی اتحاد شورویعنی وفادار و مطمئن ،یما دوستان قو... 
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 ی هاروي منسلک و نري غی و کشور هایستيالي سوسیکشور ها
 با ما کمک نموده و شهيآنها هم. میا در کنار خود دار ریمترق

 مطلب را نیاما .  تنها نخواهند گذاشتبتيهرگز ما را در مص
 نی خود که ااکاني از پدران و نکراني بیبا افتخار و سپاسگذار

 ی به قلبی و از قلبی به نسلی را برقرار ساخته و از نسلیدوست
  ."ميدهيانتقال داده اند، تذکر م

 زي خود نکنند،ي جعل مگرانی دی را براخی که تاری آنان،یآر
 نیببرک کارمل هزاران بار، از .  آن خواهند شدیقربان

 فرو برد، اکنون زنده در تابوت مي و تعظمي سر تسلیسپاسگذار
 ی اما فرصتدهد،يبودنش، هرچند به او درس پس از وقت م

ر را  کام عبرت وفرجانی ، ای ورواني آموختن است تا پیبرا
" اکانيمطلب را از ن "زي اهللا نبيو نج. زندیاويدر گوش خود ب

 اش  با ی استعماریاسي ساکاني نرایز.  استاموختهي نیبدرست
  . مجعول ذهن او را اخته کرده اندخیتار

  ١٣٦٧ ثور
  : ادداشتي
 در مقدمه و فصل اول، با یراتييبا تغ"  افغانستاننی نوخیتار"

از "  معاصر افغانستانخیتار"ام  نری زخ،یهمان درج جعل تار
بدون ( با قطع کوچک یدر کتاب" استرداد استقالل تا انقالب ثور

 زيکتاب جعل آم.  استدهی از طرف دولت منتشر گردخیذکر تار
 سطور قرار نی اۀ نگارنداريتبعدًا در اخ. . . "  معاصر خیتار

  .گرفت
  هينظامنامه اساس -٣ 
 صفحه اول، ماه دلو سال  افغانستان،ه،ينظامنامه اساس -٤

  .قيطبع دوم، شرکت رف. ش١٣٠٦
   محمد ري، م٣٥٩.  جلد اول، صر،يافغانستان در پنج قرن اخ -٥

  .  فرهنگقیصد
  ، چاپ کابل٧٢.  صس،ي اننی الدیبحران و نجات، مح -٦
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   از اشتباهات امان اهللا خانيكي بر يتأمل
  

 ی خان برا جوانب مختلف افکار و اعمال امان اهللایبازسنج
 که عاقبت یها یاز هوشدار.  داردیی به سزاتي ما اهمۀجامع
 مي تا تصمداشتند،ي او ابراز متي به موقع، هنگام حاکمشانیاند

 سنجش ی بر در ترازوی مبنسي اننی الدیمرحوم مظلوم مح
 ۀ چند دهاالتمنصفانه نهادن آن دوره و انتشار کتابها و مق

 ی نقد شاه مهم تلقتيرِک اهم از آنست که دی همه حاکن،يپس
 است، تصور اري که در اختییبا آن همه نوشته ها. شده است

 باشند که ی مامول از عواملني در چنري تعصب و تأخشوديم
 اري از بحث منصفانه در اختی کافجهيهنوز در بسا موارد، نت

  .میندار
 را ی امانۀ دوری بازنگرري از علل تأخیکی ای علت و اگر

 پس از رفتن شاه از افغانستان با تي حاکمی هادیدر لزوم د
 تواند، ی خود مم،ی در نظر آورزي و جعل آمی دولتغيانحصار تبل

 آزاد بحث، انتقاد و ی استبداد و نبود فضاتيسخن از حاکم
 ی را مرحوم محنخست اگر گام ان،ي منیدر .  باشدشهی اندیآزاد
ه زندان برداشت، ب" بحران و نجات" در کتاب سي اننیالد

افگندن آن انسان مظلوم نه تنها سبب ساز دستبرد به اثرش بود، 
 زي آن را از نظر ها ندهي رستي به حاکمزانيبلکه امان اهللا ست

  .پنهان کردند
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 است که یازي گوناگون، نی های به دور از عالقمنداما
 شاه ی نقش مثبت و منفیابی وارزی امانۀهمواره مکث به دور

 در ی اصالحی به طرح هادنيشی اندازي ننیا.  سازد یرامهم م
 رایز.  آوردی را در نظر می امانۀجامعه است که تجربه دور

 در افغانستان یری پذیبسا از عناصر محتاج اصالح و دگر گون
عوامل و عناصر . از همان دوره تا بحال به حال خود مانده است

 ادی نی االبته.  اندرفتهی رنگ بهتر نپذزي نیمانع شونده اجتماع
 ی راه و رسم حکومتدارهي عدم توجه به بقی معند،ي و تأکیآور

  .در افغانستان را نتواند داشت
 شود،ي که پنداشته مميکني اشاره می از مواردیکی به نجای ادر

آن اشتباه  .  از اشتباهات شاه را فراهم آورد و ادامه دادیاريبس
 یدن مثال از آورشيپ.  اش بودی و عادت وخصلت استبدادیخو

 ی هافی تعراني از استبداد را از میفی تعرنه،ي زمنیدر 
 اري تا شاه را با معدهمي که از آن شده است؛ بدست میاريبس
  :مي آن باز شناسیها

 که محتاج و ی در کاری که شخصنستیمراد از استبداد ا"
 که نستیاستبداد ا.  خود اکتفا کندیمستلزم ومودت باشد، به رأ

 که ی ملت هرنوع تصرفکیگروه، در حقوق  کی ای نفر کی
 خود لي مملکت را به مکی بکند و امور مربوط به خواهديم

 ستبدادا.  از بازخواست داشته باشدی آنکه ترسیبگرداند، ب
 قوم و کی فرمانروا بر سر کیعبارت است از مسلط بودن 

 شانی مملکت و اکی ني چند نفر برتمام ساکنای کیحکم کردن 
 خود را ۀ و ارادی وا داشتن و رأی شان بکارليرا خالف م
  )١" (. عموم ملت شمردنۀ و ارادیمافوق رأ
 و در ضمن مي نشان دهنهیي آنی شاه را در یماي آنکه سیبرا

 که نيشي پیبه سده ها) ییاستبداد زدا(آن توقع و چشمداشت ما 
 نه تنها در رأس بلکه مافوق همه بوده اند، ري امایشاه و 

 ی و ذهنیني عی هانهي زمگری به سخن دای معطوف نشود
 و ميده  نشانین اماۀ را در دوریی خودرأایانصراف از استبداد 

 تیها و امکانات و موجوده  به چهردی بام،یريبه نکوهش بگ
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 امور وانجام بهتر کار ها شبردي فکر وتوان پی دارایانسان ها
 امان ی اهللا خان و شاهبي حبري امۀودادن مشوره ها که در دور

 مکث نی دنبال کردن ای برایعنی. مينيزبياهللا خان نقش داشتند،  ن
 گسست که در دی باشي ازپشي پبیغرۀشی طرز فکر و اندنیبا ا
 را ی که ما کشودي ادعا می فردتي ومطلقداستبدادیي وتاهيتوج
  !م؟ی داشته اري از شاه و امريغ

مان اهللا  ایی از خود  رأی به نشاندادن مثالمیگردي برماکنون
  :خان

 صدر ستی با،ی در ساختار دولتدی جدتي ذهنرشی پذبراساس
 و آن صدر شدي مفي از طرف شاه توظنهي کابلي به تشکیاعظم

 تي گسست از مطلقی که وعده هایی دوره ای ی امانۀاعظم دور
 ی بی اهللا خان را با خود داشت ، با صدر اعظم هابي حبريام

 در یعظمصدرا. داشتيت م تفاوکي دست و سمبولۀاراده، آل
 مبارزان ضد نيشي مطالبات پی در راستادیکار بود که با

 حتا سردار ،یاز همان رو. کردي و اصالح طلب عمل متيمطلق
.  باشدفهي آن وظی پاسخگوتوانستي نمزيعبدالقدوس خان ن

 اري با معزي و خود شاه ندانستندي ضرورت را منیهمراهان شاه ا
 با آن نا آشنا و حهت اصالحات مطرو برخاسته از ملزومایها
قانون  (ۀ آن آشکار بود که در نظامنامتي نبود و چنان اهمگانهيب

 به یی اعتنای بلي بدلیاز صدر اعظم نام برده شد، ول) یاساس
 و انحصار یی خودراليچنان راه و رسم طرف قبول و بدل

" استدالل. " گرفتشی در کف خوزي صدارت را نفهيقدرت، وظ
  :می بنگرشاه را
 نظامنامه نام نی از حضرات خواهند گفت که در ایبعض"

 لهذا معروض د،ی آی از آن به نظر نمیصدراعظم است و نشان
 مرد جوان و شوق و محبت فوق العاده کی چون خودم دارم،يم

را نسبت بخدمات ملت و مملکت خود دارم و هم رجال 
ه بتواند  بار گران مملکت شدکی را که متحمل همچو یدانشمند
 کی من و ملت من ني که مابستمي ندارم و هم خواهشمند نسراغ

 توانم ی که می رو فعًال تا وقتنی باشد، از اني در میسد و حائل
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  امارت بر دوش خودفی وظایفای کار را هم عالوتًا بر انیا
با شما "  جرگههیلو" را که در ی کارنیچنانچه فعًال ا. گرفته ام

 بعد از کهيو امورات.  داردا ریرت اعظم صداتيثي حم،ینمايم
 فی از وظاکنم،يفراغ مجلس در شب صبح و عصر اجرا م

  ) ٢..." ( استیپادشاه
 یزي ناپسند و اهانت آمهي که شاه رفتار توجمي کنی ممالحظه

 ها و دی بر لزوم دی اداره امور مبنیدارد که از باور داشتها
  . شخص برخاسته استیرا

 ني قوا و معکي مند به تفکدهي عقی هاتي که شخصداندي مشاه
 منظم تر امور، آگاهانه لي ها، تعمتيکننده حدود وثغور صالح

 آن در نظامنامه سخن گفته دنياز ضرورت صدر اعظم و گنجان
  .اند

  : آمده استني نظامنامه چندر
امور مملکت از طرف وزرأ که از طرف : ماده ششم" 

 ریهر وز.  گرددیه م ادارگردند،يپادشاه انتخاب و مقرر م
. ستيلذا پادشاه مسئوول ن. مسئوول امور وزارت مربوطه است

  ( از ماستهيتک(
از حقوق ...  صدر اعظم و وزرأ لی تبدایخلع : ... هفتمۀماد
  )٣."( پادشاه استحضرتياعل

نظامنامه " شاه دریهای مساعد کردن بهره برداری براو
 و مخدوش آورده به گونه مغشوش"  افغانستانهي اساسالتيتشک

  :شده که
 حکومت مفوض است به ۀ ادارفهيدر افغانستان وظ "-١

  . مستقلهۀ وزرا و ادارأتيه
 ی اجراآت و احوال مامورشيوزرا در هر وقت که تفت  -٢

 بحضور ملوکانه نند،يشعب منسوبه وزارت خود را لزوم بب
  )٤(."ندیعرض نما
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 شی خوندی راهمرا با ابرمرد دیی شاه، خود ستاییخودرأ
 مرد جوان و کیچون خودم : دیگويم!  همراه داردگرانی دیونف

  .! را سراغ ندارمیدارم و رجال دانشمند... شوق فوق العاده 
 همان دوره و ادامه ی از نخبه هایاري که بسیدر حال 

 ای هم سن و سال شاه بودند و ای تي ضد مطلقۀدهندگان مبارز
 و تحرک شناخته یانرژ نبودند که فاقد ري پی در حدودنکهیا

 دني اهللا خان، بدوش کشبي حبريمبارزه در دوران ام. شوند
و (  که در آن نظامیاري مختلف از طرف اشخاص بسفیوظا
 آغاز کرده و ادامه داده ديبا عشق و ام) ی امانۀ در دورزين

