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  در بارۀ دورۀ امانی ع�مه حبيبی شھادت 

  

  :دانشمند افتخارآفرين 

از برجسته ترين دانشمندان افغان برای اھل قلم واھل پژوھش و تحقيق معلوم است که پوھاند حبيبی يکی 
وشايد برای دوباره زادن شخصيتی چنين  آراسته بادانش . بودکه درکشورما بی نظير و درسطح منطقه کم نظيربود

  .ھای گونا گون چون او تا سالھای بسياری  جايش درکشور ھمچنان خالی بماند

ی ونيز از لحاظ طاقت کار وحوصله مندی حبيبی ازلحاظ تبحر علمی و آگاھی برمتون ک�سيک تاريخی و ادب
فھرست اثار تحقيقی . تحقيقی ، شخصيت ممتاز وبی بديلی در کشور ما بود-برای بسر رساندن کارھای بزرگ علمی 

من فکر ميکنم کسانی که بخواھند در .  اثرتحقيقی  ومقاVت تحقيقی وی به ھشتصد تا ميرسد١٣٢تاليف شده پوھاند به 
اس�می افغانستان کار کند، برايشان ممکن نيست بدون مراجعه به آثار ع�مه حبيبی از عھده چنين مورد تاريخ دوره 

او دربيش از سی کنفرانس علمی بين المللی اشتراک کرد و با ايراد سخن رانی ھای .کاری بدرستی  برآمده بتوانند
  .فريدعالمانه  در مجامع علمی ملی و بين المللی برای افغانستان افتخارمی آ

ھمانگونه که ع�مه محمدقزوينی در ايران بنيان تاريخ نگاری علمی را گذاشت، درافغانستان ھم ع�مه حبيبی 
او برای تحليل واثبات ھر حادثه تاريخی به  ديدن يک يا دو منبع قناعت . گذاشت اساس تاريخ نگاری علمی را بنياد

يخ وريشه مسئله را کشف ميکرد وبعد استدVلش را بربنياد اسناد نميکرد، بلکه به مآخذ ومنابع متعدد رجوع مينمود وب
  .ومدارک تاريخی استوار ميکرد

 براثر دقت شخصی خود واز روی تاريخ ھای علمی که دانشمندان اين  رااستاد حبيبی  ميتود جديد تاريخ نگاری
رھنمای من در تاريخ نگاری : خودش ميگويد  .شته وچاپ کرده بودند دريافته بودعرصه در کمبريج انگلستان نو

بنابرين نخستين کسيکه درکشورما به  .تاريخ ھند چاپ کمبريج انگلستان واثار تاريخی ع�مه محمدقزوينی بوده است
ميتود ومعيارھای معاصر تاريخ نگاری توجه نمود و روش فھرست نويسی وتھيه فھرست اع�م جغرافيائی ورجال 

وبخاطر ترويج ھمين روش ھای معاصر تحقيقی .  رعايت نمود، پوھاند حبيبی بودوملل ونحل را درتاريخ نگاری خود
غير از حبيبی ھيچکدام از . وتاريخ نگاری  بود که از طرف پوھنتون کابل به وی رتبه علمی پوھاندی تفويض گرديد

  .ريخی نزده اندمورخين کشور بشمول کاتب وکھزاد وغبار وفرھنگ دست به چنين کارحوصله فرسا ولی  پراھميت تا

او » افغانستان بعداز اس�م«صفحه ای١٠۵٨ تحقيقی مرحوم حبيبی، نگارش تاريخ -يکی از شھکار ھای علمی
است که با استفاده از سيصد وچند منبع ومأخذ معتبر عھد اس�می، با متود و معيار ھای علمی تاريخ نگاری آنرا به 

وتا کنون در ايران . رون نخستين اس�می به تحقيق گرفته شده استپايان برده است و در آن تاريخ افغانستان در ق
  .چندبار تجديد چاپ شده است و پس از ھرچاپ نسخه ھای آن طی چندماه ناياب ميگردد

 

