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  سيدھاشم سديـد

  ٢٠١۵ اگست ٢٧
  

  نقش مزورانه و شيطانی مجددی ھا در افغانستان
  بخش سوم

  
 شاه امان هللا خان به سلطنت ۀدانيدن دو باررجواب اين سؤال شايد اين باشد که يا نادر خان اين سخن را که او برای برگ

 اين سه خانواده ـ آل يحيی ـ مجددی عبدالقدوس خان ـ و رھنمائی ۀ و يا اين که اين افواه با موافق می جنگد نزده است

 خصوص با در نظره انگليس ھا برای فرو نشاندن خشم و مخالفت طرفداران شاه امان هللا خان که با آمدن نادر خان، ب

ًداشت مخالفت ھا و رقابت ھائی که قبال ميان آن ھا و نادر خان و ھواداران شان وجود داشت، که می توانست در آن 

  . ھنگام تأثيرات تضعيف کننده ای بر نيرو ھای  نادر خان بر جا بگذارد، جعل و پخش نموده باشند

 ديگری از شيادی، شيطنت، ۀ زده باشد، نشانبه ھر حال سکوت مجددی ھا در اين مورد، اگر نادر خان چنين حرفی را

  !!  فتنه گری آن ھا در آن مرحله از بحران در کشور، و نمايانگر نداشتن باور اصيل به اسالم می باشد

نکتۀ ديگر اين است که، قراری که در فقره سوم و در يکی دو جای ديگر، در شروع اين نوشته خوانديد، مجددی ھا در 

ًروشن است که اگر مجددی ھا از صميم دل و واقعا .  نفوذ بسيار زيادی داشتند و ھنوز ھم دارندميان سليمان خيل ھا

منحيث افغانان اصيل و پاک نھاد، ترقی، بھبود و سربلندی  خاک و مردم را می خواستند، به سھولت می توانستند با 

ر کشور که کمابيش به بيست ھزار نفر می استفاده از نيروی مردم سليمان خيل و نيروی سائر مريدان شان در سرتاس

ن شاه امان هللا خان استفادۀ شايانی کنند و مانع رفتن کشور به سوی ھرج و ارسيدند، در فرو نشاندن شورش ھای مخالف

مرج و تباھی شوند، اما چون ھدف اين خانواده آبادی و آرامی و ترقی و نيرومندی کشور نبود و می خواستند مردم و 

در تاريکی و نادانی و خرافات و اسارت بيگانه نگھدارند، با شاھی که می خواست مردم را با نور علم و دانش کشور را 

  . منور و ملک را با کار و پيکار در جھان نامور کند، نخواستند بازو بدھند

شان شود و از فقر و در واقع اگر درست ديده شود، وظيفۀ اين ھا اين نبود که کشور ما با نور تابان علم و دانش درخ

وسيلۀ خود افغانان دلسوز و آگاه و مسلکی و توانا نجات پيدا کند و سلطۀ جھالت ه بدبختی و عقب افتادگی و بی چيزی ب

  . و سيطرۀ بيگانه از اين سر زمين محو گردد) که نادرھم بدان معترف بود(

 عبدالھادی داوی، آزاده مردی که حقايق را حتی  مجددی و نادر چيز ديگری بود و به ھمين دليل مرحومۀوظيفه خانواد

 و در برابر ديدگان چندين نفر، با اءدر خشت خام می توانست ببيند، يکی را مرتجع، و ديگری را در درون مجلس وزر

  !  ناميد" غدار"شھامت کم نظيری به حقيقت، 

ود؟ برای تثبيت حق و ناحق  اين سخن به چند ًداد؟ آيا او حقيقتا مستحق اين لقب ب" غدار"و اما چرا او نادر را لقب 

نادرخان تثبيت شود، غدر " غدر"کارنامۀ نادرخان از ميان ده ھا عملش استناد می کنيم و آنھم تنھا برای اين که اگر 
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اشخاص ديگری که به گونه ای وی را در رسيدن به پادشاھی کمک نموده بودند، مانند خانوادۀ مجددی، و کسانی که 

 وی را آگاھانه و ھدفمندانه در حفظ قدرت ياری رسانيده بودند، خود به خود تثبيت می ،به پادشاھی رسيدن اوبعد از 

  ! شود

  :داليل ارائه شده عبارتند از

  نادر خان در حالی که  يکی از افراد بلند پايۀ  دولت امانی بود، در خفأ برای  انقراض دولت شاه امان هللا خان

مرحوم عبدالھادی خان داوی !  اين ھم خيانت است، ھم پيمان شکنی و ھم غدر.ردکارشکنی و تالش می ک

وقتی نظريات و کار ھای متعدد او را که ھمواره خالف نظريات سائر کارمندان عالی رتبۀ دولت ارائه می 

! ستیتو غدار ھ: داشت، به تکرار مشاھده کرد، نظرياتی را که برای دولت سودمند نبودند، واضح برايش گفت

به صداقت و پاکی و وطن دوستی مرحوم داوی، با مکثی بر سرگذشت و زندگی وی، فکر نکنم يکی ھم شک 