 نظام کی است که در یی هاتي شخصیمايبودند، معرف س
. رندي صدارت را بدوش بگۀفي توانند وظی بر مشارکت میمبتن

 از قحط الرجال مواجه نبود که فقط امان یجامعه در آن حدود
  .اند را به انجام برسی هر کارتوانستياهللا خان م

 موضع ی است که شاه برایهي از همه زننده تر توجو
  . بردی همه امور به کار مأیی و خودری شخصتيحاکم
 سد و کیت من  من و ملني که مابستميخواهشمند ن: دی گویم
  ! باشداني در میحائل

 تي صالحدیوتحد نيي صدر اعظم و تعتی که موجودی حالدر
 بخواهد ی رانداشته و ندارد که اگر شاهیواری دجادی ایشاه، معن

 اني دور ساختن آنها به میخدمتگار جامعه و مردم باشد، برا
  .دیآ

 که هم شاه بودد، و به قول خودش امور بعد از فراغ یشخص
 صدر اعظم ۀفيانجام دهد و هم وظ... لس را درشب و صبح مج
 جرگه و دادن پاسخ به همه سواالت را، نه تنها هی لواستیو ر

 را مانع شد بلکه گرانی دیريحضور فعال و رشد و سهمگ
 ی اطالعی ب،یروکراسي هرج و مرج بت،ی ساز فقدان کفانهيزم

 زي مالمت نري آماج تجهي شد و در نتزياز حال و احوال مردم ن
 وسی مأنيشي پتی با کفاارانی که در جامعه ژهیبه و. قرار گرفت
 ني مداح، متملق، چاپلوس و زراندوز گردانندگان ماشیو گروه
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 نيشي مشترک پی شاه و آرمان هاميدانيوچنانکه م.  شدند یدولت
پسان تر که . دی مواجه گردیزي غم انگیاصالح طلبان به نابود

 مخالفت اصالح د،ی آن آشکارتر گردانیز شاه و ییآثار خودرأ
: کنندي و سرزنش مسازندي که او را متوجه مميني بیطلبان را م

 که به صراحت لهجه و انتقاد به د،ي شهنیمثًال، عبدالرحمان لود
 گری بار دی جلسه ای شاه طدی چون دشود،ي می معرفزيموقع ن
 یرا به خود اختصاص داد، برخالف بل) صدارت ( فهيآن وظ

 ريچون شاه غ: " دست به مخالفت بلند کرده گفتان،یگو
 مسئوول الزم است تا از اعمال ی الوزراسي رئباشد،يمسئوول م

.  نکردیی گفتار اعتنانیشاه با ا." دیخود به ملت جواب بگو
 گمرک ری مدت اش به صففهي آن عبدالرحمان خان از وظیفردا

 شاه و ني بًاري را که اخی امر شگافنیکابل استعفا داد و ا
  )٥. ( تر ساختقي شده بود، عمدايروشنفکران پ

 ی هاشهیاشتباه شاه را اگر از هسته نهفته در افکار و اند 
 ی از برنامه هایري راه جلوگافت؛ی توان ی او مانهیأخودر
 روز جمعه به پنجشنبه و یلی مانند تبدزي مسخره آم،ی تفنن،یذوق
 ی هاشنهاديادن به پ را، گوش درهي کاله و لباس و غرييتغ

و در . توانست مانع شوديم و اعتنأ واحترام به آنها اصالح طلبان
 که شاه به کردي مني را تضمی انصراف از راه و روشجهينت

 نادرست هيشاه که هنگام توج. غلط خوب و درست پنداشته بود
تا :  صدر اعظم مسئوول در برابر مردم گفتنييمخالفت با تع

در .  برمی مشي کار را برعالوه امارت پنیا توانم ی که میوقت
 سقوط او،  رشد ارتجاع ی هانهيواقع اشتباه او تا که توانست زم

 را ی دستگاه دولتشتري بدني ارتجاع و پوسانی هایريو بهره گ
 الي که اغتشاش حواس و تزلزل خیو هنگام.  فراهم آورد

  ها نه تنها اصالحاتی که با آن کجرودی شد و درشيدامنگ
 ارتجاع قرار داد، بلکه تاج و غي تری را در زیضرور و گرام

به مردم .  از دست رفتن قرار گرفتی در چند قدمزي نختت
 بود ی پاداشد،ي که شنیی کنند و صدای آورد تا او را همراهیرو
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 که از همکاران ی و دفاعی استبداد رأنهیریدر مقابل اشتباهات د
  .متملق خود داشت

 شمال ی از سوی اهللا کلکانبي حبیروين که ی آن لحظاتدر
 در یدي و نا امأسی هی بود و سادهي کابل رسیدر دروازه ها
 ی بود، شاه در سخنرانافتهی در همه جا گسترش یارکان دولت

 در دفاع از دولت فراخواند و یريمردم را به مقاومت و سهمگ
 بلند شده تي جمعاني از می داد ، شخصیگری دديوعده و وع

 نی در اسي اننی الدیمرحوم مح.  را مطرح کردیها تیشکا
  : نوشتنيباره چن

 بر آمد و در باغ ادهي امان اهللا خان از ارگ پ١٢ساعت "
  :مفاد آن.   نمودندرادی جمع بزرگ نطق مفصل اکی ني بیعموم
 کردن ی من معرفی آرزوگانهیبعد از حصول استقالل "

ا را در نزد عالم  اغتشاشات منی ایافغانستان در عالم بود، ول
 به هر دیبا. اورمي از کجا آدم بتي استقرار امنی براایآ. شرمانديم

 را که یپس اسلحه ا. می سازمی را در ملک خود قاتيحال امن
 خدمت یچرا برا. دي مقصد استعمال کنني همی براد،یگرفته ا

  د؟يکني نبرآمده خدمت نمداني در متيامن
 که نسبت به ري تکفید ها پروپاگندی از آن راجع به تردبعد

 را هم در آخر اضافه کردند که نی نموده ایاني شده بود، بشانیا
 را جبرًا اعالن نکرده ام، در خاتمه ضعف ی حجابیمن ب
 به عسکر نیبعد از ا:  را مخصوصًا اشاره کرده گفتندتیعسکر

  .اعتنا خواهم کرد
 تی مختصر شکادي تمهکی رادی مردم بعد از اني از بینفر

 دي دربار را تنقری از کار داران نموده مخصوصًا وزیتعددم
  )٦(." شودی به شما متي رعی صدادنينموده که مانع رس

 بعد افغانستان را ی نگذشت که شاه کابل و چندیری دالبته
 حسنه و با درک اتي که با نیتي شخصرایز. ترک گفت
 کرد ی کسب استقالل را رهبرانی کشور جرازي به نییپاسخگو
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 و ی و فرهنگی اقتصاد،ی بار وضع اجتماعني نخستیبراو 
 جادی ایی افغانستان تکانه کري پۀ جمله در همکی در یحقوق
 در حق وطن اصالحات ی که با غمخواریتيشخص. کرد

 را با خود ی گسترده ای هایبانيمطروحه اش در آغاز پشت
 گسسته نيشي با مردم از راه و رسم شاهان پزشيداشت و در آم

 ی که الزم بود و برای و اصالح آوری آن استقالل طلبی آربود،
 تشنگان را داشت، ی آب در گلوختنی رتيثيمردم و وطن ح
از آن رو .  خودش انجام دادی را بر طبق رأزيسوگمندانه همه چ

 را زشي اشتباه آمی آمد، طرح هارفتهیاگر اصالحات الزم او پذ
 ی و انتقاد وقعیريوگ موقع بروز داد و به جلشتري او بییخود رأ
 يۀ قدرت و حرکت او با روحۀنياشتباه شاه در زم. نگذاشت
 خی در تارنهي و پسهيشني پیاد اشکال استبدهي مانند بقیانحصار

 نی فهم ها ومنورزي که چیمانند استبداد خاندان. افغانستان نبود
 اشتباه ی را که با دل پر درد به کار کردهای حتا آنان،ی امانۀدور
 دند،ي کشغي از ترحمانهي داشتند، بی برخورد انتقادی امانزيآم

" کيدموکرات "ی و طمطراق هاینبود و مانند استبداد حزب
 گانهي کشور بکیژي استراتی سابقه آرزو های که به نحو بییگو

 نبود، آن هزدن گپ  کمراتيي شده بودند و از تغليمستح
برخاسته بود،  آو که از متن جامعه ی و الهام هایاصالحات امان
 مردم را همراه داشت، آرزو جي استعمار تا بسیاليازقطع است

 ی جمعار کراثي روشنفکران اصالح طلب و می جمعیها
 است، ری پذبي که در همه اشکال آن آسییخودرأ.  بودیاسيس

 وطن، مردم و آن شاه بر ی را برایاري تأسف بسیدر شکل امان
  .زدي انگیم

  یدي خورش١٣٧٨ سنبله
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-١٣٥صفحه .  ش١٣٠٣ جرگه دارالسلطنه کابل هی لودادیرو -٢
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  هينظامنامه اساس  -٣
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  ي امانةده

  ني تجربه آفري سالهاني از پربارتردهسال
  "دهۀ امانی از ليتجل" در محفل ی سخنرانمتن

   فرانکفورت. ع٢٠٠٥ ینهم جنور

  
 امان ،یدي خورش١٢٩٧ چاشتگاه روز جمعه دوم حوت رد

 از یرياهللا خان جوان که آراسته با لباس سربازان بود و شمش
 به یزی گرم و دل آوني را در دست داشت، با طندهي برکشامين

  : زده گفتجانيمخاطبان ه
 آورم تا غاصب حقوق شما ی رادر نمی لباس سربازنیمن ا"

 یبه عموم اهال. خودش ننشانم یبرادران و محبانم را بجا
 ساعت اعالن نی دول عالم از ریافغانستان خاطر نشان و به سا

 ی و خارجی که افغانستان در همه امور و شئون داخلمی نمایم
 را ی معننی کشور آزاد و مستقل مطلق است و آنکه اکیخود 

  "!ري شمشداني منکیقبول ندارد، ا
 مردم افغانستان ۀاد که اردی دتواني مکي سخنان باال ندر
 قاطع و مصممانه از زبان آن آزادگر ۀ به استقالل بگونلي نیبرا

 ی نظامی های بود و برحق همان مواضع و جانبازافتهیبازتاب 
 بود که گوهر ربوده شده و از دست رفته یاسي سیو تالشها

 استقالل را لي تحصیروزيامان اهللا خان پ. استقالل را بازستاند
 ٢٠ (یدي خورش١٢٩٨ اسد ٢٨ در زيافتخار آمبا امضأ سند 

 نام گذاشت و ی ملديدر قصر زرافشان، ع.) ع١٩١٩آگست 
 گری و به همدرندي کرد مردم هر سال آن را جشن بگهيتوص
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 که به رغم چنان دستاورد ستیادآوری انیشا. ندی بگوکیتبر
 آن حرکت که ۀ امان اهللا خان در محدودیشکوهمند، کارنامه ها

 گذاشت، محدود انی پاۀ اجدادش نقطرانهیلطه پذبه سنت س
 ،ی مختلف اجتماعی هانهي در زمی سترگی آرمانهارایز. شودينم

 با آرمان کسب ی و اصالحات مذهبیاسي سی فرهنگ،یاقتصاد
. استقالل نزد او و تالشگران بهبود خواه امور گره خورده بود

امان اهللا  که بهبود طلبان امور و در فوق همه د بویاز همان رو
 تحقق اصالحات ی را در راستاشی خوی تالشهایخان به زود

  .سمت و سو دادند
 اصالح آور، ی که آن تالشهامیي نتواند بود اگر بگوگزافه
 که هر وقت ميدانيم.  مردن افغانستان بودی در زندگینفس تازه ا

 ها در ی اصالحات و نو آورشی روی هانهيشيصحبت از پ
ح است، از بروز اصالحات در دوره افغانستان معاصر مطر

 نیدر . ود ری اهللا خان تذکر مبي حبري خان وامیرعليامارت ش
 کم ی جلوه هاني نخستتواني مد،ی است که بدون تردیارتباط گفتن