  :حسب ونسب وتحصي�ت 

 و جدش مي عبدالرحیپدر ک�نش مولوپدرش م� عبدالحق و.  حبيبی به خاندان علمی محقق قندھاری تعلق دارد
از لحاظ تبار .  بود  انتخاب نمودهیبي نسبت تخلص خود را حبنيبه ھم. نام داشت ی هللا محقق قندھاربي حبیمولو
بعد از ختم دوره شش  ودرقندھار متولد شدمي�دی  ١٩١٠حبيبی درسال . دمتعلق بو ړ کاکلهيبه قبپښتون و  یقوم

.  نشستی کندھاری ابوالوفایالواسع ومولو عبدیمولوتلمذ وشاگردی  ی پا،ی شمس١٣٠۴، در مارساله مکتب شال
 ارمغان، رانشھر،ي کاوه، ان،ي سراج اVخبار، حبل المت: چونی و ھندیراني ای وبعد از آن با مطالعه نشرات افغان

 محمود یھا  و نوشتهھا دگاهي با ديی محشور شد و آشنای دری ادبیھا کي اشعار ک�سواني و دليالھ�ل، صور اسراف
 ،ی مصرداني زی جرج،یراني جمال زاده ارانشھر،ي ادکاظم،ي س،یني محمد قزو، زادهی تقدحسنيو س افغان یطرز
  . پرداختشي خوی علمتي شخصی به ارتقاگراني و دی ندوماني سل،ی ھندی نعمانیليسھ

 ،يی اوستایھا د و با زبانمی فھمي را یسي اردو و انگل،ی عربیھا زباناو ع�وه بر زبانھای پشتو ودری،
 در سال ی سالگ٢٢ آغاز کرد و در ی رسمفهي به وظی سالگ١۵ در یبيحب .تداش يی باستان آشنای فارست،يانسکرس



 پرداخت، ھرچند قبل از آن در في و تالیسيبه کتاب نو) یبه فارس( شعر پشتو یھا  سبکخچهي با نوشتن تار١٣١١
   .نوشت ی مه طلوع افغان مقالی ھفتگدهيجر

 کتاب ورساله ١٣٢که سال فوت اوست ، بيش از ) م١٩٨۴اپريل ( ش ١٣۶٣ر مرحوم حبيبی تا ماه ثو
من عکسی از او را ديده ام که در پھلوی آثار . بطورمستقل ودرحدود ھشتصد مقاله تحقيقی نوشته و چاپ کرده است

  .بلندی آثار او با قد آن مرحوم برابری ميکرد. چاپ شده خود ايستاده وگرفته بود

 

  :بی از دورۀ  امانیچشم ديدھای  حبي

از مورخان نامدار افغانستان در قرن بيستم است وعادت  حبيبى ع�مه 
نداشت، قلمش را در مدح وثنای شاھان واميران محمدزائی بکار اندازد، زيرا 
که پدر ک�نش مولوی عبدالرحيم آخندزاده از کشته گان دست امير عبدالرحمن 

مجبور به ) نادرشاه(اندان حکمرانخان بود، وخودش نيز از دست استبداد خ
فرار از کشور شده بود، و مدت ده سال در غربت وج�ی وطن، با تنھا قلمش 

ازين جھت او با خاندان محمدزائی . برضد استبداد سلطنتی مبارزه ميکرد
درافغانستان ميانۀ خوبی نداشت، اما از آنجايی که مؤرخی واقعيت بين وحقيقت 

 شاه امان هللا غازی در ميان می آيد، از تعريف وتمجيد پسندی بود، آنجا که نام
آن شاه غازی و رژيم مترقی امانی دريغ نميکند، وحتی  کمر به جنگ برای 
اعادۀ سلطنت او می بندد و با لشکری که از مردم قندھار و وVيات ھمجوار آن 

   شاه امان هللا غازی در لباس شاھانه                   . برای اعادۀ سلطنتش آماده پيکار شده بود، اشتراک ميورزد