  !!ًداشته باشد، بناء چنين شخصی وقتی نظری می دھد، بايد درست باشد

  نادر خان با وجود آگاھی بيشتر از تاريخ استعماری دو صد و پنجاه سالۀ انگليس در ھند و اطالع کامل از

 جناياتی که انگليس در افغانستان مرتکب شد، ھنوزھم خواھان آن ۀ کشور خود و ھمۀيخ يکصد و بيست سالتار

بود که افغانستان با انگليس روابط نزديک داشته باشد و سياست خارجی افغانستان را به شکل يک جانبه و 

 مردم .نگليس پول دريافت بدارد کند و در مقابل اين کارش کماکان از ااءمطابق خواستۀ انگليس مرعی و اجر

با اين آرمان که از زير سلطۀ انگليس آزاد شوند به مبارزه و جنگ پرداختند و خون دادند، و نادرخان بدون 

توجه به آرمان ھای مردم، بدون توجه به آن ھمه قربانی برای کسب استقالل و شادی ھای مردم بعد از حصول 

آيا اين کار خيانت، نقض عھد و غدر به .  جھته با انگليس قائم کند يکۀاستقالل می خواست دو باره رابط

نصب العين، اميد ھا و خون ھای ريخته شدۀ مردم در راه آزادی از زير يوغ استعمار انگليس و استقالل 

 ! نيست؟

" بارش"که دکتور خليل هللا وداد " دينيس بارون"به اين نامۀ نادر خان عنوانی سکرتر امور خارجی ھند، آقای 

  :آورده است، توجه کنيد" امير حبيب هللا کلکانی مردی در حريق" کتاب ٢٠١آن را در صفحۀ 

ھند دينيس ) فارن سکرتری( عنوانی سکرتر امور خارجی ١٩٢٩مبرسالت سپ١٨نادرخان در نامۀ مؤرخ "

  : بارون نوشته بود

ن به پيروزی نرسيده و در افغانستان اگر حکومت ھند به قبايل آنطرف مرز اجازه ندھد، برايم کمک کنند، م

ًکه در اين مورد مفصال حاجی محمد اکبر توضيح خواھد داد، ايجاد دولت  يابد، طوری ھرج و مرج ادامه می

  : و برای شما امتيازات معين ذيل را دارد مستحکم و با ثبات در افغانستان موافق منافع انگليس بوده

  .ان و برتانيه خواھد شدـ   باعث بھبود روابط ميان افغانست١

  .کند ـ   نفوذ روسيه را در افغانستان تضعيف می٢

  .کند ـ  از تبليغات خصمانه در ھندوستان جلوگيری می٣

  .دھد ھرات ـ کابل را می. ـ  به برتانيه امکان تمديد خط آھن چمن ـ قندھار ۴

  .گيرد خود میه ـ  مناسبات با قبايل شکل مطلوب برای انگلستان را ب۵

  .پذيرد ـ  افغانستان علی رغم استقالل، مانند گذشته پشتيبانی انگلستان را می۶

  :در ادامه می نويسد" بارش"آقای 

ًگرچه دولت ھند رسما به پيشنھاد نادر پاسخ نداد، اما در عمل از فعاليت طرفداران نادر خان ھر يک هللا نواز "

د گذاشتند تا پشتيبانی سران قبايل وزيری را جھت تھيۀ خان و حاجی نواب نيز جلوگيری نکردند، و آنھا را آزا
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در ھمين زمان نادر و انگليس تعھدی کرده بودند که مطابق به آن استخبارات . اردوی مليشه حاصل کنند

  ."داد انگليس به نادر در مورد حرکات و عمليات امان هللا خان و غالم نبی چرخی اطالع می

  :هتوضيح چند مطلب در خصوص اين نام

اگرحکومت ھند به قبايل آنطرف مرز اجازه ندھد، برايم کمک کنند، من به : "ـ   نادر خان در نامه  اش می نويسد١

وقتی انسان اين عبارت را می خواند به اين فکر می افتد که انگلستان چه عالقه ای به پيروزی ..." پيروزی نرسيده و

می خواھد آن ھا را بدان ملتفت سازد؟ چرا انگلستان نخواست امان هللا نادر خان در اين غائله داشته است که نادر خان 

  خان به پادشاھی بماند؛ و چرا نخواست حبيب هللا کماکان پادشاه باشد؟  

برای انگليس اگر ھدف خاصی نمی داشت، چه تفاوت می کرد که احمد پادشاه باشد يا محمود يا مقصود و يا شخص 

  ! ديگری؟

ولی .  ًن می دھد که قبال ميان نادر خان و انگليس ھا در اين مورد صحبت ھا و توافقاتی نشده بودظاھر اين نامه نشا

  .ًگر اين حقيقت است که مسأله چنين نبوده و اين ھا قبال با ھم توافقاتی کرده بودندءھمان يک عبارت باال افشا

رای خاطر جمعی کامل خود و اطمينان بيشتر ـ  نادر برای اين که طمينان بيشتر از کمک ھای انگليس حاصل کند، ب٢

ًانگليس از اجرای تعھداتی که قبال سپرده بود، اين نامه را به شکل رسمی و به عنوان يک سند برای انگليس ھا  ارسال 