 ی خان و تا حدودی علري دوم امارت شۀرنگ را در دور
 اما د،ی اهللا خان دبي امارت حبۀ و متبارزتر در دوررتريچشمگ

 در کوتاه کردن دست استعمار و ی اصالحات امانی های گژهیو
 ی شود که حتا پای می معرفی شکوهمند و گسترده ایبرنامه ها

در .  آورداني در منيشي توان با اصالحات پی نمزي را نسهیمقا
 شاهد ش،ی خوخی بار در تارني نخستی افغانستان برا،ی امانۀدور

 ی هایهبود خواه تجدد طلبانه، بیبه شگوفه نشستن آرزو ها
 بود که در راه ی نسليی و عملی فکری و تالشهایاجتماع
 ی برااري بسنيوضع قوان.  داشتندیقی عالع اوضایدگرگون

 و گری ها و روابط انسانها با همدتي حدود و ثغور صالحنييتع
 ی سع،ی و مذهبی شان، دامن زدن تساهل نژادفیرابطه با وظا

 در معرض دًاید که شد اهل هنوتي اقلضيدر جهت رفع تبع
 ، آنوقتۀ جامعۀژی وی دادن به برده گانی قرار داشتند، پاضيتبع
 به سواد زي برانگني عشق و عالقه تحس،یگاري دادن به بانیپا

 شب و ی که شخص شاه با آنهمه گرفتار هاییبه اندازه  (یآموز
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؛ ) گرفتمي سهم مستقی در امر سواد آموززيروز، خودش ن
 ها، کهی فابرسي تأس،ی در امور مختلف اجتماع نظم و نسقجادیا

 محتسبان، یقوف صحت عامه، مو،یتوجه به عمران و آباد
 کار،ي مفتخوار و سرداران بی لغو معاش مال هاایکاستن و 

 برازنده به ی سعنند،ي مال ها تا آموزش ببی مدارس براسيتأس
 تر در رحمانهي و بدتری شداري زن که در آن هنگام بسیزندگ
 قرار داشت و ده ها ري و اشکال تحقی جنسدیرض اپارتامع

 یآن همه نو آور.  نام بردتواني را مگری دیاصالح و نو آور
 تشنه گان را داشت که از چشمه سار ی آب در گلوختنی رتيثيح

  . آمده بوددی پدی امانۀدور
 ی که در شرف عملی مطروحه ای اصالحات و برنامه هاآن

 شیداي تکان ها، پجادیوش، اشدن بود، موجد جوش و خر
 زي نزي مخالفت آمی حال موجد واکنش هاني ها و در عیاريهم
 که ستي ها، بسنده نامديبا در نظر داشت چنان تکان ها و پ. بود

 اما از میياز ابتکارات شاه و زحمات اصالح طلبان سخن بگو
به .  ها و موانع موجود در برابر آنها سخن نرودیدشوار

 ی ها و دشواری سخت جاننی از مهمتریبرخخصوص که عمر 
 کهن، ی هانشي است و بدهي ما به درازا کشۀها تا هنوز در جامع

 شده به قوت یخینا سازگار با اصالحات و در واقع مشکل تار
 جامع از ری داشتن تصوی براگریاز جانب د.  مانده اندیخود باق

هات آن  اشتبارای بسنده کرد، زتواني ها نمنيآن دوره به تحس
  .کندي مطرح مزيدوره و اشتباهات شخص شاه، الزام نقد را ن

 نبشته و محفل به چند مورد از موانع نی ای طی نگاهمي ناگر
 نظام در یهاي گژهی را در وجود وتی محدودني نخستم،یندازيب

 تواني میی لهيبسته، ناسازگار با تجدد و نهفته در ساخت نظام قب
 مخرب و مانع شونده آن سميکاني که میموانع. نشاندار ساخت

 بودن دهيمضاف بر آن تن.  نبودزيطرف توجه شاه امان اهللا ن
 و سازگار با ساخت ینی و قرائت دري و تعبري از تفسییرشته ها
 را در برابر ی دژ مستحکمن،ي مخالفیی لهي نظام قبتيو ماه

 شاه یعنی حسنه دولت و شخص مافوق همه اتياصالحات و ن
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 بودند که یی مخالفت ها مال هایزبان و سخنگو. بود کرده جادیا
 محدود و مواجه با ی را از نظر اجتماعشاناصالحات منافع 

 ی که از آغاز برغم خاطر خواهیهمان قشر. ساختيخطر م
  . در برابر اصالحات او نداشتندی شاه نظر مساعدیها

 و قرائت آن جمع ري و تعبري که از تفسی و مذهبنی با دآنها
 در استباط رفت،ي بکار ماري اصالحات به عنوان معهيف علمخال
 او را که معتقد به اسالم بودند، اما ارانی شاه مسلمان و شیخو

 و دهی نظام اصالح ندرایز.  کردندري تکفخواستند،ياصالحات م
 ی الهي نظام قبتی از محدودیها ی گژهی که با وی برداشترندهیپذ
 از یجیها بود و با آن نتا آنی هایابی طرف ارزشود،ي میناش

 ري تفست،ي که چنان ذهنییو از نجا.   دشمنانهیبروز واکنش ها
 امور و کاربرد اسالم، ۀ را از ادارشیو برداشت و قرائت خو

 شاه مسلمان، جهي در نتپنداشتند،ي منی ترحي و صحنی ترگانهی
 انسجام ی و اسالمی شرعی هاادي را بر بننشي که قوانیشاه
.  گرفته شدتي ضد اسالمی نهاد، به باد ناسزای مادين و بدهيبخش
 را رقم زد، ی نظام امانزي که فرجام غم انگیتي واقعنيبا چن

 و جامعه شناسانه اش یري جوانب درس گشودکهيپنداشته م
 نی تریور است که محزي نی رونيو ازهم. مهم باشد اريبس
 آن یا افغانستان که نهاد هی و مکث غمخوارانه را براشهیاند

 همفکر با قرائت آن یروهاي مانده است و نیدست نخورده باق
 است که تأمل به نيوچن . کندي اند، مطرح مرومنديدوران هنوز ن

 شده  پزوهشگران را همواره مکث یخی موضوع تارنیا
 همان اعتراض ها و ی گام هایمگر صدا. خوانديوفحص فرام

جرگه  هی از هفت دهه در لوشي را با گذشت بیهمفکر
 در گری هرچند دم؟یدي نشنني پساني سالیاسي دور سیاضطرار

 مخالف شانی هم اندای اما آمی نداری مورد نظر امان اهللا خانۀدور
 که مسلمان اند و یبا آن اصالحات که در خواست کردند، آنان

 مال ی های شوند، بر پاستادهی اپا خواهند بی میدولت اسالم
 موضوع نی که امیه نزدند؟ بگذر بوسديعبداهللا و مال عبدالرش

  .خواهدي مشتريمکث و فرصت و مجال ب
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 با ی به شناخت عامل و خاستگاه دشمننجای دارد که در ایجا 
 خی از پژوهشگران و تاریبرخ. مي اشاره کنزي نیاصالحات امان

 را از عمل هيتانی بری هایتینگران عامل استعمار و نارضا
در .  کرده اندی کننده تلقنييتع امان اهللا خان ۀاستقالل خواهان

 را ی ضد اصالحات امانی خاستگاه شورشهادگاه،ی دنیپرتو ا
 ها و یابی همچو ارزی منطقجهينت.  اندافتهیدر لندن جسته و 
 و مال عبداهللا و دي آن است که مال عبدالرشزيپندار اشتباه آم

 و سردار عبدالقدوس خان و ني حسدي و سی اهللا کلکانبيحب
 ی داخلی بومی مخالف اصالحات نه به عنوان نماد هاتيروحان

 ها، نه به عنوان دارندگان ی و نو آورحات اصالهيواکنش عل
 ها از اصالحات و اسالم، بلکه به عنوان افتهیچنان اعتقاد و در

 شده ی معرفتانهی شده گان از خارج و آله دست برختهيبر انگ
 یار و توطئه ها عامل استعمی طرز تلقنی در مرکز ایوقت. اند

 نظام در بسته و ش،ی روی اصلی هانهي کننده شد، زمنيياو تع
 ی هاتی ازمحدودی با قرائت ناشني و عجی الهيناسازگار قب

 ری و اصالحات را مغای نوآورریمختلفه از اسالم که آن را مغا
 نهي که زمیدر حال.  افتدیاسالم دانسته است از نظر بدور م

 ها و نهي زمني بود و هست و هم در خود جامعهی اصلیها
 ،ی هم مستعد کارشکنآنعوامل موجود و نهفته در جامعه، هر 

 ني مخالفیري نقش و بهره گ،یتي واقعني است و چنیغوغاگر
 ی باز مزي او را نی هااستي و ناخشنودان سیاصالحات امان

  .تاباند
 ی اشهی ری و بازجست های بازنگرست،ی که چنداکنون

 یخی معضله تار،ی جانری دلي که به دلیمانمعضالت دوران ا
 قرار گرفته شهی طرف مکث و انددهد،ي نشان ما مزيشده را ن

 و  پژوهش قي از جامعه اهل تحقزي را نیگریاست، تعمق د
 ود خی و بند هادي از قافتنی ییتعمق به رها: کنديمطالبه م
 وارد عرصه نی روشن شده گان و متفکریعنی ،یسانسور
 جی را در ابراز نتای و آزادگیسارت، وارستگ ج،یروشنگر

 نی فراموش کرد که در دینبا.  بکار ببرندشی خوی هایابیارز



پيرامون دورة اماني...   

٤٤ 

 هراس از انتقاد افکار و ی است که از تابوی مالحظاتنهيزم
 زي آمتباه اشی برداشت هاای از رهبران و ی برخ،یاسياعمال س
 را  دل آزاری از خود سانسورۀ گون،ی اسالمیاسي سینهاد ها

 و ی غلط حزبی متوجه کارکرد هایاگر انتقاد.  نهاده استیبجا
 را به نی شده است، منتقدی اسالمیاسي سیرهبران سازمان ها

 از یکی در کنار جهيدر نت.  گرفته اندی ضد اسالمیباد ناسزاها
 و گردن ماندن به استبداد ینسور ها که بگونه خود سانيتمک
 جبن و ترس تي حاکمجهي در نت است، بسا موارد،افتهی نمود یرأ

 موجود، معضالت لی و مسانهيشي پی هادادیدر قلمرو نقد رو
 هی هم شده اندبنابرآن ترس اراافتیمهم افغانستان اگر درست در

 هللا ابي و حبدي اگر مال عبداهللا و مال عبدالرشیعنی.  استدهینگرد
 ،ردي و انتقاد قرار بگی رسول اهللا طرف بررسنیملقب به خادم د

 موجود و رهبران شان پژوهشگر را به سرنوشت ینهاد ها
 و برائت مال دی سازند که امان اهللا خان دی دچار میهمان اتهام
 یمگر وقت. گذارندي مشی خوتيرا در خدمت حقان... عبداهللا و 

 گان آن جفا روا داشتند، انندهو گرد" آفتاب"که بر سر ماهنامه 
 و نيکه سکوت و تمک حامل ترس نبود ی محافظه کارنيهم
 ی دولت اسالمسي رئی رهبران و حامد کرزدی به لزوم دميتعظ

 یی ها و هراسهای وسوسه ها، محافظه کارنيبا چن. را بار آورد
بوده است که جامعه پژوهنده گان ما، دستاورد الزم را از 

 زي نی دوره امانزي اصالحات و فرجام غم آمیع چهره واقیمعرف
  .نداشته اند
 آور شد ادی گری بار ددی بانهي زمنیمن صحبت در  ضیبار

 اصالحات امان اهللا خان هي شده شورشها علادیکه رهبران 
با .  شاه امان اهللا خان مسلمان بودکهیهمانطور. مسلمان بودند

