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 بخش چهارم

تطبیق  دردوره نادرشاه قانون  سیر  

ان ز (شمیس  هجری ۱۳۱۲ قوس ایل  ۱۳۰۸) میر  

میالدی( ۱۹۳۳ایل نوامیر  ۱۹۲۹کتوبر )ا   مصادف با   

 

درشهردیره دون   (میالدی۱۸۸۳ )یوسف درسال رسدارمحمد نادرپرسرسدارمحمد 
بشکل خصویص درهندوستان انجام داد درسال وستان بدنیا آمد.تحصیالت خویش راهند
   سال در گردید. افغانستان  افغانستان برگشت و شامل اردو تبعید به از  م(  ۱۹۰۱)
ایل رسید رتبهبه  ( م۱۹۰۷) ر در  .جنر را   تال به هند حمله کرد و  وانگلیس افغان   جنگسومی 

                 . مقرر گردید وزارت جنگ ه ب بعدا بخش افغانستان شهرت یافت و  ان نجاتعنو گرفت وب
خان  نادر  م(۱۹۲۶ )سالدر و  گردید  مقرر پاریسافغانستان در مختار وزیر ( م۱۹۲۴ )سالدر 

به هند آمد  بعدآ ویل  . د یگذران فرانسه شهرنیسمدتی در شغل سیایس خود را ترک گفت و 
وع کرد اما غزتر جنگ را از  رسحدیمردم بیست هزار با افغانستان  رسحد ودر   موفق به رسر

  هللا یورش بردند و حبیب   قوای  بامیان  هزاره مردم   طبق مفاهمه اما . د غزتر نشترصف 
و  ترصف  را غزتر خان نشینر به زادگاهش کردند. نادر قب مجبور به عهللا کلکاتر راحبیب

  خاننادر که   کریم  به حرمت قرآنوهمراهانش هللا کلکاتر حبیب  وبه کرد تسخن  را کابل   عدآ ب
 ارسال داشت.  به کوهدامن ،را نمیکشد ورفقایش او که   متعهد شد مهر کرده بود امضا و 

نادرخان خالف وعده و امضاییکه  د. اما تسلیم شدن همراهانشهمان بود که حبیب هللا با 
ان  ۲۱)  به تاری    خ ش را صادرکرد یارانو  هللاحبیبحکم اعدام  قرانکریم نموده بود در  ر   من 

باران و  ( موصوف را با رفقایش.شه   ۱۳۰۸  . دار آویخت به بعدا تن 
ان  ۲۳ )محمد نادر خان در ر    در قرص سالم هجری شمیس( ۱۳۰۸ من 

ٔ
کابل در برابر  خانه

شورای بزرگ( ) لویه جرگهباید  و م کرد که برای انتخاب پادشاه نرسان قبایل اعال اعیان و 
قبول  پادشایه  اورابهالزم ندیدند و ا رسان قبایل تشکیل لویه جرگه راام. تشکیل شود 

شاه به تخت پادشایه افغانستان   عنوانبپذیرفته و نادر خان رأی این مجمع را  . کردند 
هللا امان های دورٔه گرفت، اصالحات و نظامنامه   قدرت را  حینیکهمحمد نادرشاه   .نشست

د محا نهاد و  کنار   را  شاه به رعایت حجاب مکلف  زنان را  . کم را دوباره به عالمان دین سنر
ر  را ایجاد نمود که تهداب طب فاکولتهد نهاده شد و بنیارا ارتش منظیم  ساخت.    اولی 
 د. بو  کشور   فاکولته در 
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ان )در ر د  نمو  را دایر لویه جرگه  میالدی(۱۹۳۰ سپتامن   هجری شمیس مصادف با۱۳۰۹من 
ان جرگه را به نام شورای تن از اعضای هم (۱۵۰) نادر خان  د پادشایه ییتأ عالوه بر که 
ر   لهامبا ا جدید قانون اسایس .قانون اسایس جدید برگزید تصویب جهتمیل  از قوانی 

 و  ترکیه ،ایراناسایس 
ٔ
نظام پادشایه   شکلدر  وتصویب گردید.  تدوین امانیه نظامنامه

وطه را د. گردیعالمان دین تقسیم  قدرت میان شاه و  عمل، اما در تمثیل میکرد کشور در مرسر
   .نمایندٔه منتخب شاه تأسیس شد  ۲۷پس از آن مجلس اعیان مرکب از 