  . می کند

بر فرض کنيم که افواھات يا اخبار در مورد روابط قبلی نادرخان و انگليس نادرست بوده باشد، ھمين نامه، عالوه 

 قبلی آن ھا را نشان می دھد، که مکنونات قلبی نادر خان، نياتی را که طعبارتی که در فوق ذکر شد، نه تنھا داشتن ارتبا

خوبی نشان می دھد، ه او در قبال امان هللا خان، پادشاه شدن خودش و روابط بعدی او با انگليس ھا به سر داشته است ب

  .  تًکه اصال به سود افغانستان نبوده اس

ًامان هللا خان قطعا طرفدار يک سياست، يا داشتن رابطۀ يک جھته با يک کشور يا يک گروپ از کشور ھائی که دارای 

در دوران سفرش به اروپا، زمانی که به انگلستان بود و می خواست به . سياست مشترک جھانی خاصی باشند، نبود

 و خواستند با اين کار از رفتن او به روسيه ممانعت کنند، ولی او روسيه برود، انگليس ھا پول ھنگفتی به او وعده داند

او در سفرش به کشور ھائی رفت که ھم از لحاظ ديانت، ھم از نگاه سياست، و ھم از نظر . اين پيشنھاد را نپذيرفت

  . موقعيت جغرافيائی دارای تمايزاتی گونه گون بودند

. ی خواست درسياست خارجی کشور يک حالت نامتوازن وجود داشته باشدعلت اين کار امان هللا خان اين بود که او نم

اما انگليس اين را نمی خواست و نادر خان با اطالع از اين منظور انگلستان به آن کشور ياد آور می شود که خواھان 

 و پيش گرفتن روش ًبھبود روابط افغانستان با انگليس می باشد و ضمنا اشاره ای به تضعيف نفوذ روسيه در افغانستان

ًمطلوب انگليس با قبايل آن طرف سرحد می کند تا سر سپردگی کامل خود به انگليس را باز ھم کتبا به ياد انگليس ھا 

  .آورده و خاطر آن ھا را آسوده سازد

ی ـ  به انگليس اطمينان بدھد که ھيچ نوع کمکی برای آزادی خواھان ھند از جانب حکومت وی، اگر او به پادشاھ٣

  !چيزی که انگليس ھا با اشتياق تمام خواھان آن بودند. برسد، مبذول نخواھد شد

موضوعی که برای انگليس ھا . ـ   به قبايل آن طرف مرز، که طرفدار آزادی خويش ھستند، کمکی صورت نمی گيرد۴

  .ًناراحتی شديدی را، خصوصا بعد از به استقالل رسيدن افغانستان، ايجاد کرده بود

چنين تمديد خط آھن از پشاور به جالل آباد و کابل يکی از آرزو ھای ممديد راه آھن از چمن به قندھار و ھرات، ھـ   ت۵

اين پيشنھاد از جانب نادر خان برای انگليس ھا . ديرين انگلستان بود، که دولت ھای قبلی با آن مخالفت ورزيده بودند

مندی انگليس به اين موضوع خواست انگليس را ه با درک شديد عالقًبناء نادر خان . بسيار جالب و تشويق کننده بود
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بدان بدارد که در قدم اول تا می تواند مردمان قبايل آن طرف سرحد را به کمکش بفرستد، در قدم دوم اسلحه و پول کافی 

ريق کشيدن اتباع در اختيارش بگذارد، و در قدم سوم در داخل کابل ھرج و مرج بيشتر را ايجاد کرده کوشش کند از ط

خود و اتباع سائر کشورھای اروپائی تزلزلی در روحيه دولت بچۀ سقأ و بی اعتمادی نسبت به بقای دولت در ميان سائر 

  .و در ھر سه زمينه کار به ياری انگليس مطابق ميل او پيش رفت. خارجيان خلق نمايد

خواه به دست آمده بود، نادر ن دوست و آزاده و آزادي افغان وطـ  باوجود داشتن استقالل، که با ريختن خون ھزاران۶

  . خان می خواست افغانستان را مانند گذشته در برابر پول زير سيطرۀ انگليس قرار بدھد

نگارنده فکر نمی کند با موجوديت چنين سندی، شکی نسبت به آن چه مرحوم داوی در مورد نادر خان گفته بود، باقی 

  !!   بماند

 رقی دولت شاه امان هللا خان را کنار زده و برنامه ھا ارتجاعی خود را، مطابق به خواست افراد برنامه ھای مت

و اشخاص متعصب، کھنه پرست و ضد مدنيت و تعالی و علم و دانش، نظر به خواست انگليس در چوکات 

  گذاشتن، مگر فريب و مکر و حيله نيست؟ اءقانون گنجانيده به منصۀ اجر

باط انگليس با طالب و کمک ھائی که گفته می شود اين کشور در بسا زمينه ھا طی سال ھای اخير و در ارت            

زمان موجوديت قوای ائتالف در افغانستان به طالب نموده است، و ھمه به حوالۀ مطبوعات از آن اطالع 