 و ی بود در طلب رشد فرهنگی تفاوت که شاه مسلماننیا
  .اصالحات در جامعه

 ی بیريد، عدم تماسگ بدان اشاره گرددی که بایگری دکمبود
 مزمن لی مسایی و منطقه یپرده، روشن و صادقانه به بعد قوم

 ی هااستي سلي است که به دلنیتصور ا. در افغانستان است
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 و به ل،ی طرح مسای باز برای عادالنه، نبود فضاريحاکم و غ
 قوم چهی که از دری و قلمزناناستمداراني ستی موجودليدل
 و ی فرهنگ،ی اجتماعلی به مسایم قوی های و تنگ نظریزيست
 ها ی ناهنجار،ی قومی هاشهی اند، رستهی افغانستان نگریاسيس

 سوء از اسالم ۀ که هم عامل استفادیدر حال. ناشناخته مانده است
 نهي به عنوان زمیی و منطقه ی ها از عامل قومیريو هم بهره گ

  . ها بوده استیري طرف بهره گی موجود داخلیها
 مال عبداهللا و مال ی تحت رهبری شورش ها کهميدانيم

 از یو در مجموع، شورشها)  نبودندسيکه انگل (د،يعبدالرش
 را در بستر یسمت جنوب وشرق کشور ستون فقرات نظام امان

 ت،ي حاکمیروکراسي موجود در بی های ها و کجرفتاریینارسا
 نده برخاسته از شمال کابل که داریشکستانده بود و قوت ها

 ی نظام امانهي با آنها، علی و مطالباتیشترک واکنشوجوه م
 کفر شاه را داشتند و پشتوانه ی سخن هر دو ادعاريبدگ.بودند 
 کردوي می متنفذ هر دو طرف را همراهتي روحانییهمنوا

 فرو ی و کم نفس امانفي نحکريضربات نابود کننده را بر پ
رجسته تر  نقش بنگام هی بعد عامل قومگر،یاما آن بعد د. بردند

 از آن یري گذاشت که محمد نادر خان با بهره گشیخود را بنما
 کرد و دمار از روزگارهمان جي جنوب را بسنيشيشورشگران پ

 به ی با سخت جانزي عامل ننیا. دي مسلمان شمال کشانيشورش
عمر خود ادامه داده و مهر و نشان خود را بر بسا از فعل و 

  . است ماندهیبجاانفعاالت افغانستان 
 تي ها و حساسزشي واکنشها و خی آنکه امان اهللا خان قربانبا
 شخص او ی از خود رائی و اشتباهات ناشدی گردزي تجدد ستیها

 ی هانهي به مساعد شدن زم،ی دستگاه دولتییو عدم جوابگو
 که از تحقق ی آزمون هاۀ اما در عرصد،نيشورشها کمک رسا

 ۀ آن آزادگر، چهرازاند،  می از تجدد در افغانستان باقیگونه ا
 نگرش ني روست که حنیاز . کندي مری تصوزي را نشگریآزما

 زاتی و تماهاي گژهی افغانستان معاصر او را با وخیبه تار
 در شتري بی هنگامزي از او ننيتحس. ميابی ی مگرانی از دیاريبس



پيرامون دورة اماني...   

٤٦ 

 در دشي مفی بار حسرت آرزوهاشتري بی و هنگامدی آینظر م
 را محتاج قادر ی که مردم افغانستان زخمکنديم ینيشانه ها سنگ

 سرنوشت بدست خود نيي به منظور حق تعافتنی ییو توانا شدن
  .ميني بیشان م

 از مشکالت تراکم کرده را ییاي که مردم آن دنیی جامعه
 راه شي و منجمله موانع پیخی مشکالت تارکشد،يبدوش م

 یاري بسازي هنوز در سر راهش است؛ ن،ی امانۀاصالحات دور
  . به آن اوضاع داردی و دسترسی آگاهیبرا

 داری دم،یيگشاي آن دوره می به سوی پنجره ایوقت 
 داری دۀاز پشت پنجر. میدلسوزانه، عبرت آموز و رهگشا دار

 جادی ای براکي ناتي احساسات و نۀ شاه جوان و دارندش،یخو
 و خود ی که با افکار خود رائميابی ی در جامعه را مراتييتغ

 تيص خصو،ی دولتی حتا مافوق نهاد هایاستی و ریکامه ا
شاه .  نهاده استشی به نمازي را نی شرقیی حکمروانهیرید

 فقدان تفاهم با جبهه اصالح طلبان دی که بحران رو به تزایجوان
 با کرد،ي حمل مشی خوتي حاکمنيس پی در سالهاژهی به وزيرا ن

 نیتلخ، دشوار تر ی هاتي واقعداری موانع و دنی تریبروز جد
 نظر، درد نیو از .  رقم زدا و تجربه اصالحات رنیروگار تمر
 بلکه عبرت ستي نزي او صرفًا عاطفه برانگی هایها و گرفتار
  . ماستۀ اصالح طلبان امور جامعهي کلیآموز برا

 و نی ترزي ها را با تعجب انگني تحس،ی امانۀ دورتجارب
 نقد و سرزنش و  استنباطات در کنارنیزترياحترام انگ

  . نشناندی آن دوران مۀ ناشناختی های گژهی از وییافتهایدر
 یادی زی و کارکرد های کوتاه آن دوران که با محتوعمر
 یزي و غروب غم آمزي طلوع و درخشش دل انگشود،ينشاندار م

 ناصواب نتواند باشد اگر نی از قراییبا مشاهده پاره . داشت
 تمام ،ی و تکاندهند ده ساله امان نظام شکوهمنداتي که حمیيبگو
 نصر بن احمد ۀوراز د.  را در خود جمع داشتاني سامانۀدور
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 ري که جوان بود، اما دولتش پیري ام،ی تا منصور سامانیسامان
  .گشته بود و در آواخر در امور ملک سامان، سامان نمانده بود
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  به فرهنگدوستان عزیز

   وی عبدالرحيم غفوریآقا    
  .ادر عمر اهدأ ميکنم نیآقا

  

  كالهنامه
 
به کابل، موضوع لباس و ریش یک " طالبان "ی رسيدن پابا

البته پيشتر از آنها، . بار دیگر، در محراق توجه قرار گرفت
 خویش را در ین ی نيز قيد و قيود و ذوق های جهادیتنظيم ها

اما طالبان احکام قاطع تر و . زمينه ها به نمایش گذاشته بودند
 ی می بيشتر در راه رعایت آنچه به زعم خویش اسالمجدیت

 لباس زنان و ۀصدور فرمان ها در بار. پنداشتند، به کار بردند
 ی ریش جبرۀبر عالو. ریش مردان بيش از همه جلب توجه کرد

 تصور ميکردند، کاله ی که طالبان شرعیو در آن حد و اندازه ا
.  تنبان داد خود را به دستار و پيرهن وی نيز جایو دریش
 سبب ساز عطف توجه به موضوع نه، بدانگوی اجباریاجرا

 که  یکاله، اهميت آن و موضوعات در حول آن گردیده و چند
 این کمينه شده بود، هر آنچه نام کاله داشت، با ۀاین مسأله مشغل

 ۀو هر آنچه در بار.  کردی نظرم را بخود جلب میکشش دیگر
 زاز پيشينه ها بياد مانده بود، نيکاله در نثر شعر و ضرب المثل 

  . افراشتیدوباره در برابرم قد برم
 که پيرامون لباس زنان و مردان و لزوم دید ی صحبت هایدر

 یافت، نيز ی از آنها از طرف حاکميت جریان می گونه ایها
 از یادداشت ها را ی برخ،یبار.  از کاله حضور داشتیبحث

 از بازتاب ی مبالغه انبوهدر همين راستا، بدون. فراهم آوردم
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)  ناشر یکمنشایم( جوان سندهیحتا نو. موضوع کاله ِگرد آمد
 چند پارچه شعر را در اختيارم گذاشت ،ی از سر همکاریروز

 که به این همه یادداشت ها دیدم، یوقت. که سخن از کاله داشت
 ی فنی از آنها بيشتر به درد بحث هایتهيه و ترتيب و تدوین بحث

.  ميخورد که کارشان با کاله باشدی کسانیات عمومو معلوم
 ها نيز سبب شد که بحث کاله و چنان ليت از بقيه مشغوی اۀپار

اما راستش .  بگذارم و خود را آسوده کنمی را به کناریگرفتار
دیدم رئيس جمهور منتخب .  اعتنأ نگذاشتیکاله ما را آرام و ب

تان بر سر نهاده بود،  را که هنگام ورود به افغانسیکاله قره قل
 از یحتا در یک.  آن انتخاب را از سر دور نکردیبا هرانتخاب
 بيشترین وقت ما را پاسخ به این موضوع ی رادیوییبرنامه ها
  .احتوا کرد
با سر برهنه در پوهنتون " حکمتيار" ها یاد ما آمد که دیروز

صحنه .  بر سر نهادیظاهر ميشد، اما بعد ها دستار) دانشگاه(
 کاله ساده بر ی نماز گذاران در پيش چشم ما آمد که عده ایاه

 و ی هم با همان ُلنگی با سر برهنه وعده ای گذارند، برخیسر م
 بار دیگر باز یافتيم که در هدستار نماز ميخوانند و در ادام

نزد افراد .  کمتر و در شهر ها بيشتر استیروستاها، برهنه سر
 نهادن بيشتر است و در تصویر  حفظ کاله بر سریمتدین و مذهب

 برهنه و ی  کشور ما با سر هایی اشخاص وزارت خارجه یها
 در اشکال آن نيز یتحول و ترق.  شویمی کاله مواجه میب

 حبيب اهللا خان پسر امير عبدالرحمان، دستار ميرا. مشهود است
 ميکرد و خودش کاله یجدش افضل خان را در خانه نگهدار

رشاه پدر محمد ظاهر خان، بر خالف پدر و محمد ناد.  پوشيدیم
 پوشيد و پسرش ترجيح داد، اغلب ی میپدر کالن کاله انگليس

 آن یا را به لقی مویاوقات از درد کاله راحت باشد و حتا عطا
  .بخشيد
مؤرخ با  Arnold J. Toynbee ی مانند توین بیبرخ
 رنگها و اصوات، لباس ها و منجمله کاله در گفت و ۀمشاهد

 اندیشه ها، منظره ی گرفت و تداعی قرار میود شخصشن
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 به یوقت. حرکت تاریخ ساز انسان ها را در ذهنش خطور ميداد
 ی پوست روباه دهقانان بلغاریا برميخورد، کاله هایکاله ها

 برد یپوست روباه آنها، او را بياد کاله هرودت، پدر تاریخ م
  .یدر هنگام دیدن سربازان آسيای

 ميشود که عارف تاجر، ی بازنگریادداشت که یی هنگامو
معروف به عارف ریگشا را که به اتهام کودتا عليه سردار 

 و پيش کردند،ي چند تن دیگر اعدام میمحمد داود خان در پهلو
 را بر سرش ميگذاشتند که ی حکم اعدام کالهیاز اجرا

من !  خدایا: "چشمانش را نيز پنهان کند و او فریاد زده بود
 اعداميان، ی؛ کاله از جهت استفاده برا)٣."(شته ميشومبيگناه ک

 ی خواننده آشنا با تاریخ بيهقی را برایحسنک وزیر و تصویر
 گذرا گذشت ۀو از ین مثال حسنک، نتوان با اشار.  ميکند یتداع

  از آن شتري بیاندک.  بسيار نيستندیکه خواننده گان تاریخ بيهق
  . میيسخن بگو

پس از مرگ محمود، . مود بودحسنک وزیر سلطان مح 
 حسنک بر تخت نشست و دل یامير محمد پسر سلطان با پشتيبان

 گروه ۀمسعود پيروز شد و با مشور. مسعود را رنجانيد
طرفداران خود که دشمنان حسنک نيز بودند، خواهان اعدام 

 بغداد نيز رسيد تا حسنک را به ۀ از خليفیفرمان. حسنک شد
  .بکشند) ودن بیقرمط (ی  دیگرهامات