  : حبيبی از چشم ديد خود در مورد شاه امان هللا ميگويد 

چون نويسنده اين سطور، دوره امانى را از اوايل تا اواخر آن درک کرده و ديده ام و با رجال آن دوره محشور و « 
اعضاى مھم در صف اول و ديگر :  طرف بنويسم که ناظر احوال و اقوال انھا بوده ام ، با يد به حيث يک مشاھد بى

صفوف پائين مشروطيت دوم ، تا وقتى که اقتدار سياسى را بدست نگرفته بودند، مساعى آنھا مخلصانه و درخور قدر 
به تبديل رژيم کھن و فرسوده و بنيان گذار افغانستان نوين منجردانى بوده و قربانى ھاى ايشان مشکور است ، زيرا 

که در تاريخ افغانستان فراموش ناشدنى  و يا آغازشد  بدست آمدده مبداء حيات جديدو در نتيجه مساعى ايشان بوده 
که مسئول سوء عاقبت  ده سال دوره امانى روى ھمرفته ايام ميمون و نيک تاريخ اين مملکت شمرده مى شود و .است

   .عوامل مغرض خارجى و داخلى است 

ھم يک جوان مخلص نيکدل و ) عليه الرحمه(خان غازى هللا  بخشاى اين مملکت ، امان ا اما شخص شاه مرحوم آزادى
خيرخواه افغانستان بود که عشقى به وطن و مردم خود داشت و در بدست آوردن و بنيان گذارى ده مبداء مذکور توجه 

و نسل جديد بايد قدر عمل او را و سعى و ت�ش او دخيل بود و بنابرين تاريخ افغانستان او را به نيکى ياد خواھد کرد 
  ]١[».مى چربيد بدانند و ھمواره نامش را به نيکى ياد دارند،زيرا اعمال نيکش برسھوھا

  :، ده مبداء حيات جديد، رژيم امانی را چنين برمی شماردحبيبی

به اعتبار انجام يافته، )مشروطيت دوم(ما نميتوانيم ازکارھای نيکوئی که بدست اين گروه مخلص وخيرخواه « 
سوء عاقبت آن رژيم و ناکامی بعدی آن چشم بپوشيم، زيرا فصل مھم تاريخ اجتماعی افغانستان است که در تشکي�ت 

  :مدنی افغانستان آزاد چنين سھم گرفتند

  .اول،در بازستانی استق�ل افغانستان، پيشقدم و درجنگ استق�ل رھنمايی نمودن و ضد استعمار بودن

ل استق�ل،افغانستان را به حيث يک مملکت آزاد ومستقل به دنيا معرفی نمودن وارتباط ھای  بعد از تحصي- دوم
  .سياسی آنرا با ممالک دنيا قايم نمودن

  .الغای رسم اسارت در مملکت و امحای بقايای آن-سوم

  انستان تعميم معارف وگشايش مکاتب ومدارس ونشر جرايد برای تربيۀ عامه اوVد مردم در سراسر افغ-چھارم

  .وآغاز به پرورش زبان

 تشکي�ت جديد  در دواير ودفاتر دولتی بر اساس تفکيک وظايف و تغيير سيستم ماليه ستانی وتاسيس -پنجم
  .گمرکات وديگر دواير مالی وحسابی براساس محاسبات طرز جديد وترتيب بودجۀ  مملکت



  .خابات شورای دولتی و ملی  فراھم آوری لويه جرگه ھای عنعنو ملی و نشر قوانين انت- ششم

  ).اھوزارت خان(تشکيل کابينۀ مسئول وتفکيک قوای ث�ثه تقنين وقضاو اجرای تعيين مراکز نظارت امور-ھفتم

رواج برخی ازمبانی ضروريه مدنيتجديد مانندپست،تلگراف،تيلفون،موتر، طياره،راه ھای موتر رو،شھر -ھشتم
  .سازی ومصنوعات وطنی

  .طلبه به خارج مملکت برای تحصي�ت عالی] اعزام[ ارسال-نھم

 ترتيب وانتشار قانون اساسی براساس حقوق مردمو دولت وديگرقوانين برای اجرای امور ادارھری - دھم
  .تلکه عشرة کاملة .وقضائی وآفريدن روحيۀ قانونيت در مملکت