رتجع و متعصب و کھنه دارند، نمايانگر اين مدعا است که انگلستان ھرگز خواھان آن نيست که نيروھای م

  !پرست در اين طرف و آن طرف خط ديورند از بين بروند

  جوانان روشنفکر و ترقی خواه را نيست و نابود کردن و ريشۀ افکار آزاديخواھانه و مستقل و سودمند برای

 رفت نادرخان در اين کار به حدی پيشکشور را، به کلی خشکاندن، آيا خيانت و غدر به کشور و مردم نيست؟ 

 يعنی گرفتن استقالل از خواند؛" خيانت ملی"که خدمات بی شائبه و مترقی و ملی شاه امان هللا خان را 

انگليس، افغانستان را به عنوان يک کشور دارای استقالل و آزادی و برابر با سائر کشور ھای آزاد جھان 

ا برخی مسائل مھم، از قبل تعيين حق قبل بر آن نه حکومت ايران حاضر بود با ما در رابطه ب(معرفی کردن 

. آبه و تعيين سرحدات ميان دو کشور، به بھانۀ اين که شما استقالل نداريد، صحبت نمايد و نه حکومت روسيه

ھر دو کشور، چون سياست خارجی ما به دست انگليس ھا بود، ھر موضوعی را که به افغانستان مربوط می 

، ايجاد روابط ديپلوماتيک با برخی از کشور ھائی که )حل و فصل کنندشد، می خواستند از طريق انگليس ھا 

ن به کشور ھای فرانسه و آمادگی ايجاد چنين روابطی را با افغانستان داشتند، ساختن مکاتب، فرستادن محصال

ايتاليا و جرمنی و ترکيه غرض کسب علم و دانش عصری ـ تعدادی از دختران را به کشور مسلمان ترکيه ـ، 

ن برای تدريس تخصصی تر و بھتر اعوت از کشور ھای مذکور برای اعزام گروپ ھای متخصص و معلمد

ن کشور، درعرصۀ حقوقی تدوين قانون اساسی و قوانين متمم و فرعی، الغای مريدی و ن و محصالامتعلم

قق سريع سسات توليدی، اقدام به تحؤمرشدی در اردو، اقدام به ايجاد بيشتر کارخانه ھای صنعتی و م

اصالحات اجتماعی، ساختن بند ھای آب گردان برای زير آب ساختن زمين ھای زراعتی باوجودی که بودجه 

نبود به کمک مردم، ساختن نواحی جديد شھری به سبک کشورھای پيش رفتۀ دنيا، فراھم کردن خطوط 

ن راه ميان کابل تھران و مسکو تلگراف ميان شھر ھای کابل ـ مزارشريف ـ ھرات ـ قندھار ـ جالل آباد و از اي

ـ ، ... و دھلی و تاشکند، تأسيس اولين استيشن تيلفون در کابل، ساختن پارک ھا ـ باغ  داراالمان و باغ پغمان و

ساختن تئاتر و سينما و راديو، اجازۀ نشر جرايد متعدد، تأسيس کتابخانه ھا، تأسيس مکاتب صنايع نفسيه، به 

منع گرفتن چھار : ن خط ريل شھری، ساختن بند برق، توجه به حقوق نسبی زنوجود آوردن دو مجلس، آورد

در تاريخ کشور، " انجمن حمايت نسوان"زن، برابری زن و مرد، منع ازدواج دختران صغير، ايجاد اولين 
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گسترش شفاخانه ھای زنانه، اجباری ساختن تدريس پسران، مصونيت پست، مصونيت خانه ھای مردم از 

ھمه از نظر نادر خان خدمت نبوده، بلکه خيانت بوده است؛ آنھم ... يت ملک و دارائی عامه وتعرض، مصون

 !!  خيانت ملی

به شمول مجددی ھا و گيالنی ھا و محمدی ھا، رھبران اتحاد سه گانۀ (      به اين حساب کار ھای مجاھدينی که 

يگانه را به افغانستان کشاندند، شھر کابل در دوران به اصطالح جھاد پای ده ھا کشور ب) طرفدار ظاھر شاه

را به خاک يک سان ساختند، ھفتاد يا ھشتاد ھزار انسان را در يک ھفته  کشتند و پوست کندند و ھزار ھا 

دختر و زن، و بچۀ برھنه صورت را مورد تجاوز قرار دادند و تا امروز به جنگ و جنايت و تخريب ملک، 

دستگاه ھای استحباراتی خارجيان پول دريافت می کنند و مانع صلح و و جاسوسی ديگران مصروفند و از 

ختم جنگ در کشور می شوند و ھزاران انسان را با ترور و انتحار به خاک و خون می کشند و سرمايه ھای 

را به باالترين ...  واءمردم را چور و چپاول و ملک و زمين مردم را به زور غصب می کنند و فساد و فحش

؛ و بيداد خود ...رسانيده اند و کار حکومت داری شان ھم به سگ جنگی سگ بازان تبديل شده است وحد آن 

د، با ھمه وحشت و ترور و زنجير و زندان و قتل ھای ناروای ھزارھا انسان بی گناه را ونادر و ھاشم و داو