از (نعوذ باهللا من قضأ السؤ .  دار آوردندیحسنک را به پا"
و پيکان را ایستادانيده بودند که )  بریمیپيش آمد بد  به خدا پناه م

  . خواندندیاز بغداد آمده اند قرآن خوانان قرآن م
 دست اندر زیر ی را فرمودند که جامه بيرون کش وحسنک

 ازار را ببست و جبه یایچهاکرد و ازاربند استوار کرد و پ
پيراهن بکشيد و دور انداخت با دستار و برهنه با ازار بایستاد و 

 چون صد هزار ی چون سيم سفيد و روییدستها در هم زده، تن
 ی پوش آهنی رویخود.  خلق بدرد ميگریستندۀنگار و هم

. عمدًا تنگ. بياوردند)  پوشانيدی را نيز می که روی آهنیکاله(
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 و آواز دادند که سر و رویش ی و سرش را نپوشيدیوچنانکه ر
را بپوشيد تا از سنگ تباه نشود که سرش را به بغداد خواهيم 

 داشتند و او لب یو حسنک را همچنان م. فرستاد نزدیک خليفه
و ... فراخ تر آوردند) کاله( تا خود خواندي می جنبانيد و چيزیم

 دادند او را که بدو، پس آواز.  او را بدان بپوشانيدندیسر و رو
شرم ندارید؟ مرد : "هر کس گفتند. دم نزد و از ایشان نيندیشيد

 ی بزرگ بپایو خواست که شور"  کشيد بدار بریدیرا که م
 را سنک عامه تاختند و آن شور بنشاندند و حیسواران سو. شود
 که هرگز یبر مرکب.  دار بردند و به جایگاه رسانيدندیسو

فرود ) ریسمان(دش استوار ببست و رسنها ننشسته بود، و جال
هيچ کس دست به ) بزنيد(آورد و آواز دادند که سنگ دهيد 

. خاصه نيشاپوریان.  گریستندی کرد و همه زار زار میسنگ نم
 و مرد خود مرده بود ، دادند که سنگ زنندمي رندرا سیپس مشت

  )٤("کرده) خفه(که جالدش رسن به گلو افگنده بود و خبه 
.  که ما دیده ایم، بشنيده و نبشته ایمیبا، در روزگار عجو

در روز روشن در اعدام .  بر سر ننهاده اندیاعداميان راکاله
شبها به اعدام گاه برده . گاه، و در پيش چشم مردم بدار نزده اند

  . دستانشان را گرفته اندیاند، کاله، ساعت و حلقه طالی
 که یدر حال شفيق را در روز روشن، ی محمد موسشاید
 بر سرش ننهاده بودند، پس از دادن چندین دستور که یکاله

  )٥(. تير باران کرده اند! بدو، بدو
 به یاد ،ی به کاله و دستار و چادری دل مشغولۀ انگيزاز

 بر سر اعداميان ی رفتيم که هنگام اعدام، گاهیحسنک و کاله
تفاده از  اسیمن ميخواستم، از پهنه کار و گستردگ.  پوشانيدندیم

کاله صحبت کنم و تصميم انصراف از آن، اما نشد، زیرا باز هم 
یا از .  نبود که نخوانيم و نشنویم که سر ما کاله گذاشتندیروز

   . . .آن کج کاله بر حذر باشيد
 بپوشيد، بلکه ی که نه تنها، گفتند کاله نپوشيد، لنگخواندیم

و چون این . شيد و دستار نپویگفته اند، کاله شاپو بپوشيد، لنگ
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 نتواند بود و پسينه ی گسستی ما را بدین آسانۀ جامعیپيشينه ها
 نيز آن را باز آفریند، دل ما خواست بگویم که کاش یها

 که یکاش با سر. بگذارند، که خود مردم، دل مردم، سر مردم
  .گرانی سردیمغز دارد بيشتر بياندیشند تا کاله برا

 ۀبيش از همه به یاد دور که این سخن را گفتيم، یهنگام 
 را از ی و حکم قاطع و شتابزده شاه افتادیم که صفحه ایامان

  .اشتباهات خود نيز سياه کرده است
 سخن سيد محمد ی هرحال بيشتر نگویيم زیرا که به گواهبه

  :یاسمعيل بلخ
   دنيا گدا و شاه بميردۀ این سرایچدر

  )٦( کاله بميردیکاله دار بود یا که ب   
  

 ی را بياوریم تا درآمدی فراهم شده اندکیز یادداشت ها افقط
 از کاله و ی امانۀ دورۀ ارایه شدیشود به نظریات و تصویر ها

  . آینده گانیعبرت برا
  
  . آغازيمیم) قزلباشها( کاله سرخ ها از
 بوده است، با وجود ی که در آغاز نماد مذهبی کاله،یگاه

 از پيروان آن یه هاتغيير و تحول آن، آن رسم پيشينه بر فرق
 بگویيم که ی یک ترکیامروز، اگر برا.  مانده استیمذهب بجا

) سر= سرخ، باش = قزل ( از مردم افغانستان قزلباش یبخش
 کلمه و نام ها و صفت ها  و در همان ی از رویاستند و و

 اطالع قضاوت کند، شاید تعجب کند که کاله سرخها را ۀمحدود
 ی او دست بدهد که منظور مردمی برای بيند و یا تصورینم

 که ما در یدر حال.  نهندی سرخ بر سر میهستند که کاله ها
 بيشتر از ی و به همين نام ترکمی خویش قزلباش دارۀجامع

  . شودی استعمال مامکارُبرد تشييع به ویژه در ميان عو
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 توضيح اندک بيشتر کاله سرخ ها گفته آید که به لزوم دید در
 بر ميگردد و این شيخ را ی الدین اردبيلی صف شيخۀ اوالدیها

 شناسند که به امام ی چهارم مۀخليف) ک (ی حضرت علۀاز اوالد
 هفتم ۀ دوم سدۀ الدین در نيمی صفخيش.  کاظم ميرسدیموس
 به نام شيخ حيدر ی شخصخ،ياز نواده گان ش.  زیستی میهجر

که به نام سلطان حيدر نيز یاد شده است، به پيروان خویش 
 آنکه ی آن، برایبه جا.  به سر نگذارندیدستور داد که کاله ترک

این کاله . از دیگران بهتر تشخيص شوند، کاله سرخ بر سر نهند
 ۀ ترک نيز نشاندهند١٢ سرخ نيز بایست دوازده تـَرک ميداشت

به این ترتيب قزلباش یا کاله .  بودی امامهمذهب تشييع دوازد
  )٧(.سرخ ناميده شوند

 نيز ی دیگرۀین پهنه با استفاده از کاله پيشين در صحبت
   :دارد

 امویان را ی از آنکه عباسيان، به کمک ابومسلم خراسانبعد
 در آوردند و تمایل استفاده از خراسانيان و مردمان ایران یاز پا

 در دستور قرار گرفت ی غرب چندیو گسست از سران لشکر
بر ) قلنسوره  (ییران ها، کاله ای این منظور، مانند ایرانیو برا

.  کاله بر سر بگذارندردندسرگذارده سپاهيان خود را مجبور ک
. عربها از ین پيشامد خوشنود نبودند و ابراز کراهت ميکردند

 منصور ی هجر١٥٣در سال . اما مخالفت آنان نتيجه نداشت
 بلند ی کاله های فرمان داد گماشتگان و مالزمان ویعباس
 در نکوهش آن ی ابودالمه شاعر اشعار بر سربگذارند ویایران

 ۀترجم.  نرسيدی گفتيم حرفش بجایچنانکه یکاله ها سرود ول
  : از اشعار ابو دالمهیقسمت
 او ی ها داشتيم، ولیاميد فزون) منصور( خود یما از پيشوا"

مثل اینکه .  استی عجيبیواقعًا کاله ها.  ما آوردیکاله بلند برا
 سياه مسيحيان پوشانيده بسر ی ها یهود را با سر پوشیخمره ها

  )٨(."مردم نهاده اند



 هنامهكال

٥٧ 

 از مردم است با نام ی گروهۀمشخص:  های نمدکاله
  . بارها به چشم ميخوردی فارسیجوانمردان که در ادبيات شعر

   : استی کرمانشاهی ریاضاز
   بدهيدیما را به در ميکده راه 
   بدهيدیوز آفت آسمان پنها   
   دارندیممستان به زمستان سر گر 
   بدهيدیما را هم از ین نمد کاله   
  :صائب
   صياد ز خار و خس بودۀپيش از ین خان 

   پشمين و کاله نمدیستۀاین زمان خرق     
  : خوانيمی از مسعود سعد مو

   پوش ندیدم چو تو َسروآهنين
  نمد خود ندیدم چو تو ماه  
   را هرگز خربنده که دید؟سرو
  ه؟ کس از پشم کالدیماه را د  
   ره راست بيفتاده است آنکاز

   خر داده راهیاو ترا از پ  
 از طرف غزلسرایان و ی و تصوفی مفهوم عرفاندر

 داشته است یشاعران عارف و متصوف، زمينه کاربرد بسيار
 رعایت فقر، یکه کبر و غرور و شکستن آن را با پيشنهاده ها

  . با کاله آورده اندیتواضع، شکسته نفس
  براهيم ادهم نقش بود کاله فقر ابر

   کرده استی داند که شاهیقدر درویش کس  
  )؟(            
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  :ی بلخیمولو
   و زر سر را بود همچو کالهمال

  کل بود آنکس کز کله سازد پناه  
  : استی سعداز

   گوشه دهقان به آفتاب رسيدکاله
  یچو سایه بر سرش افگند چو تو سلطان  
در .  توان دیدی م اشعار بيدل، بيشترین کاربرد کاله رادر

 درد سر یاشعار او، غرور در ُنماد کاله و شکستن غرور و ب
  : یابدی می جالبیزیستن با ميان کاله زیبای

   ز سرت برآر بيدلی کاله شاههوس
   که بر او ُهما نشستهیبه چه ارزد استخوان  

 
   چو حباب از ادب نگاه نداردی کسچرا

   که غير هوا پشم در کاله نداردیسر  
   جاه نداردی فقر آرزوۀ نشاغدم

   از کاله نداردی ما دورۀسر برهن  
   یاو
 

   حسرت حب جاهیای د رنیاز  جوشدي مبسکه
   شوق کالهز دارد ای حبابیقطره هم سع                    

   بکام اژدر از افسون جاهی خلقميرود
  شمع را سر تا قدم در ميکشد آخر کاله  
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  داریست را هوس کالهی حباب عالمچو

   به دماغ پوچ مغزان چقدر هوا نشسته  
 کردن از کاله و ساختن با سر سر برهنه را در صرفنظر

  : بينيمی می از خليل اهللا خليلیشعر
   برهنه سرۀشورید
  ی در پروان ما شوریده یبود

  یدامن از کار جهان برچيده ی
   زمستان در بهاران در خزاندر
   هر سو دوانی برهنه ميشدسر

   خدای کای به زاریفت گبارها
   تو هر بيچاره را مشکل گشایا
   پناهی باشی پناهان را تو میب
   کالهی بخشی کالهان را تو میب
   اقتداری تو یابد تا تواناز
   نهد بر فرق تو تاج افتخارتا

   کالهی کردم تا تو نفرستعهد
   سر خود را نپوشم هيچگاهمن

   روانی بود در راهیصبحگاه
   ناگهانی سرش افتاد چيزبر

   بدستی دید تربوزینوجوان
   افگنده ستی آن بر فرق وپوست
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   اهللای را بگرفت و گفتا اپوست
   آیا بهتر از اینت کالهنيست
   کالهت را به اسرافيل بخشاین
   به مير مرگ، عزرائيل بخشیا
 سربرهنه که درچند نمونه از ی خارج از چارچوب مفهوماما

 یناليدن از سر برهنه هااشعار باال دیدیم، شکوه و شکایت و 
  :از ملک الشعرا بهار است که.  را نيز داریمیفرنگ