آنچه در دورٔه او به طبع رسیده ای مطبوعات ارزش خایص قائل بود وهر محمد نادرشاه بر 
غبار در  چنانچه مرحوم . شد میسانسور و  مطالعهاز نظرخودش یا گماشتگانش ابتداءاست 

تاری    خ جلد دوم تاری    خ   اصالح را پیش   نویسد که نادر می افغانستان درمسن 
ٔ
 روزنامه

ً
شخصا

 اصالح را درمی را سانسور  مطالبخواند و ازچاپ م 
ٔ
نهاد و    ( .شه  ۱۳۰۸)کرد. روزنامه

 انیس
ٔ
ر دوره تأسیس شد دولنی ساخت. انجمن ادت    را  روزنامه   و کابل هم در همی 

ٔ
مجله

ر انتشار   کابل را نن 
ٔ
 افغانستان هم ازماهانه

ٔ
آغاز کرد. انتشار به ( .ش ه  ۱۳۱۱ )داد. سالنامه

ر بانک کشور درجاده های کهنه تعمن  و جاده    ۱۳۱۰ )های نو تأسیس گردید. نخستی 
  .تأسیس شد (.شه

ر در در عرص محمد  هاتی رخ داد که همه  شها و شور نقاط مختلف کشور قیامنادرشاه نن 
توان نام برد که چون ارتش از رسکوب آن عاجز  می را  قیام کوهدامنجمله از  رسکوب شدند 

 آن شورش را خاموش ساختند.  خواسته شدند و کابل ماند، قبایل جنوت  به  
باجلوس برتخت پادشایه  ،اه با قانون وعهد شکنر گذاشته شد اساس سلطنت نادرش

نمود.  مرامنامه حکومت خویش رادرده پرنسیپهای حقوقی را باآنکه تا حدودی  فقره نرسر
ر امانیه درجهت منافع عامه قرار نداشت ،  درج فرمان خویش نموده بود ، اما نظربه قوانی 

 از: بود فقرات متذکره عبارت  م نه نمود. با آنهم در تطبیق آن اقدا
  حکومت موجوده موافق بااحکام دین مقدس اسالم ومذهب حنفر امورمملکت را اجرا ۱ 

یعت غرای محمدی درامورمملکنی خوا قایم ودایم باشد.ریاست هدکرد.برای اینکه رسر
وزارت عدلیه مسئول میباشند... موافق به احکام دین اهایل افغانستان بدون و  شورای میل 

حجاب  حقوق مساوی شناخته میشوند. ارای قومیت ونژاد باهم برادرودامتیاز 
یعت محمدی قا  ئم خواهد بود.  درافغانستان موافق به دین ورسر

اب ۲ یعت اسالم.....وهرگاه ماموردولت رسر اب نویسر ومجازات آن طبق احکام رسر   منع رسر
یع ازماموریت طرد میشود. د بنوش  برعالوه جزای رسر
 .  و وافتتاح مکتب حربیه   تنظیم ارد۳
  . ادامه دارد دوره امانیه  مانند    سیاست خارج  کشور ۴
دن کاربه اهل کار،سیستم مخابرات،تیلفون،تیلگراف مامورین،  شکل استخدام ۵  سنر

 وپست  
   سیتم مالیات وگمرکات به شکل دوران امانیه. ۶
، استفاده ازمعادن، طرح سیستم آبیاری  ۷    ایجادمناسبات تجارتی با دول خارج 

 وتمدیدخط آهن وعده داده شد. 
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 وکول گردید.   ایجاد معارف )علم وفن( به انعقاد شورای میل م۸ 
   تشکیل شورای  میل. ۹ 

ر صدراعظم...)شماره اول سالنامه کابل سال۱۰  هجری (  ۱۳۱۱  تشکیل کابینه وتعی 
این سند  یکه رجهانیان بود،ویل درعمل یک دولتبه شکل رسیم جهت فریب مردم وافکا نرسر

 . نداشتند  دولتمردان اراده تطبیق قانون را  اثری دیده میشد،درآن ازقانون وقانونیت کمنی 
 نانچه شاه چند روز بعد ازجلوس اختناق را بوجودآورد. چخالصه حکومت مملواز ترور و 