ت و گرفتن تصميم مستقل و بايد خدمتگار اين ملت خواند؛ زيرا اگر گرفتن استقالل و داشتن حق خود ارادي

آزاد در قسمت خود، با سربلندی و پاکی و صداقت و وطن دوستی و احترام به حق مردم، خيانت ملی است؛ 

پس کارھای مجاھد و طالب، که مجددی و گيالنی، ازجمله پشتيبانان نادر و خانواده اش ھم شامل دسته ھای 

و اال، !  يحيی بايد خدمت به خاک و مردم شناخته شودمجاھدين ھستند، و دوران وابستگی ديکتاتورھای آل

اگر قضيه معکوس باشد، پس نادرخان که فرق بين کار خود و کار شاه امان هللا خان را ندانسته است و خيانت 

   !!خود را خدمت و خدمت شاه امان هللا را خيانت می خواند، بايد دروغ پرداز و باطل وغدار باشد

 خان قبل از آمدن به سرحدات افغانستان وعده نموده بود که می خواھد برای استرداد گفته می شود که نادر 

پاشاھی به شاه امان هللا خان، با امير حبيب هللا خان بجنگد و در صورت پيروزی پادشاھی را برای شاه امان 

شکيل جرگۀ تقلبی اما وقتی در جنگ پيروز شد، او اين کار را نکرد و با سازشکاری و ت. هللا خان واگذارد

اين کار نقض عھد و بی وفائی و مکر و  فريب و ھمه مترادف با . کاری کرد که خود را به پادشاھی برساند

 !غدر ھستند

، ۵١۴در صفحۀ " افغانستان در پنج قرن اخير" کتاب معتبر ۀمحمد صديق فرھنگ مؤرخ و نويسندميرمرحوم 

ندازد، در بارۀ حرکات روشنی بي..." شورش منگل"موضوع ر جلد اول کتاب ياد شده، جائی که می خواھد ب

  : تخريب آميز نادر خان، ھمينطور در بارۀ تشبثات فتنه انگيزانۀ نورالمشايخ چنين نوشته می کند

ی، جاجی و ئساير قبايل سمت جنوبی مثل احمدزااين شورش که در آن عالوه بر افراد قبيلۀ منگل، بعضی از "

بنيان گذاران .  رخ داد و تا اخير سال مذکور ادامه يافت١٩٢۴شتند در اوايل سال سليمان خيل ھم شرکت دا

محلی آن مال عبدهللا معروف به مالی لنگ ھمکار او مالعبدالرشيد بودند که برای تحريک مردم عليه شاه 

خته در خصوص قانون جزاء را که تازه در محاکم در محل تطبيق قرار گرفته بود بھانه ساه موضوع مذھبی ب

حالی که در يک دست قرآن کريم و در دست ديگر قانون مذکور را گرفته بودند از مردم سؤال می کردند که 

ًکدام يک را قبول دارند، طبعا مردم وابستگی شان را به قرآن مجيد اظھار می داشتند و آن گاه ماليان مذکور 

در مرحلۀ نخست دولت از در . دعوت می نمودند امان هللا خان و برنامۀ اصالحات او هآنان را به قيام علي

مصالحه پيش آمده عده ای از روحانيون از جمله فضل عمرمجددی حضرت شور بازار را برای مباحثه با 

ماليان و قناعت دادن شورشيان به خوست فرستاد، اما نورالمشايخ که در باطن با شورشيان ھمراه بود ايشان 
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ندی بعد به عنوان حج بيت هللا از کشور خارج شده در ھند برتانيوی اقامت و چ) ٣٣(را در خفا تشويق نمود 

در عين حال محمد نادر خان وزير حربيه از قيادت قواء . اختيار کرد و مخالفت خود را با دولت علنی ساخت

ف يا بر طر(عليه شورشيان استنکاف نموده از وظيفه اش به عنوان سپه ساالر و وزير حربيه استعفاء داد 

معروف است که چون امان هللا خان در مجلس وزراء رھبری اردو را در جنگ عليه شورشيان به او .) شد

شرطی می پذيرد که دولت از تطبيق قانون جزاء و ه تفويض کرد، سپه ساالر در جواب گفت اين وظيفه را ب

زه بدھد که با دادن قانون خدمت نظامی معروف به ھشت نفری در سمت جنوبی صرف نظر نموده به او اجا

شاه در جواب گفت که نمی تواند در يک کشور دو قانون را جاری سازد . اين امتيازات با شورشيان صلح نمايد

و اگر او حاضر نيست برای تطبيق نمودن قانون نافذ در کشور به سمت جنوبی برود بايد وظيفه اش را ترک 

ن محمد نادر خان و ھمفريز وزير مختار انگلستان در اندکی پس از آن در صحبتی بي. گويد و وی چنين کرد

طور ه ، سپه ساالر از اصالحات امان هللا خان و روش سياسی او ب.] سفارت انگليس ـ از ن[وزارت مختاری 

ش را به نزديک او چون محمود طرزی، تمايلعام انتقاد نموده و در ضمن اظھار مخالفت با امير و ھمکاران 