  آنروز باخت این وطن پابرهنه سر 
  ی سربرهنه پایکاینجا نهاد اجنب   

  
 کاله یا کاله کج نهادگان را نيز داریم که در پشت آن راه کج

  :اما به سخن حافظ.  نهفته استیو روش، ادعا و غرور
   کج نهاد و تند نشست هرکه طرف ُکلهنه

   داندی و آیين سروریکالهدار  
 ی دارد که یکی و کاله را کج بر سرنهادن، پيشينه هادستار

  : بينيمیاز نمونه ها را در بيت طنز آميز حافظ م
   سرخوش ازین دست که کج کرده کالهیصوف
  بدو جام دگر آشفته شود دستارش  

  
زمان ( روز  تا همين امی هندی مينویسد که نوابهانهرو

کاله خود را کج )  جهانخی بتارینگارش مقاالت کتاب نگاه
  .ميگذارند
 در افغانستان اگر از کج نهادن کاله جوانان بگذریم، یک اما

 ،ی را داریم که ميشود آنرا با حمل  بار خودخواهینمونه دیگر
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 مشهور به ی سردار عبدالولیغرور و تکبر دمساز دانست؛ آقا
 محمد ظاهر خان، کاله یان داماد و پسر کاکا جیجنرال عبدالول

 از آنچه پيشتر زی متماو غير معمول ۀ اش را به گونینظام
دربين نظاميان ارتش افغانستان مروج بود، به سر ميگذاشت که 

.  او را تا ابروهایش پنهان ميکردی کاله پيشانیقسمت پيشرو
ا  او ری کالهگذارۀاندک اندک، صاحب منصبان جوان، آن شيو

آنگونه کاله بر سر نهادن را، مطابق با سلوک . تقليد کردند
  . نيز یافته اندبرانهمغرورانه و متک

 اشخاص را با ني چننی عبداهللا  چهره ای مرحوم قاریگوی
  :  دیده بودیعواقب کارشان درغزل

  
   کج کاله خواهد کردۀجلو

  روز مه را سياه خواهد کرد   
   افزون زشاه خواهد کردحسنت
  )١٢(دتر از مهر و ماه خواهد کردب   

 ی جان گفته اند که وقتی همين سردار عبدالولۀ نيز در بارو
 کاله خود را نشان داد ،یبه او خبر بردند که کودتا ميشود، بار

  !. چنين جرئت را نداردیو گفت تا این کاله باشد، کس
 دیگر، کاله مهر و خورشيد و خورشيد کاله به ی سواز

 را بدان مفتخر ی نيز بوده است که برخیمتيازاتعنوان القاب، ا
 در حق فرزندش شهزاده تيمور یسازند، چنانکه احمد شاه ابدال

در کنار بقيه القاب نام ها او را به اسم شهزاده خورشيد کاله نيز 
  .یاد کرده است

  
 نيز بارها بکار رفته ی فردوسی که در اشعار حماسآنچه
  :است
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  ی در برت گر بر آسودمیشب
  یسر از فخر بر آسمان سودم   
  ی در کف تيز بشکستمقلم

  یکاله از سر مهر بربودم   
  ی بيچاره گان رحمت آوردمبه

  یبدرمانده گان بربخشودم   
 باشد به همه ی سخن را به پایان ببریم که اگر کالهبهرحال،

 که در او بدوزند و ببندند، اما اگر یزیب و زینت و جوهر
کاله را نيز کالهدار دیگر ببرد و . هدارد نباشد که آنرا نگیسر

 که یهمان کار.  بگذاردی کاله، کاله دیگریبر سر این ب
 کوه نور را که ردند، ها در هند و در افغانستان کیبریتانيه ی

زیب کاله شاهان و اميران بود، بردند و فریب خوردگان را 
  .پشت کاله شان روان کردند

 هم از یيده ایم، حکایت این پشت کاله اش را که همه شنو
 ۀ کار وزارت فواید عامی قوامنصوبين ازیآنست که عسکر

افغانستان، در باال یا بام موتر نشسته بود، زیرا آنها پول تادیه 
 یکرایه را نداشتند و با ده مشت و لگد و توهين و تحقير م

 یروز.  کنندی و طنند را در بام موتر بنشيیتوانستند فاصله ی
او هر قدر فریاد و .  آن مظلوم محجوب را باد برد ازیکاله یک

 صدایش را نشنيد و خوب ميدانست که بدون یصدا کرد، کس
 سنگين یکاله در برابر صاحب منصب ایستاده شدن نيز جزا

عاقبت از عقب موتر خود را پایين . بدون چون و چرا دارد
.  خورد و لحظات بعد جان داد ن زميیانداخت و با شدت به رو

  . خندیدند که عسکر پشت کالهش رفتی مگرانید
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   بر موضوع كالهيتأمل
   سلطنت امان اهللا خانة دوردر  

  
 حاکميت امان اهللا خان از چند ۀ موضوع کاله، در دوربه

تغيير و به زعم شاه اصالح لباس و از جمله .  توان دیدیمنظر م
ن و  آیو پيشنهاد پوشيدن کاله شاپو بجا) لنگوته، دستار (یلـُنگ

 ی متفاوت بوده و انگيزه های که تا حدودیدیدار با بازتاب های
 تواند به ی نشان ميدهد، مه موضوع کالی ارزیابنيمختلف را ح
  . آن به عنوان یک مسأله ره ببردیاهميت ارزیاب

 شاه، مالحظه ميشود که به ی منظر تشخيص انگيزه هااز
 یزمينه هاپندار او، جامعه ضمن داشتن نياز به اصالحات در 
 در امور یمختلف حيات خویش، شاهد تغيير و تحول و اصالح

بنابر آن طرح پوشيدن کاله شاپو را در . لباس مردم نيز باشد
 خواهيم، دالیل شاه را بيشتر دریابيم، ی که میهنگام. ميان آورد

 ما، همه یکسان و یکزبان نبوده ۀمدارک و اسناد طرف مراجع
از .  خود ندارندی های و نتيجه گيری ارزیابۀ در اراییو توحيد

ین رو ناگزیریم نخست از همه بازتاب طرح شاه را در زمينه 
اصالح سرپوش در مواضع گوناگون ببينيم زیرا بيشترین 
استدالل ونشاندادان هدف از پوشيدن کاله شاپو منسوب به شاه 

 ی طرح هاۀ آمده است که در باری در همين نبشته هایزين
  . لباس وکاله مطرح شده بودی زمينه ها او دریاصالح
 ارایه شده که انگيزه ها و مواضع ی ميان تصویر هااز

 را انتخاب ی ميکند، برداشت هایینویسنده گان را نيز معرف
 با ی دشمن،ی توجيه،ی پژوهشی از انگيزه هایکردیم که حاک

 پذیرش ی همراه با لزوم دیدهای انتقادیاصالحات و برخوردها
  .ر آن مقطع استاصالحات د
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 و ی لباس پيشين به دریشی نظر خود را در زمينه تبدیلشاه
 ،ی فراتر از کارمندان دولتی یعنیکاله  شاپو، در سطح وسيعتر

 پس از بازگشت از سفر ،ی خاندان سلطنتیوزرا و اعضا
 جشن و ی شرکت کنندگان محفل رسمیچندماهه، نخست برا

ابالغ کرده ) مجلس بزرگ( لویه جرگه ی اعضایسپس برا
 وجود ی دستور او در ین مورد اختالف،یاز نظر زمان  .تاس

 خواهيم دید که تأثير سفر در ،ی بعدی هایاما در ارزیاب. ندارد
  . او ارتباط مييابدۀانگيز
 ها و مواضع اتخاذ ی از ميان برداشت ها، تاریخ پردازاما
 ی میای پوپلزی عزیز الدین وکيلی که یاد  کردیم، از آقایشده ا
 مواد، مدارک و اسناد ی جمع آورۀنامبرده که در عرص. آغازیم

 خودش ۀ و تحليل ویژيري را متقبل شده است، تغیزحمات بيشتر
 و کاله شاپو ی دریششيدن پوی امر شاه برای توجيهۀرا در گون
  : آوردیچنين م

جشن استقالل افغانستان از تاریخ .  ش١٣٠٧درسال "
بله در مدت هشت شبانه روز برگزار  سن٣ اسد تا ٢٥پنجشنبه 
  .گردید
 ی و پهلوان ترکی ین جشن یک تياتر سرکس اروپایدر

 نمایش یدو نفر اکترس و دو نفر اکتور اروپای. شرکت داشتند
 ی دارند که بينندگان از ین طرز سپورت و ریاضت بدنیها

  .دچار حيرت شدند
فته بود،  آن بود که امان اهللا شاه گی انتظامات این جشن یکاز

 در جشن اشتراک یهرگاه مردمان توانگر ملبس با کاله و دریش
کنند، بهتر است، تا در نظر مردم خارج حقير و دور از تمدن 

  )١٣..."(جلوه نکنند
  :گفت) لویه جرگه( شرکت کنندگان مجلس بزرگ ۀ در بارو
 از طرف دولت و حکومت به یدر خاتمه مجالس کبير مل"
و لهذا در ین .  بنام خلعت اعطأ گرددیار ملت، لباس یادگیوکال
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 هر یک وکيل کاله و یلویه جرگه مورد نظر ما آنست که برا
 ی عيد ملی از تکه پيداوار وطن تهيه و قبل از برگزاریدریش

  ...اعطأ گردد
و کاله در مراسم جشن و هم ایام لویه جرگه با لباس  ...
مراسم جشن  ملبس بوده اشتراک نمایند و هم مأمورین در یرسم

 ی لباس منظم کاله و دریشیو لویه جرگه باید بطور عموم دارا
 ی پوشيدن لباس ملی شامل شوند و در ساعات غير رسمیعصر

 مکلفعلما و روحانيون به این شرایط . هم مجاز است
  ".باشندينم

 ی به مأخذ این سخن شاه اشاره یی پوپلزای جناب وکيلاما
  .ندارد
 طرح و پيشنهاد شده مشروط است  آنچه اشاره شده است،از

 با کاله، شاه ی پوشيدن دریشی مردمان توانگر برایبه توانمند
نظر مردم خارج "دليلش نيز اینست که در .  یابدیآن را بهتر م

  ".حقير و دور از تمدن جلوه نکنند
 و کاله در ی اجبار پوشيدن دریشی بپذیریم که شاه پااگر

 با تصميم داوطلبانه یموضوعميان نياورده بود، خواهيم گفت 
اما آنچه به عنوان انگيزه مطرح شده . را مطرح کرده است

 بدون ی آید، زیرا انسان هایاست، بسيار کودکانه به نظر م
 و با تمدن اشند و بدون کاله نيز توانسته اند با تمدن بیدریش

اگر .  که ضد تمدن بوده اندی شيک پوشیهستند و چه کاله داران
 اما پاک و نظيف یشیگان در یک محفل بدون درشرکت کنند

 و مدنيت ی از سنت مثبت پاکيزه گیحضور بيابند، نشانه ها
 ها ی که خود را از نظر لباس همسان خارجیدر حال. آميز است

 از عقده حقارت و ی گونه ارکردن، محتمل است که حامل با
که از جانب دیگر بعيد به نظر ميرسد .  از تمدن باشدیکمتر بين

 دعوت شده در ی های امان اهللا خان، خارجیدر دوره شاه
مراسم جشن استقالل، فاقد این درک و اطالع بوده باشند که 

 ی را به سوی پرشتابیافغانستان پس از کسب استقالل گام ها
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 ميان افغانستان و جهان متمدن ی و فاصله اهتغييرات برداشت
اختيار مردم  و در ی ، لباس سنتی خارجکیاگر. وجود دارد

یک کشور را حقير و خوار ميشمرد، نبودنش در دعوت ها بهتر 
  !از بودنش
  دیگر به موضوع از پروفيسور لودویگ آدمکتماس

Ludwig. W. Adamec  است که به عنوان دانشمند افغانستان
 افغانستان و یشناس و به ویژه در امور تاریخ روابط خارج

 را یآثار ارزشمند کشور ما، ی از چهره های برخیمعرف
  .انتشار داده است

  : نوشته استآدمک
مردم کابل بازگشت امان اهللا پادشاه افغانستان را جشن "