 انسانی فراموش کرده  اين کارھای نيک وآغاز حرکت ميمون دورۀ امانی است که تاريخ وقضاوت بيطرفانه
  ]٢ [».نميتواند

اما ھستند مورخ نماھای که ازسرنادانی و يا از سر اخ�صمندی به انگليس سعی ميکنند تا درخشان ترين دورۀ 
تاريخ افغانستان را که ھمانا به دورۀ امانی شھرت دارد، به تمسخر بگيرند و با دVيل و براھين مرتجعانه و ضد 

بی . دد وتعليم وتعميم معارف واستق�ل طلبی را، يک دورۀ نا مطلوب و ضد اس�می ثابت کنندملی،آن دورۀ تنور وتج
اھميت جلوه دادن  دورۀ امانی، تمسخر به استق�ل کشوراست؛ استق�لی که پدران ونياکان با شھامت اين ملت آنرا با 

اگر ما اين .  تاريخ اين ملت است ريشبهبی اھميت ساختن دورۀ امانی ، در حقيقت ريدن . خون خود بدست آورده اند
ًدوره از تاريخ خود را برای ملت خود يک دورۀ بيداری ملی وتجدد خواھی ورنسانس قابل افتخار ندانيم، اص� ما 

  .تاريخی نداريم تا  فرزندان ما آنرا بياموزند

 کاشف و نابغه کاکر نحس پوھاند«: شخصيت خبيرملی، داکتر عبدالرحمن زمانی با نگارش مقالۀتانه خوشبخ

، اين شاگرد و ړ کاک بزودی چھرۀ ضد ملی داکتر»افغانستان؟ معاصر تاريخ جعلکار و نگار تحريف بزرگترين يا بزرگ
سلسله مقاVت داکتر زمانی را ميتوان در پاسخ . فادار انگليس را به  ھموطنان حقيقت پسند وآزاديخواه  ما معرفی نمود

 . در پورتال افغان جرمن آن�ين مطالعه کرد و از آنھا آموختړاککبه ياوه گوئی ھای داکتر 

.  ، از لحاظ علميت درتاريخ کشور ومبارزات ضد استبدادی، به خاک پای ع�مه حبيبی نمير سدړ کاکداکتر
ر لشکرکشی مردم قندھار بسوی کابل برای داو . ، دورۀ امانی را با تمام کمی وکاستی اش می ستايد حبيبى ع�مه 

از مشاھدات نويسندۀ « : مى نويسدخود  اعادۀ سلطنت  امان هللا خان،خود يکی از سربازان امانی بود و از چشم ديد
خان بسوى کابل  هللا ھزار لشکر قومى قندھارى و ھزاره تحت قيادت شاه امان  ده   ش١٣٠٨در بھار :اين سطور است

در مسير راه بنا بردسايس انگليس بوسيله برخى . سپاه زابل و مقر را عبور کرد و بسوى غزنى پيش آمد. حرکت نمود
داران   ن از ط�يهت انگيزش و آويزش قبايل درانى و غلجائى بيست عناصر مشکوک و روحانى نمايان داخلى به غرض

ھاى کج شده تلفون  گان را بر پايه شده کشته ھاى پاره درانى در منطقه سکونت غلجائيان کشته شده و نعش کشاف فراھى
اين مھمانى از جانب اقوام غلجائى براى درانيان و «: انداخته بودند و بر کاغذى با خط بد م�يى نوشته بودند

  ».هللا است امان شاه

اکنون ثابت شد که دشمنان «: ھده اين وضع اسفناک و فجيع، لشکريان را بدور خود خواند و گفت  شاه با مشا
ميخواھند در بين قبايل ما فساد و جنگ اندازند تا ما با دست خود يکديگر را بکشيم و مسبب اين عمل ناجايز من 

بيقين بدانيد که ! پس اى مردم عزيز من. خواھم بود که براى باز گرفتن تخت و تاج، کشت و خونريزى روى خواھد داد
خواھم شما براى بازگشت تخت و تاج من  و نمى. شکن جنگ داخلى و قبيلوى را تحمل کرده نميتوانم من اين مناظر دل