استنکاف محمد نادر خان از رھبری عمليات نظامی ). ...٣۴( دوستی برتانيه ابراز داستاتکای افغانستان به

مخالفت را در خارج تأسيس  عليه شورشيان نه تنھا موجب تشويق مخالفان در داخل کشور شد، بلکه ھستۀ 

ند درحالی که کرد که بعد ھا دو برادر ديگر محمد نادر خان، محمد ھاشم خان و شاه ولی خان نيز به آن پيوست

وجود ه  نزديک تر با افغانستان يعنی در ھند برتانيوی بۀحضرت نورالمشايخ ھستۀ فعال ديگری را در نقط

 ..." آوردند

ند نکتۀ الزم را در مورد آنچه در باال آمد، غير از دو روئی مسلمانی چ مطلب بپردازم ۀمی خواھم قبل از اين که به ادام

  :چون نورالمشايخ، توضيح کنم

 کتاب ياد شده اش می نويسد، از ۵۵٨ طوری که مرحوم مير محمد صديق فرھنگ در صفحۀ ٣۴ و ٣٣  حاشيۀ الف ـ

  . ستيوارت گرفته شده است. اثر آر" آتش سوزی در افغانستان" کتاب ٢۵۶ تا ٢۵٣صفحات 

ين اگر نورالمشايخ به حکومت بنابرا. ً قبال يادآور شديم که مجددی ھا در ميان مردم سليمان خيل نفوذ قوی داشتندب ـ

امانی خوش بين می بود، و اگر ميان خانوادۀ مجددی ھا و نادرخان که از رفتن به جنگ خود داری ورزيد، در پشت 

استنکاف . پرده توافقاتی وجود نمی داشت، مجددی مذکور حداقل می توانست مانع شورش مردمان سليمان خيل گردد

باال عزم شورشيان را از نظر روانی ھم که شده بود، ضعيف می ساخت و ) فی صدی(مردمان سليمان خيل با پروسانت 

اين خود می توانست برگ برنده ای باشد برای دولت امانيه، اما ھمانطور که گفته و خوانده شد، قصد اين دو خانواده 

می شود تا رقيب شکست می بحران بايد عميق تر و عميق تر . نجات دولت امانيه و نجات افغانستان از بحران نبود

  .خورد و جا خالی می کرد و اين دو خانواده به مرام خويش می رسيدند

 پيشنھاد نادر خان برای انصراف از تطبيق قانون جزاء و قانون خدمت نظامی معروف به ھشت نفری در واقع تالش ج ـ

وبی که پالن داشت در مرحلۀ حساس و ـ برای پيدا کردن جای پای محکم تر در ميان مردمان سمت جن١: آشکاری بود

ـ  با جاری ساختن قانون دو گانه در کشور، اگر شاه آن را می ٢معين از وجود آن ھا برای گرفتن قدرت استفاده کند؛ و 

 دولت به اتھام طرفداری از قوم پشتون به عصيان و به شورش می آورد و نخست، امان هللا هپذيرفت، ھمۀ مردم را علي

عنوان يک پادشاه قوممدار بدنام می ساخت و دوم، زمينۀ سقوط دولت امانی را در ھمان سال ھای اول فراھم خان را به 

  ...می کرد
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 به وزارت مختار انگليس برای چه و به استناد کدام مقام، صالحيت و حيثيت دولتی بود ء رفتن نادرخان بعد از استعفاد ـ

برود و با آن مقام ديدار کند؟ به معنی ديگر مالقات وی با وزير مختار که وی می توانست به استناد به آن بدان جا 

  انگليس به اساس کدام مدرک و پشتوانۀ شغلی يا وظيفه ئی بود؟

 يا ترک مناصب باالی دولتی توسط چند برادر در يک زمان، با ھر منطقی که سنجيده شود، اگر اء امکان استعفھـ ـ

ی باالتر، از ھر راھی که فکر کنيد، وجود نداشته باشد، بعيد و غيرقابل فھم به نظر پالنی برای دست يافتن به قدرت ھا

در تاريخ ديده نشده است که برادری به خاطر برادر ديگری که از وزارت بر کنار شده باشد، از وظيفه، آنھم . می رسد

ب آور است، اگر اين مفکوره وجود گوشه گرفتن پنج برادر از کار، در يک زمان، تعج.  بدھداءاز مقام مھمی، استعف

ً ظاھرا ساده بايد پالن ھای بزرگ و مھمی وجود ۀ زير نيم کاسه است؛ يعنی در پشت يک برنامه اینداشته باشد، که کاس

  !! داشته باشد

ند نادر خان و برادرانش بايد از قبل نقشه ای در سر می داشتند، که ھمه يکی پی ديگری وزارت و سفارت و مقام ھای بل

  . نظامی را، به مجردی که يک برادر وظيفه را ترک می گويد، ترک نموده از کشور خارج شوند

آيا اين تصميم او با تصميم نرفتن نورالمشايخ به طرف جنوبی برای خواباندن شورش، در روشنی اسناد و شواھد 

ا در بمبی با ھم می بينند و در يک خصوص زمانی که اين ھه ًديگری که قسما پيشکش شد، به ھم ارتباط نمی گيرد؟؟ ب