...  استقبال کردندی شان بگرمیگرفتند و از او و از هيأت معيت
  .لویه جرگه در پغمان دایر گردید) بعد(

 نمایندگان ملت ی برای قدم اول لویه جرگه یک نوآوردر
یکهزار و یک نماینده از سران قبایل، اشخاص .  بودافغانستان
آنها .  گردهم جمع آمده بودندی  دینی علمای قرا و اعضاۀبرجست

 خود را ی و محلی عنعنویمجبور ساخته شدند تا دستار و لباسها
 سياه و پيراهن سفيد و ون و پتلیآنها به پوشيدن کرت. عوض کنند

این لباس . ادار ساخته شدند سياه و کاله شپو نرم و سياه ویینکتا
 نمایندگان ملت تهيه گردیده و در همه یبه طور تحفه برا

  )١٥..."( پوشيدندیاوقاتيکه در پغمان بودند، آن را م
 که در پوشيدن لباس به کار ی ميشود که آدمک از اجباردیده

  .رفته است، مينویسد
 ی و محلی لباس عنعنوی و کاله به جایاجبار پوشيدن دریش 
.  ش١٣٠٧در لویه جرگه : " نيز آمده استی دیگری چند جادر

یکهزار و یک نفر نمایندگان از تمام مملکت از سران قوم و 
 گردهم جمع آمده ی دینی قرأ و شهر ها و علماۀاشخاص برجست

 ی بود، برادیده بزرگ که در پغمان دایر گرۀدر ین جرگ. بودند
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 یبارت از کرت که عیوکال و نمایندگان از طرف حکومت دریش
 سياه ی سياه و کاله شپویو پطلون سياه، پيراهن سفيد، نکتای

 فوق را در یامر شده بود که لباسها. بود، تهيه گردیده بود
 که در پغمان بودند نيز ی جرگه بپوشند و در روز هایروزها

 یارباب محمد یونس خان چاه آب. دند را به تن ميکریاین دریش
 یداشت، بارها بخنده در مورد دریشکه در این جرگه اشتراک 

حکایت ها کرده و از )  محمد علم فيض زادیآقا(به نویسنده 
 خود را مقيد احساس ميکردند، نقل کرده یاینکه چگونه با دریش

  )١٦." (است
 حول و حوش موضوع کاله در اواخر سلطنت امان اهللا در

پيش  Leon Poull ADA  را که ليون پوال ادایخان، بحث
 و منظور رشد صنعت ی اقتصادیه است، برانگيزه هاکشيد
 رونق صادرات و ذخيره ،ی از واردات اضافی جلوگير،یمل

  : مينویسدی است، ویاسعار مبتن
 امان اهللا خان ی بر فهرست برنامه اصالحییک نگاه سطح"

 یواضح ميسازد که قسمت بزرگ آنها بيشتر از پيشنهاد ها
 یهللا خان پس از سفر اروپاینبود، این پيشنهاد ها را امان ا

 ی مقدار بيشتر آن پيشنهادها تمرینییعن. خویش مطرح نموده بود
 نداشت برنامه رزوامان اهللا آ.  بودی انکشافیدر طرح پالن ها

سؤ ...  افغانستان فرو برده شودی و در گلوی او قهرًا عملیها
  ... ُرخ داده بودیتفاهم

در امر پوشيدن لباس  را ی مثال سؤ تفاهم و غلط فهمبهترین
 صرف در یپوشيدن لباس غرب.  توانيمی مشاهده کرده میغرب

 از بين بردن یمواقع مشخص امر گردیده بود و مرام آن یک
 رفع انگشت نما ساختن ی و دیگریتنوع لباس در محافل رسم

 مانند ی و مذهبی بود که آنها بر تفاوت مغرض نژادیآن افغانهای
.  لباس مختلف در بر ميکردندی هایوداهل هنود، سکهـ ها و یه

 برداشته شده بود، ی بود که در راه عمران ملیاین اقدام قدم
شاید تطبيق آن نامناسب بود، زیرا تنها مورد انتقاد بلکه استهزا 

  .قرا گرفت
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 نيز داشت، مثًال علت منع یاین تدابير علل اقتصاد ...
وست قره قل از پوشيدن کاله قره قل و بستن دستار این بود که پ

دستار که .  بودی و منبع بزرگ اسعار خارجیاقالم مهم صادرات
 ساخته ميشد، در حجم واردات یاز چندین متر تکه واردات

  . افزودیمملکت م
 وجود دالیل فوق و نيات نيک امان اهللا خان، امر تحول با

  ... خواندیلباس را باید یک عمل افراط
 از همکاران یادر و برخ از اهل خبره به من گفت که مییک

 به نسبت مقررات لباس ینزدیکش از اشتراک در مجالس رسم
  )١٧."( مينمودیخوددار

 امان اهللا ی را در انگيزه های علل اقتصادی در جایپوالدا،
 ميخواند، ی عمل او را افراطی بيند و از موضع انتقادیخان م
ن اهللا  امای باز هم به نشان دادن انگيزه اقتصادی دیگریدر جا

 از اقدامات مهم ییک:" نویسدی افغانستان چنين میخان، برا
 در پوشيدن یاندربار... واردات مملکت منسوجات بود

امان اهللا خان آن ها را .  امرار ميکردندیمنسوجات خارج
همچنين استعمال البسه که طرف پسند عموم بود . استهزا مينمود

 عمومًا یر عاد یک دستایاز نگاه و. او را ناراحت ميساخت
 این مقدار تکه ی بکار داشت، وقتیواردات هفت و نيم متر تکه

 ضرب ميکرد، افغانستان باید کترا با شش مليون نفوس ممل
 استعمال دستار و یالغا.  مليون متر تکه وارد ميساخت٥٠

 تاپه یاما مخالفين و.  داشتی پوشيدن کاله علت اقتصادۀتوصي
کردند که مردم از امر پوشيدن کاله، به آن زدند، ابالغ ) ُمهر(

  )١٨." (باز داشتن مسلمانان از نماز است
 حکمتيار، به نی افغانستان، گلب الدی حزب اسالمامير
 چند دهه اخير ی من در آورد تاریخ رویداد هانيي تبیاقتضا

 اصالحات امان اهللا خان که در نيافغانستان مانند بقيه مخالف
 ی مال عبداهللا و حبيب اهللا کلکانضمن مدافع مال عبدالرشيد،
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 لباس و کاله بحثاست، به محکوميت امان اهللا خان پرداخته و 
  .را از آن موضع در کل مخالفت آميز و دشمنانه باال کشيده است

  : ميگویدیو
 متأثر و آن را یاز تمدن اروپای. امان اهللا از اروپا برگشت"

 سازگار  خود که داشت، هماهنگ ویهمان طبيعت شهزاده گ
 شپو، پتلون و ی مردان افغانی از این مسافت برایول. یافت
 ی ژوب عریانی زنان افغان مينی با خود آورد و براینکتای

 ی دروازه هاناو در اروپا شنيده بود که با بست. تحفه داشت
 به تواني از قيد دین می کشيش، آزادیکليسا و خفه کردن صدا

 ها نجات حاصل یاندگ و از عقب مافتی و تمدن دست یترق
 گردد، چادر ملکه را در ی که به وطن بر میبه مجرد. کرد

 دکاندار، خياط ،یمحفل از سرش برداشت و به سلمان، نانوای
.  بزنندیباید نکتای.  باشندهامر شد که پس از ین باید شپو داشت

 کرد، آن ی که شاه از آن احساس حقارت میباید عوض لباس مل
 ی شمرد و پتلون و کرتی میرا مظهر عقب ماندگ

  )١٩..."(داشت
 ميتوان کرد که حکمتيار به منظور ابراز مخالفت با مالحظه
 که به تضعيف نقش مال در بسا از امور جامعه در یاصالحات

 با یزمان امان اهللا خان منتج ميشد و به منظور ابراز همدرد
 یک ی را در بررسی سياسۀشورشيان ضد امان اهللا خان، انگيز

 از ذهنيت عوام که یتا سرحد بهره بردار)  لباسيريتغ(اقعيت و
 ی به افغانستان برای را تجاوز شوروی مساعد ترقیزمينه ها

 که ضرورت یو از آنجای. آن هموارتر گردانيد، دخالت ميدهد
 او مطرح است، نه احساس ی معين برای هایبهره بردار

ه عمل  از غرض، بدان شيویمسئوليت و کاربرد وجدان عار
 و تحریف حدود کار کرد علميکند که تهيج بيشتر مردم را با ج

 است که در کنار یاز ین رو.  یابدیامان اهللا خان مؤثر م
 زنان ی برای ژوب و عریانیتحفه مين"موضوع کاله لباس، 

.  افزایدیرا که امان اهللا خان مطرح نکرده بود، نيز م!" افغان
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 گذارد ی خبر کاله میوام و بدر واقع با این عمل بر سر مردم ع
  . مال عبداهللا بوسهی هایو به پا

 ی کليسا را نه بست؛ بلکه جدایی اروپا دروازه هابرعالوه
 ی و مذهبی مناسک دینیو در اجرا. دین و دولت را اجرا کرد
 نه تنها از طرف امان اهللا خان سر یهيچگونه حرکت ضد اسالم

  .تاط نيز بود بسيار محینزد بلکه در رعایت اصول دین
 موضوع کاله ۀ در باری حکمتيار و بقيه هم اندیشان وبحث

 از موضع در کل متفاوت با دیگران منشأ یدر زمان امان
  .ميگيرد
 همسان ی مواضع، برداشت ها و ارایه تصویر های پهلودر

و متفاوت از موضوع کاله آنچه شادروان مير غالم محمد غبار 
 مسئوالنه و ی های ویژگۀ دارندابراز داشته است، از بسا جهات

 افکار ۀاما هرگز هم. غبار مدافع اصالحات است. راستين است
غبار در .  نشده استا پذیریو اعمال شاه را بدون برخورد انتقاد

 جریانات و رویدادها ی زیست و شاهد عينیهمان دوره نيز م
 کند که در یبود و در بيان آن رویداد ها صداقت را رعایت م

  : بينيمی مپایان
برگشت، آن مرد گذشته ) از سفر چند ماهه( که شاه یوقت"
دیگر ...  و خود خواه و مغرور شده بودیاو بسيار خودرا. نبود

 و تجمل و فيشن یکالر و نکتای.  قدیم وجود نداشتۀدربار ساد
 و یعياش.  و یخن بسته را گرفتی بساط و البسه وطنیجا

 با یقرم مقيد حقي به شدت شروع شد و ریفویخوشگذران
شاه فرمان داد که ... تفرعات مضر و بچه گانه آميخته گردید

 یتعطيل روز جمعه به روز پنجشنبه در تمام ادارات کشور عمل
 مخصوص در یهمچنين شاه امر نمود تا در جاده ها... گردد

 با برقع نميتواند از یهيچ زن: پایتخت تابلوها گذاشتند و نوشتند
 که تمام مردم در شهر کابل مودشاه امر ن. ..اینجا عبور کند

 ایستاده بود که از ی پوليسی و کاله بپوشند و هر چند مدتیدریش
 یقطع نظر از مصارف دریش.  ميگرفتیمتخلفين جریمه نقد
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 تطبيق این امر هيچ یکه از توان اکثریت مردم خارج بود، برا
اده  وکاله دی صد هزار نفر دریشی که اقًال برای بزرگۀمغاز

 افسران یلهذا اکثر دکانداران کاله ها. بتواند، موجود نبود
 ی هایمردم سکهـ که مذهبًا مو.  در سر ميگذاشتندینظام
 پيچيدند ناچار بودند ی بزرگ می خود را در دستار هاۀناگرفت

 کشدار، سر و دستار خود را یکجا بپوشانند ی پشمیکه باکاله ها
.  ساخته بودل مبدییکاتور کاریو این خود شهر را بيک تابلو

 برسم فرنگ یخصوصًا که سالم دادن با دست منع شده و بایست
  )٢٠..."(کاله از سر برداشته شود