  ... پس بايد من از ميان شما بروم تا موجب چنين کشتار و خونريزى نباشم . به چنين کارھا دست يازيد

  : دوست اين دو بيت واقف Vھورى را اشک ريزان خواند   ردمسپس شاه نيکدل و حساس و م

 چه نيرنگ است ت اينــربانــن بقــم       جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است

  را ننگ است ؟ـــن تــــام مــــاگر از ن         وى نــا مــمــــو نـشنـــروم تـا تـ مي

   ]٣[».هللا امان فى: و بعد گفت 

ند که، چنين بود داستان اليم خاتمۀ مشروطيت دوم  که ملت رنجديده،رجال وشاھان بھيخواه حبيبی، ع�وه ميک
از انکشاف وترقی بازمانده اند،درسيراجتماعی . از بين رفته وسالھای طوVنی اين مردم به خاک وخون تپيده اند

  ]٤[ .زيانھای جانکاھی برداشته اند وديده اند از مصائب آنچه ديده اند



 که شخص شاه يا زمامدار و  در تاريخ معاصر افغانستان ، بار ھا ديده شده« :مينويسد جای ديگری  حبيبی 
شھزاده، آدم نيک و بھى خواھى بوده ولى به سبب سوء عمل درباريان و گماشته گان يا اھل حرم و خاندان سرنگون 

ھردو به استق�ل و عظمت . ن بدى نبودندًمث� شاه زمان سدوزائى و امير شيرعلى خان بارکزائى پادشاھا. شده است
مملکت ع�قه داشتند و با استعمار مبارزه ميکردند ولى عمال و کارداران حکومت و دربار، ايشان را بسرنوشت ھاى 

غازى ھم جوان مخلص وطندوست و فى الجمله روشنفکرى بود که به چنين هللا امان ا. نا ميمون و سياه مواجه ساختند
فتار آمد و اگر رفقاى ايام شھزادگى و مشروطه خواھى تجريدش نمى کردندو محو سفارت و سرنوشت واژگون گر

وزارت و عياشى و اقتدار نمى شدند و با مردم مى آميختند و حمايت توده ھاى مردم افغانستان اعم از دھقان و کاسب و 
   مطابق آنچه مدعى دکاندار و کوچى و روستا نشين را بدست مى آوردند و خط مشى حکومت خود را ھم

  ]٥[»...طرح و عمل مى کردند، به آن سرنوشت شوم بر نمى خوردند) يعنى مشروطيت(بودند

حبيبی، تقرر رجال بی کفايت را درمقامات بلند دولتی،يکی از علل ناکامی رژيم امانی ميداند و ع�وه ميکند که 
  :ميگويد او.  روئی ھم بودندآکثريت شان افزون برعدم لياقت وکفايت، فاسد و رشوه خوار و دو

شاه جوان که در بين بازارھا تنھا ميگشت وبا مردم می آميخت ومکاتب ھر شھر را خودش ميديد وعرايض «
اھالی را می شنيد ووارسی ميکرد، در آغاز کار از طرف مردم با مھر ومحبت تلقی شد، ھمکاری مردم را جلب کرد 

 ومصارف مکاتب را برماليات گمرکی خود افزودند، ولی اين روش نيکو از وحتی مردم در بسط معارف اعانه ھا دادند
 ١٣٠٣طرفين دوام نکرد، تا چشم بھم می زديم، امواج بدبينی بين حاکم ومحکوم حايل شد ومسئله به شورش 

ير  انجاميد، که مملکت را مدت پنجاه سال به عقب انداخت وخود آن شاه که اخ�ص او  به وطن بيش از تدب١٣٠٧و
  .وسنجش بود، از مملکتی که به آن عشق ميورزيد فراری گرديد

 دراينجاست که برخی از ناظران اوضاع ونويسندگان داخلی وخارجی علت اين اغتشاش را در تحريک 
وديگر فتنه انگيزی ھای انگليسی ميدانند و برخی ) سفير بريتانيا درکابل(ودسيسه سازی ھمفريز) ھندبرتانوی(اجانب