ًزمان ـ احتماال چند روز پس و پيش از بمبی به سوی سرحد افغانستان حرکت می کنند و در آن جا با ھم به تبادل افکار 

  ... پرداخته از مجددی ھا کمک خواسته می شود و

رمان آزادی و داشتن استقالل، و بی ، برنامه ھای تخريبی، خيانت به ملت و آ"غدر"ما ھمۀ اين کار ھا را در زمرۀ 

يوسف و آصف و ھاشم و نادر و محمود و ولی و علی و عزيز نسبت به آنچه امان هللا خان و ) نمک نشناسی(وفائی 

  پدرش به اين ھا کرد، به حساب می آوريم؟؟  

نستند حامل فکر ديگری و مجددی ھا که به پشتيبانی چنين يک تفکر و چنين يک خانواده ای برخاسته بودند، نمی توا

چنين تشابه فکری بدون شک نمی توانست از يک طرف تصادفی بوده باشد، . غير از آنچه نادر خان داشت، بوده باشند

  ! و از طرف ديگر آن ھا را از داشتن خصلت و ھدف و آرمان مشابه با ھم  مبرا و برکنار سازد

يکی از صد ھا سال . يی را در ھند برتانيوی سپری نموده بودندتصادفی برای اين نبود، که ھر دو خانواده مدت طوالن

که می تواند با آن اخالقی ـ فرومايگی و عالقه ای بی نھايت مفرط به پول و دلبستگی شديد به داشتن جای نزديک به 

ه ھائی برای جای پيامبران ـ که داشته و دارند، بعد از آمدن انگليس ھا به ھند و ضرورت انگليس ھا به چنين خانواد

صاف کردن راه ھا برای مقاصد استعماری شان در منطقه، در خدمت انگليس ھا قرار گرفته باشند، و ديگری بعد از آن 

که يعقوب خان به ھند تعبيد می شود و خسربره اش، يحيی خان، پدر يوسف خان و آصف خان، و پدرکالن نادر خان و 

 و عبدالعزيز خان ھمراه وی به ھند می روند و مدتی، اگر فراموش علی محمد خان و شاه محمود خان و ھاشم خان

نکرده باشم، بيست و سه سال، در منطقۀ سر سبز و خوش آب و ھوای ديره دون مقيم می شوند، با آن ھمه دورانديشی 

  ! انگليس ھا، با ھم رابطه بر قرار نکرده باشند

 به جھان باز می کند و دوران طفوليت و نوجوانی و چند سال چھار سال بعد از اين تاريخ نادر خان در ھمان جا چشم

! برادرانش ھم ھمينطور. دوران جوانی خود را در اين منطقه و زير نظر انگليس ھا سپری نموده به مدرسه می رود

 به ًمحيط و انسان ھای آشنا با آداب و فرھنگ اروپائی، ھندی و انگليسی، سبب می شود که اين خانوادۀ نسبتا بزرگ

در واقع انگليس ھا ھمين . زندگی اروپائی و تربيت و آداب انگليسی انس و عادت بگيرند و از آن ھا چيز ھائی بياموزند

را می خواستند که آن ھا را به خود جلب کنند و آمادۀ آن بسازند که روزی، اگر ضرورت شد، آن ھا را برای پيشبرد 

ن خان و به پادشاھی رسيدن حبيب ار يکی ـ دو سال پيش از مرگ عبدالرحماين کا. اھداف شان به افغانستان برگردانند
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کاکا و پدرش به عنوان مصاحبين حبيب هللا به ارگ راه پيدا .  سال داشت١٨نادر خان در آن زمان . هللا خان عملی شد

ن مردم پيدا نموده خود  را ًکردند و سائر برادران ھم به کار ھای نسبتا مھم گماشته شدند، تا آرام آرام شناختی در ميا

  .برای پادشاھی کشور آماده بسازند

بسيار احتمال دارد که خانوادۀ مجددی و خانوادۀ نادر خان، قبل از اين که به افغانستان بيايند، در ھند با ھم آشنائی 

يس، حتی اگر ارتباط ولی اگر چنين ھم نباشد، نقشی را بازی نمی کند، زيرا داشتن ارتباط با انگل. حاصل نموده باشند

مستقيم و سرراست ھم ميان اين دو خانواده وجود نمی داشت، به نوعی ارتباطی بود درعالم بی ارتباطی، که با يک 

  .   چرخش، مانند چرخش کليد برق، اين دو خانواده را با ھم وصل می کرد، تا از آن  نور خدمت به انگليس ساطع گردد

ًغيرمستقيم، خاصتا در ديداری که در بمبی ميان آن ھا صورت گرفت، ھمانطور که اين ھا در ديدار ھای مستقيم و 

مشاھده شد، مطابق رھنمائی ھای انگليس برنامه ھای خويش را اول برای سقوط دولت امانی و بعد برای به زير کشيدن 

ز انگليس گرفته و ھر دو جدا پول الزم را ا. حبيب هللا کلکانی از قدرت و گرفتن پادشاھی توسط نادر خان طرح نمودند