 که ی بينيم که غبار در قضاوت خویش، بعنوان مؤرخیم
 با تفرعات ی مفيد و حقيقیخواهان اصالحات بود ميان ریفرم ها

 یحات ب کشد و به سرزنش اصالیمضر و بچگانه خط فاصل م
 یلزوم شاه اشاره ميکند و در عين حال جامع تر به مسائل م

 ی نالد و سقوط درباری شاه می و خود خواهیبيند، از خودرای
 آغازیده و در غرقاب تجمل فرورفت، در کنار یرا که با سادگ

  . گيردی به نکوهش میسایر تغييرات ناموجه و غير ضرور
آن هر گاه با اجبار  مختلف ی کاله و انتخاب گونه ها،یآر

همراه باشد، سخن از اجبار گسترده تر و ایجاد و تشدید 
 نتایج آن عصر و ۀمگر آیا پس از مالحظ.  مردم داردینارضایت

 خردمندانه آن نيست که انتخاب کاله و ،ی طالبۀاینک پایان دور
رعایت توحيد و . ذارنددستار و اشکال آن را به خود انسانها واگ

 ی و امنيتی نظامیهمان حدود رسميات و نهاد هاانسجام را در 
 باره رعایت کنند، نیبسپارند، فکر ميشود که اگر  احترام را در

کاش .  گسترده تر را برویاندی خویش ميتواند احترامیاز ژرفا
 دست اندر کار امور جمهور با ی ما و محافل و نهاد هاۀجامع

د، ذوق ها و  مسلح شوند که در زمينه چنان موارینگچنان فره
 خود را نه بدیگران تحميل کنند، بلکه با احترام یسليقه ها

و با این فرهنگ و عملکرد .  بخود کنندیبدیگران، ایجاد احترام
 ی فاصله گيرند که کاله دوزان و کاله گذاران سياسزي نیاز آنان

 ی بود، تا اینکه در پده قالب غلط تهيه شی از رویاند واگر کاله
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 ی برند و کاله را نگاهداریند، بر خالف سر را ماصالح آن باش
  .ميکنند
 خویش از چنين کالهداران و کالهگذاران و ۀ ما در جامعو

  .کاله برداران کم نداریم
   

  : و توضيحاترویکردها
در افغانستان کاله یا پوشش سر را که به گونه مخصوص  -١

 هرچه که مردان( این نبشته با َدستار یتهيه ميکنند، در ط
 مخصوص بدور ی یا شال و امثال بصورتی نخۀاز پارچ

 سرپوش در ی عمومی و لنگوته به معنیلنگ...) سر بپيچند
  .نظر گرفته ایم

 بوده که فقيران ی کوچکیلنگوته، لنگ" آنکه گفته شده است که با
 فرهنگ و ۀ در زمينییادداشتهای" (ودرویشان به کمر بندند

به نقل از فرهنگ  که یتاریخ، دکتر غالم حسين یوسف
 و لنگوته ی، اما در افغانستان لنگ)برهان قاطع آورده است

 که در د اطالق ميکننی کم عرض و طویلۀرا به همان پارچ
  . بندندیسر م

، ترجمه حسن ٨١.  مؤرخ و تاریخ، ص،یارنولد توین ب -٢
  ی خورشيد١٣٧٠کامشاد، تهران، ایران، 

 معلومات یر نگارنده در جمع آوی شخصییادداشت ها -٣
 در افغانستان ی سياسی قسمت دوم قتل ها و اعدام هایبرا

  معاصر
 ،یحسنک وزیر، از تاریخ بيهق) کيا (ی خانلریدکتر زهرا -٤

   تهران، ایران،ی خورشيد١٣٤٧چاپ چهارم 
   نگارندهی شخصییادداشت ها -٥
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 اصل مأخذ هنگام ترتيب ،یاشعار سيد محمد اسمعيل بلخ -٦
  .نگارنده نيستمنابع در اختيار 

.  ثالث، صی احمد شاه بابا بنام سلطان مصطفۀتعليقات نام -٧
 ١٣٤١ انجمن تاریخ ،ی جاللی، به کوشش غالم جيالن٨١

 معلومات بيشتر ی کابل، برای مطبعه دولت،یخورشيد
 تاریخ تشيع نبشته ۀ که در باریمراجعه شود به آثار متعدد

 بيشتر، سبک معلومات باز هم فشرده و قابل دسترس. اند
  .٢٥١.  بهار، صی محمد تقیاسشن

 ی، ترجمه عل٢٤٠.  زیدان، تاریخ تمدن اسالم، صیجرج -٨
 ١٣٦٩جواهر کالم، انتشارات امير کبير، تهران، ایران، 

  یخورشيد
، به ٩٥ – ٩٤.  خيبر، صی در سایه ها،یخليل اهللا خليل -٩

  یکوشش مسعود خليل
یع و بدعت ها و عطا و ، بدا) اميد. م( اخوان ثالث یمهد -١٠

 به نقل از دیوان ملک الشعرا ٢٩.  نيما یوشيج، صیلقا
  . آورده است٤٥٥. بهار، جلد دوم، ص

   بتاریخ جهانیجواهر لعل نهرو، نگاه -١١
، به تصحيح ٩٠.  عبداهللا، دیوان صیملک الشعرا قار -١٢

   عبدالحق بيتاب، کابل، افغانستانیجناب صوف
 امان اهللا شاه، ی غازی سفر ها،یوپلزای پیعزیز الدین وکيل -١٣

 –١٣٠٦(، در دوازده کشور آسيا و اروپا ٣٦٩. ص
  ی خورشيد١٣٦٤ سال ،ی دولتۀ، مطبع)١٣٠٧

  ٣٦٨ ص ،یکتاب یاده شده، وکيل -١٤
 افغانستان در نيمه اول قرن یلودیک ادمک، روابط خارج -١٥

 ۀ پوهاند محمد فاضل صاحب زاده، صفحۀبيست، ترجم
 ی آثار جهاد افغان، به اهتمام عبدالحۀون ترجم، کان١٨٩

   یورشان نورستان
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 افغانستان ی بزرگ ملیمحمد علم فيض زاد، جرگه ها -١٦
 نام نهاد تحت تسلط کمونيست ها یو جرگه ها) لویه جرگه(

 ١٣٦٨ پاکستان -در الهور. ١٢٣. و روسها، ص
  .ی به اهتمام ببرک لود،یخورشيد

، ٩١ -٩٠. ، ص١٩٢٩ انقالب پوالدا، اصالحات و. ل -١٧
پشاور، .  ع١٩٨٩ چاپ ،ی یوسفزی داکتر باقۀترجم

  پاکستان
  .١٤٧-١٤٥. کتاب باال، ص -١٨
 اخير، ۀ از تاریخ شش دهیحکمتيار، گلب الدین، فراز ها -١٩

 افغانستان، پشاور، ی، از انتشارات حزب اسالم٢-١. ص
  پاکستان

ر تاریخ، جلد اول، مير غالم محمد غبار، افغانستان در مسي -٢٠
   کابلی دولتۀ، مطبع٨١٢. ص

 و ١١.  انيس در کتاب بحران و نجات صنی الدی محمرحوم
 نقد ۀ از خراسان در زمينی در عياریمرحوم خليل اهللا خليل

 بيشتر ی اندکیخليل. اجبار کاله نيز سخنان مشابه ابراز کرده اند
ر خر  به سیبيچاره خرکار که از چارده: "...  نویسد کهیم

 یکاله فرنگ) شلوار (ار ميخدار و ایزی آمد، با پيزار هایکابل م
 عساکر انگليس بودند یاکثر این شاپو ها باز مانده ها.  پوشيدیم

 غله به یکه مردم آنها را به غنميت گرفته و در پشت کندو ها
 حمامها، همه ۀدکاندارها، حمالها و عمل. یادگار نگه داشته بودند

 حکم صادر یحت.  این قانون مضحک بودندیمجبور به اجرا
  ". هرکه شاپو نبپوشد، پانزده پول جریمه شودکهگردید  

  ی از خراسان، زیر عنوان سياست خارجیعيار

  
 را ی در جهت تغيير کاله در ایران نيز پيشينه ییسع
 بر سر نهادن ی ها برای که صفوی کاله هاۀبرعالو. داراست
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ن شاه قاجار دستور داد که به دستور آن را دادند، ناصر الدی
 بخارا و سمرقند را که به ی بسيار بلند از پوستهای کاله هایجا

 پوشيدند، ی و متوسط می خریدند و طبقات عالیقيمت گران م
 یکاله کوتاه بر سر بگذارند و نيز در زمان او کاله ماهوت مشک

که با ظرافت دوخته ميشد و نسبتًا کم قيمت بود، در همه جا 
در زمان رضا شاه نخست کاله لبه دار و سپس . ج یافتروا

  . ع١٩٣٥. متداول شد) یکاله اروپای(شاپو 
 فرهنگ و ۀ ـ یادداشتها در زمينیدکتر غالم حسين یوسف(
  )تاریخ

 مطالعه بيشتر موضوع و درک ی عالقمند براخوانندگان
 توانند به لغات عاميانه یمفاهيم متنوع در ضرب المثل ها م

 که ی نویس ضرب المثلهایغانستان از عبداهللا افغان افیفارس
 ) اري بسز ای از هزار کمیکی( ی دکتور جعفرطاهرديشه

همچنان به ضرب المثل ها کلمات قصار و گفتار ها، گرد آورنده 
فرهنگ مثلها و اصطالحات متداول د . مير عبدالقدوس مير پور

جعه  مرای دکتر مهندس صادق عنيفۀ گرد آوردندیزبان فارس
  .نمایند
 که با نام کاله گفته شده است، ی ضرب المثل هایۀ مطالعبا
  . شویمی از ظرافت ها و عبرت ها مواجه میبا دنيا
   
  
  
  
  
  
  





 كالهنامه

٧٧ 

  

  
   خورشيدی١٣٢٨از وکالی شرکت کننده در لويه جرگۀ سال عدۀ 
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  :پيشکش شده است" شاهمامه"آنچه تا کنون از انتشارات 
  
   خورشيدی١٣٨٢آزرم، پاييز .  از قلم اعی، سياه و سپيد، داستان واق-
  . م٢٠٠٣نوشتۀ بشير عزيزی، دسمبر نگيزه و رسالت فرهنگی،  نوروز، ا-
  . خ١٣٨٣ ليال صراحت روشنی، بهار  روی تقویم تمام سال، دفتر شعر،-
  . خ١٣٨٣ کريمه ولی نادری، بهار  در مجمر آواره گی، دفتر شعر،-
  . خ١٣٨٣ مجموعۀ هجده مقاله، نصير مهرين تابستان ... شب رفت و سحر نشد-
  . خورشيدی١٣٨٣آزرم، تابستان . ا یاوه، دفتر شعر،  با یأس از-
   به مناسبت سومين سالروز شهادت احمدشاه مسعود اندیشه،-
  م٢٠٠۴به کوشش انجنير نور سلطانزاده، نقاشی از ابوبکر ايوبی، سپتمبر  

  . خ١٣٨٣بشير سخاورز، زمستان  غالب،  بررسی زندگی و آثار فارسی، -
  . خ١٣٨٣دالرزاق رحی، زمستان دفتر شعر، عب صبور مقدس، -
   خورشيدی١٣٨۴آزرم، بهار .  ا طاعون، گزارش ادبی،-
  ١٣٨۴ ساالر عزيزپور، بهار  آخرین وخشور، دفتر شعر،-
  . خ١٣٨۴ دفتر شعر، فاروق فارانی، بهار ،... در اینجا هر چی زندان است-
-  Hè? ٢٠٠۵کتوبر ، ا)شاعر ايرانی(به زبان هالندی، سيروس کفايی  ، دفتر شعر  
  ، ساالر عزيزپور تابستان پژوهشی درگسترۀ زبان و نقدی بر عوامل نابه سامانی آن در افغانستان -

  . خورشيدی١٣٨۴
  

    

              
  

              
  

            
www.shahmoama.4t.com  
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