پندارند وجمعی عجلت ] می[تی ومحافظه کاری وضد ترقی بودن خود مردم افغانستان را عامل اغتشاش کھنه پرس
وپيش از وقت بودند ريفورمھای امانی را قلمداد ميکنند،که تمام اين عوامل را ميتوان از علل متعددۀ اغاشاش وناکامی 

م ترقيخواھانه وخير انديشانه پيش نرفتند ، اV ھيچ ريفورم واص�حی واقدا: ولی بايد گفت که . رژيم امانی دانست
درحالی که رژيم امانی با محبوبيت نخستين . اينکه از حمايت جم غفيرقشرھای مختلف  مردم وملت برخوردار باشد

جز اشخاص (خود و پيروزی ھای که دراقدامات پيشرفت نصيبش بود، در بطن خود فساد می يافت وکارمندان آن رژيم
  : ناکامی و پوسيدگی آنرا بدست خود فراھم آورده بود و به قول سعدیوسايل) محدود

  بوريا باف گرچه بافنده است         نبردندش به کارگاه حرير

اکثر رجال اين دوره که بعد از مشروطيت دوم، بميان آمدند، بوريا بافانی بودند که به کارگاه حرير وارد ساخته 
ۀ ھای تعارفات شخصی وخاندانی وقبيلوی بود، که با عھد امير حبيب هللا خان شده بودند وبنای اين عمل ھم بر رشت

ًواکثرا مردم پاکدامن ودلسوزی ھم نبوده اند که براحوال شاه ومردم ... واعتبار محمدزائی بودن آن عصر فرقی نداشت

غوش مردم دور ساختند بنابرين شاه محبوب وترقيخواه را از آ. دل شان بسوزد ويا از فساد اوضاع جلوکيری کنند
وحمايت عمومی از وی رو به کاھش نھاد ودراينجا بود که عوامل موثرۀ ديگر داخلی وخارجی ھم در تخريب 

   ]٦[ ».ونابسامانی فعالتر شدند

تمام قضايا ... « :  چنين مينويسدسقوط شاه امان هللاعلل  نيز که شاھد تحوVت دورۀ امانی بود، درموردغبار
تناقض ايجاد  فورمھای دولت شده نمی توانست، اگر جبھه دولت در داخل خود شگاف برنميداشت ومانع تطبيق ري

به اين معنی که کابينه مرکب از دو دسته اشخاص وعناصر متباين العقيده تشکيل شده بود که، يکی طرفدار ... نميکرد،
وآن . مثبت در سياست خارجی بودپرگرام اص�حی بشکل سريع آن در سياست داخلی  وتثبيت استق�ل وبيطرفی 

روش نرمش وسازش يک جانبه با يکی از دول قوی ھمسايه  ديگری طرفدار اص�حات تدريجی در سياست داخلی و
لھذا اين دو دسته سعی در خنثی نمودن نظريه ھای ھمديگر داشتند و در اين ميانه به شاه تلقين ميشد که موجوديت .

به ع�وه درکابينه . ب اص�ح امور ودر عين زمان با عث س�مت مقام شاه استدو دستۀ مخالف در نفس حکومت سب
و دربار عناصر نا آگاه بادار پرست فقط از نظرشناسايی واعتماد شخصی شاه جا گرفته بودند که توانائی فکری وعملی 

آنھا از سويۀ بسيار عادی نداشتند وجھان بينی  رابرای مشوره دادن يا تطبيق پروگرام اص�حی دراين مرحله تاريخی 
اداره با ضعف زمامدار کل، مردم افغانستان را از حمايت وپشتی بانی دولت باز داشت و از  اين فساد.... باVتر نبود



ديگر طرف نقشه ھای نھانی توطئه و دسيسه عناصر ارتجاعی داخلی، با اقدامات وفعاليت ھای جاسوسی استعماری 
و اين خود سنت استعماری بود که . در آستانه يک تحول اجتماعی تاريخی واژگونه گرديديکجا شده بارديگر افغانستان 