ر اخطارداد: )حکومت  درقرصگلخانه درمجلس عموم راجع به  سیاست دولت چنی 
موجود نخواهد گذاشت که مثل دوره امان هللا خان هرکس بتواند درسیاست حرف 

تاری    خ اثر م افغانستادو  جلد  ۴۴بزند...( صفحه  غالم محمد غبار.   ن درمسن   من 
 ،،رژیم فیودایل که براریستوکرایس که شاه سایه خداوند )ج( میباشد نادرشاه بامفکوره   

 نقاب مذهب پوشانیده شده بود بوجودآورد. در و اولیگاریسر 
ان مذهن  داد  اثرخود  ( ۲۴ ) جارج آرتر درصفحه مینگارد که : )پستهای مهم رابه رهن 

د. وبه اساس  ومجمع علما را تاسیس کرد تاآموزش برمبنای اساسات اسالم  صورت گن 
ماده اول قانون اسایس نادرشاه بصورت قطیع حرکت امان هللا را بطرف یک دولت 

ارلماتر راکه پادشاه کابینه رارسپرسنی رژیم نیمه پ  گراسوق نمود. گرچه درظاهرامر عقب
 ت دارد،ترسیم نمود. ن مسئولینماید ودربرابر پارلما می

ر اضا   چنی 
ْ
 و زنداتر کردن افراد بدون حکم محکمه منسوخ  فعالوتا

ی
ه کرده بود که برده گ

میباشد، تعلیمات ابتداتی رااجباری وانمود کرد. امادرعمل عکس مندرجات قانون اقدام 
ی م گردید،  مینمود.چراکه اورگان ثالثه کشورتوسط شاه و برادرانش باخشونت رهن 

سیاست ظالمانه عبدالرحمن خان   ص هاشم خان که صدراعظم بود با تعقیببخصو 
لنامه اسایس جدیدی را اصو  یالدی(م ۱۹۳۱اکتوبر) در  مرتکب جنایات متعدد گردید. 

وطه را پایه    وشاه خواست که به مردم وجهانیان نشان داد  تصویب نمود  که شایه مرسر
 گذاری نموده است . 

 
 طورمثال ازعدم رعایت وتطبیق مواد ذیل اصولنامه میتوان یاآور گردید : 

 تساوی اتباع افغاتر بدون تفریق دین ومذهب.   ۹  ماده 
ع واصولنامه توقیف ومجازات  ۱۱  ماده  مصونیت شخص واینکه هیچکس بدون امررسر

 نمیشود.  
ر گردد تساوی   ۱۳  ماده   . حقوق افراد دروظایف مملکنی واستخدام حکومنی تامی 

ضبط امالک و   ۱۹و ۱۷،۱۸مصئونیت مسکن وجایداد ترصی    ح شده.درمواد ۱۶  ماده  
 اموال، مصادره    بیگاری    انواع زجروشکنجه تحریم گردیده. 

طیکه مخالف مذهب نباشد وعده داده شده بود.  ۲۳  ماده   آزادی مطبوعات برسر
 از مسئولیت وزراء درنزد شورای میل متذکرشده بود.  ۷۶  ماده 

صفحه غالم محمدغبارازعدم تطبیق مواداصولنامه درطول چهارسال سلطنت نادرشاه در 
ر مدتر وجزاتی سابق را متذکرشده افغانستان درمسن  ( ۱۰۵) وعالوه نموده که تمام قوانی 

یع،  شخص  ملیعر قرارداد ودر فیصله جات احکام رسر
َ
ا نده اکنر شاه ویا برادرانش تصمیم گن 



جزا شکل فردی نداشت بل 
ُ
ا       مثال: که فامیل وحنی منطقوی راداشت طور بودند. اکنر

افغانستان   ۲۸کشتاردسته جمیع حبیب هللا کلکاتر وهمراهان او. جارج آرتر درصفحه 
نه نموده بود.برعکس او به اسا س  گذرکاه... مینویسد که )حبیب هللا راهرگزکیس دستگن 

وهای طرفدارنادر  ادامه  خان یک دسیسه به دام افتاد. اودرحالیکه به مقاومت خودعلیه نن 
درقرآنکریم مهر کرده بود که هرگاه  حبیب هللا جنگ علیه دولت راپایان  خان میداد،نادر 