     !جدا و در روز ھای مختلف به صوب سرحدات افغانستان روان و از آن جا به درون کشور داخل شدند

 در قرآن، به بھانۀ اين که مردم می خواھند حبيب هللا اعدام شود، با اءحبيب هللا بر افتاد؛ و نادر پادشاه شد و باوجود امض

بحث در اين نوشته نشان دادن !  ناپسندی که داشت به زير قولش زد و حبيب هللا را اعدام کردھمان اخالق حيله گرانه و

پيوند مجددی ھا و نادر خان و مخالفت آن ھا با شاه امان هللا خان و داشتن رابطۀ اين دو فاميل با انگيس و در نتيجه 

گفتند به آن ايمان دارند و قسم ياد کردند، وفا خيانت ھا و غداری ھای اين دو خانواده است که حتی به قرآنی که می 

  !!غرض در اين جا دفاع از حبيب هللا خان کلکانی نيست. نکردند، است

ن بھانه او را از شخصی که مجددی ھا را بر آن داشت تا امان هللا خان را به مردم کافر و ملحد معرفی کنند و به اي

 به کتاب و به قانون مسلمانان، به کتابی که حرفش باالتر از حرف د، خود به قرآن، به کالم خدا،کشور خارج سازن

بود، چنان بی احترامی می کند، که در تاريخ بشر، غير از ... پيامبر و خلفأ و ھزاران نورالمشايخ و شمس المشايخ و

  .زده اندکاری ن بی دين ھم، دست به چنين مالعمرھا و سياف ھا و خود مجددی ھا و امثالھم، انسانی، حتی دھری ھای

بابا جان، تو که دم از دين و خدا و پيامبر می "ًو مجددی ھا، از آنجا که يار غار بودند،  اصال بر روی خود نياوردند که 

 کافر و ملحد و يارانش می جنگی وقتی به قرآن سوگند ياد می کنی، چرا  دين اسالم با امان هللازنی و برای احيای

  !! ری؟؟ خاک به سر حبيب هللا کلکانی، اعتبار اسالم و اعتبار ما چه می شود؟؟حرمت قرآن را نگھه نمی دا

اينجاست که نتيجه گرفته می شود که اطالق کلمۀ غدار به نادرخان از سوی مرحوم داوی، ھرچند ھنوز ھمه شيطنت 

ی ھا با اين خانواده داشتند می ًھائی که نادرخان بعدا مرتکب شد برايش معلوم نبود، بيجا نبوده و ھم با ارتباطی که مجدد

  !!  بينيم که اين ھا ھم، که اصل بحث ما سر ھمين ھاست، از آن ھا در مکتب خيانت و غداری نمرۀ کمتر نياورده اند

ازۀ گله يا شکوه می داشتم، می پرسيدم، که چطور راضی شدی با موجوديت اين ھمه شمس جــ ای خدای پاک، اگر ا١

، از ھمه باالتر و واالتر شيخی ...انجم و انور و انوار و فضل و سرور و معصوم المشايخ ھا و و ماه و اءو نور و ضي

را داشت و دارد، اين ملک چنان ويران، و مردم بی نوايش چنين سرگردان و ناالن و بدبخت " رنگ خودت"که 

  !!  شود؟؟

چه می دانی که گنھکار ھستند ، يا نه؟ دوم جواب سؤال نگارندۀ اين مقاله از جانب خداوند اين خواھد بود، اول تو 

و سوم من ھرگز به چنين امری راضی نمی شدم اگر حضرات مجددی ھا . مردمی که که خود نجنبد، حالش از اين بدتر

و نقيب ھا و امثالھم، به خصوص خانواده ھای شما سيد ھا، به راستی و از صميم قلب، بدون دروغ و تظاھر و تزوير 

نگوئيد که دلم !  بھبود و صالح و فالح مردم می بودند و به راستی از خدا و پيغمبرش اطاعت می کرديد در فکراءو ري

  !! ًاز دست ھمۀ تان، خصوصا از دست تو سيد ياغی و باغی داغ داغ است
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م  ــ علت تبعيد نورالمشايخ فضل عمر مجددی به ھند دست داشتن وی در شورش پکتيا بود که به قرار نوشتۀ مرحو٢

 افغانستان در مسير تاريخ انگليس ھا را محرک اصلی آن می داند و نورالمشايخ را يکی از آتش ٨٠٧غبار در صفحۀ 

    .بياران اوليۀ آن بنابر اشارۀ انگليس می خواند

و با اين ھمه ارتباطات با انگليس و با اين ھمه سند و مدرک و ويرانکاری در کشور تان ھنوزھم فکر می کنيد که اين د

خانواده و وابستگان و متعلقين و خدمت گاران و کارمندان سابق و خويشان و اقارب اين ھا به فکر آبادی ملک و 

يد، می توانيد بازھم به ھمين فکر باشيد، از ما چه می  چنين فکر کرده ابھبودی زندگی شما بوده و ھستند؟ چون تا حال

    !!رود؟ از ما فقط گفتن است، باقی خود دانيد

٢۶/٠٨/٢٠١۵  

  

  

  

  

  

 

 