  ]٧[»... در ظھور ھر جنبش نوين افغانستان را بقدر مقدور عقب براند

دولت انگليس البته «: مينويسد نيز از دسايس استعمار انگليس شکوه دارد وغبار درجلد دوم کتاب خود
چه چيزی . ط�ئی، يک افغانستان قوی ومترقی آنھم مخالف امپراتوری وجود داشته باشدنميخواست در ھمسايگی ھند 

البته يک دولت رسيده پخته ومجرب در اخل کشور که رھبری  ميتوانست ازاين خواستۀ سياسی جلوگيری نمايد؟
  ن عمل حسن نيت کافی نيست، بلکه حس جامعه تنھا اجتماعی را دردست داشته باشد، زيرا برای يک رھبر

  ]٨[ ».Vزم تراست

خان يک حکمرانى بود هللا امان ا« : نويسندۀ امريکائی،خانم ريه تالی ستوارت، در مورد امان هللا خان مينويسد
جايى ) تشريفات خاص امنيتى( ھيچ پادشاھى بدون بادى گارد و کش و فش . که نه درشرق ديده شده بود و نه درغرب 

فاميل وى بر او اعتراض ميکردند که  .ھرجا ميرفت و بامردم ملحق ميگرديدخان هللا اما برعکس امان ا. نمى رفت
خان ديوانه وار به مردم افغانستان هللا امان ا. ملت بادى گاردمن است: خان ميگفتهللا امان ) مواظب خودش باشد(

  ]٩[».عشق داشت

 وقدرت انگليس در ميان امان هللا خان، شاھی بود که با حصول استق�ل کشور نه تنھا به اعتباربدون ترديد؛ 
منع مستعمرات آن کشور در آسيا وافريقا، صدمه زد، بلکه مبارزه او باسنتھا و عنعنات ناپسند قرون وسطايی جامعه ، 

دستور انتخاب يک ھمسر به ماموراني معاشات وامتيازات خاندان محمدزائی، رؤسا وسران قومی و روحانيون متنفذ، 
لغو مريدی و پيری در اردو، گرفتن امتحان م�ئی از م�نماھا، کشف حجاب زنان و که بيشتر ازيک ھمسر داشتند، 

از جمله اقداماتی بود که ھريک ... و... دادن حق بسيار برای شان در برابر مردان و لغو نکاح صغير با مردان مسن و
 . ميتوانست آتش دشمنی را با او دامن بزند و او را از سرير قدرت پائين بکشد

  هضميم

 يک سند تاريخی،با امضای شاه امان هللا برضد فساد اداری

 از دوران یگري دیخيسند تاريک  بازھمسايت ھمبستگی 
 که در آن توجه و برخورد ده نشر سپربهرا  ی امانشکوه پر
 شاه عادل و وطندوست را به ماموران نيهللا خان ا امان  یجد

 . و از آن آموختدي ديتوانخطاکار دورانش م

 شود، ی می افغانستان نگھداری ملوي سند که در آرشنيا
 یهللا خان عنوان  امانی با امضا١٣٠٢ قوس ١٣فرمان مورخ 

 است که از او خواسته است تا معاش دوماھه هي عدلريوز
 خود یرحاضريع�ئم غ «نکهي را به خاطر ازي تمئتي ھسيرئ

 خزانه ليکرده است کسر و تحو»  محوشي خویرا با امضا
 .ديانم

 وحشتناک پاک خواھد ی از فساد و غارتگری زمانافغانستان
هللا خان زمام امور را   امانتي و جدی به پاکیشد که فرد

 خ�ص کند و گانگانيبدست گرفته ابتدا کشور را از سلطه ب
 در برابر ی و دلسوزتي را بر احساس مسئولشيھا استيبعد س

           ]١٠[» . کندیزير  هي پایمنافع مل

  هللا خان  امانی با امضاهي عدلري وزی عنوان١٣٠٢ قوس ١٣ مورخ فرمان        
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