ت شوربازار  دهد، اووهمراهانش بخشیده که خواهند شد.این قرآنکریم مهرشده را حرصر
ساختند  مطلعمشاورینش اورا ازاین دسیسه  بود نزد اوبرد، اگرچه اعتماد حبیب هللا مورد 

ت شوربازاربه کابل آمد،   مگراوبه خاطرعقیده راسخ به قرآن عظیم الشان داشت ،باحرصر
ناجوان مردانه وخالف سوگند به قرآنکریم   اما نادر خالف وعده اسالم خود عمل کرده،

باران کرد.   حبیب هللا ورفقایش را تن 
جوانان تحصیل کرده وبا دانش   )جمعیت جوانان افغان( که ردسته جمیع  کشتا 

باران گردیدند.   بودند.همه آنان را بدون استنطاق ومحاکمه به توپ پرانده ویا تن 
هجری وبعدا اکنر اعضای فامیلش ۱۳۱۱عقرب۱۶  قتل غالم نن  خان چرجر بتاری    خ 

 زنداتر گردیدند. 
ائب السلطنه امان هللا خان بایک تعداد رجال   کشتاردسته جمیع محمد ولیخان ن

 حکومت امان هللا خان. 
  

ْ
  کشتارمردم کاپیسا،پروان درهمان سال اول سلطنت نادرشاه ، به بهانه تی قبال
سازمانداده شده ،مال وداراتی مردم  شمایل را به کمک مردم جنوت  تاراج وتعداد زیاد شان 

ان را به کاب ل انتقال داد ودریک روز پنجاه نفرمردم شمایل را اعدام  را به قتل رسانیده ،اسن 
هجری محمد گلخان که شخص ظالم بود، بریاست والیت ۱۳۰۹کرد. دررسطان سال 

ر گردید ، الم زیاد را درحق مردم شمال  موصوف مظ شمال با صالحیت های وسیع تعی 
ر مردم شمال وجنوب کشت نمود.   طبق سیاست رژیم انجام داد وتخم نفاق را کشور  بی 

دوستان  طبق خصلت بادارش جزا تنها برای مجرم داده نمیشد بلکه اعضای فامیل، 
ر درسایه اتهام ،مجازات م گردیدند.   وهمسایه گانش نن 

کاراجباری، بیگاری و...که خالف موازین حقوقی واخالقی میباشد. برمردم تحمیل م    
مسئو  ر بخصوص نظامیان شده بود،چنانچه  گردید، چوروچپاول جزکرکنی لی 

سکه   ۳۹۳۸۴میل تفنگچه   ۱۷۰میل تفنگ ،  ۲۳۷۸درتجاوزوحمله به مناطق شمایل )
مردم ، سکه نقره را از مردم آن مناطق به یغما گرفت واینکه چه مقدار  ۱۴۹۲۰۶طال ، 

ی و نظام چپاول نمودند شامل این حساب نیم باشد.   (حرسر
(   ۳۶۰۰)رازنجن  پیچ بکابل فرستاد و( نفر ۶۱۷ااعدام نفرر  ۱۵ ) شخص محمد گلخان

را  ک وتهانه  تاکوتل خاوا  نفررا محکوم به اعمال شاقه کرد وتوسط آنان رسک راه پنجشن 
آنجا جهت رسکوب مردم جابجا نمود  ویک فرقه عسکری را در های عسکری اعمار نموده 

 .  .()مثالهای خوت  از قانون شکنر میباشد 
زمان قدرتش مرتکب صدها جنایت وقانون شکنر دیگر گردید که چند محمد گلخان یط 

 نمونه دیگر آنرا یادآور میگردیم: 
 



 مرکزتجارتی واداری شهرچاریکار را حریق نمود. که    مرکزکوهدامن خواجه   رسای
ر    بعد  ازقتل عام قیام کننده گان نه تنها خانه های شان رابه آتش کشید، بلکه دهات رسسن 
تخریب نمود. آنان  ر  رانن 

  یک فرد مخالف دولت درچاریکار توسط افراد محمدگلخان بقتل رسید،ملک سلطان 
 ملک سلطان محمد را به جرم دفن کردن بایعر دولت 

ْ
محمد جسد مقتول را دفن کرد،بعدا

کشیده ،رسمقتول را شوجسد خانه اش آتش زد بقتل رسانید و  ازتنش جداکردند،وبه  ازقن 
ارسال داشت.این شیوه مجازات الهام ازکله مناره های عبدالرحمن  کابل نزد نادرشاه

دوره خلفای بنر امیه بود که رژیم نادرشاه دوباره آنرا مروج و خان،و شاهان خونخوار 
 نمود. 

ر اق  نفاقدر بروز وام وملیتها کشوربود ، شیوه دیگر حکومتداری نادرشاه ایجاد نفاق بی 
ی مبقای رژیم را پایدار میدید. طورمثال ایجاد  رکب ازمردمان احمدزاتی ،  لشکرحرسر
، منگل ،وزیری ، ورک وتگاب که مشتعمل بربیست  ، میدان کروخیل  جاج 

مردم ، مرتکب  وپنجهزارتفنگداربود که درپ  هلوی قوای منظم دولنی  درتحقق اهداف غن 
ر انجام و  جنایات گردید.  ی حی   اقدام به چوروچپاول، تاراج منازل،ظایف،قوای حرسر

درصورت عدم  لت وکوب اهایل با شکنجه های مختلف النوع ، ،ازل وقلعه ها تخریب من
عام احضار  اطاعت، زنان شان در  زنان آنان  فروبردن سوزن درپستان  با ده ،نمو محرصر

تان  افغانس ۸۱ایل  ۳۸ارضاء میکردند)صفحات  وسایراعمال عقده غن  انساتر خویش را
تاری    خ   اثر غبار(درمسن 

ر شکل شاه محمود خان برادرنادرشاه وزیرحرب درسال  بمدت ( هجری ۱۳۰۹)  بهمی 
  مانند برادرخود  ه نمود هشت ماه دروالیات شمال که قطغن یاد میگردید اجرای وظیف

،انساتر و اخالقی گردیدند.  ر پرنسیپهای حقوقی  مرتکب جنایات  مختلف، تخیط ازقوانی 
ی شامل اقوام موصوف  ابتدا بااردوی مجهزچهل هزارنفری که مرکب ازدسته جات حرسر

وزیری، مسعود،جدران و سایراقوام بود،اقدام به قتل وکشتارمردم جهت ایجادترس  
ر هموطنانما گردیدند . چنانچه غباردرصفحه  ( افغانستان درمسن  تاری    خ 77 )وهراس بی 

امرکزگرفت ویکدستگاه شدید نظام  ر  آباد  مینویسد که:   )شاه محمود خان شهرخان
ومطلق العنان ایجاد نمود.این دستگاه تمام مردم والیات بزرگ قطغن را بحیث دشمن  

 
ا
وحشت بیسابقه ایجا د نمود ،درحالیکه متمرد تنها ابراهیم بیگ وقوه   تلفی میکرد،عمال

 مورد تعرض وهتک دررسای جمشید خانرا کوچک هفتصد نفری اوبود... زنان محبوس 
ر قرارگرفتعصمت محاف  کرد که باسلطنت مرکزی افغانستان    ایجاد وچنان دستگایه   . ظی 

بشمول زنان ومردان   زندانهای متعدد احداث وصدها نفربیگناهفرقی نداشت. 
نمودهرا ر وفانه ،آنان را بدون محاکمه اقدام به   چوب و بعد اززجر، دستگن  تازیانه وقی 

زامحمد یوسف مدیرقلم کشتار واعدامهای دسته جمیع مینمود و  ...(   قراراظهارمن 

هفتصد عداداعدام شده گان درخان آباد از خان ت مخصوص شاه محمود 
بود.برعالوه سایرجنایات وزیرحرب درآن مناطق، درحدود یکهزار  خانوارترکمنر   نفربیشنی

رابشمول زنان،اطفال وکهنساالن راپای پیاده تحت نظرقطعه سواره نظام درهوای گرم به  
ر ه درطول راه هرگاه شحص که توان پیاد. ل انتقال داد کاب طبق هدایت  داشت،را نمی رفیی



قوای   حکومت کن( بود،رژیم )تفرقه به انداز و  .چون سیاست آنوزیرحرب کشته میشد 
ی جنگ قطغن ،بعد ازبازگشت مورد تفقد شاه قرار گرفت . برعالوه پول نقد ،مدال  حرسر

ار قطغن  ی ها اعطا کرد . نفارسکوت  ارسر  ترتیب و به حرسر
ٌ
ر مردم  راجدیدا ق جدیدی رابی 

 د. نمو کشورما کشت 
ر شکل قانون شکنیهای متعدد که صفحات ( گذر.... در کتاب افغانستان   ۲۵و۲۴)  به همی 

...اثرغبار ( ۸۰ایل ۷۳ )صفحاتو جارج آرتر  اثر  صفحات کتاب مردی  و افغانستان درمسن 
س  د. درحریق تاری    خ بمالحظه من 

سیا ، اختناق ، ظلم وستم  خالصه طوریکه بمالحظه رسید ،رژیم نادرشاه ییک ازدوره های
ما بود، دولت )قوای ثالثه( بدست برادران شاه وسایراعضای فامیلش قرارداشت. درکشور 

بودند،حینیکه به  چون یک تعداد اعضای فامیل مذکوردرخارج کشوربزرگ وتربیه شده 
دورخود پیچیده  نداشتند وفاصله گرفته، شناخت الزمازمردم وجامعه کشورآورده شدند،

 مردم  نداشتند،عنعنات و وضرک واقیع ازکلتور،د بودند. 
ی

نقش  دولت پ  هلویدر  ع زنده گ
 درایجاد بینظیم وتخلفات سهم برازنده داشتند.   روحانیونفر تعداد قابل مالحظه من

ر راجهت اغفال ذهنیت مر  عمل دم وجهانیان تدوین نمودند ویل در باآنکه بعضر قوانی 
اثر  قانون تحقق  لذا از  مانع تطبیق آن میگردیدند.  ی بمالحظه  وحکومت قانون کمنی

سید.  منفر آن  های تاريخر واثرات مثبت و ارزش د زيرا باشملنی به تاري    خ آن زنده میهر    من 
 .در حصول تجارب بيشنی افراد يک ملت تأثن  آموزنده دارد

 خاتمه یافت . عبدالخالق فرزند موالداد حکومت نادرتوسط باالخره  
( در یک خانواده  میالدی ١٩١٦هجری شمیس مطابق با  ۱٢٩۵ )در سال عبداغالق

چشم به جهان گشود. پدر  خواه بود و به خالق فرد تعلیم یافته و آزادیعبدالروشنفکرو فقن 
نن  های انگلییس، آلماتر و رویس تسلط نسن  داشت چون سفرهاتی به همرایه غالمزبان 

ی بیشنی افکارو  ن سفرها به موالداد زمینه خان چرجر به اروپا داشت. اي و  شهاندی فراگن 
سیایس بود و عالقه خاص به   فرد پرشور و  موصوف. ختسا مساعد هایش را آرمان 
قی و های دموکراتیک جریان زیادی  وتالش سیع  عبدالخالق تربیهداشت. در رشد و  منی
  .نمودمی

هللا خان، شاه  خالق به نهضت اماتر عالقه مفرط داشت زیرا امانعبدالخانواده 
ی و غالم را از دوش مردم ستمکن وطندوست افغانستان یط فرماتر بار  ر یده دور کرد که دن 

ر طبقات س خالق که از ملیت هزاره عبدالتمکش گردید. این امر باعث محبوبیت وی بی 
جربه نموده بود وماالمال ازکینه عمیق  تدرک و با تمام وجود  ستم را بود، مزه تلخ فقر و 

ه در  جیالتر  خانه غالمبا کاکایش خداداد در  موصوف  تش بود یروزی مل  برابر عامالن تن 
های  با چهره آشناتی زمینه ، ین خانواده مبارز پیوندش با اخان چرجر خدمت مینمود و 

وطه جنبش  یک سازمان مخفر  داد در ضد استبد و با جمیع ازمبارزین دلن  نمو را بیشنی مرسر
را همراه با هجده  مشهورکشور پرست میهننن  خان چرجر غالم نادرشاه  .دیاندوابسته گر 

ر شامل آنان بود.  اش به قتل رسانید که غالمتن از اعضای خانواده  جیالتر خان چرجر نن 
علیه رژیم این قتل عام، تنفر  از فامیل چرجر تمایل خایص داشت، هعبدالخالق که ب

  .ور ساخت قلبش شعلهبیش ازپیش در را  آشام نادرشاهخون 



سال عمر داشت، تصميم گرفته بود به هر قیمنی و با   ١٨که کمنی از عبدالخالق درحالی
ر از جگ جشن  . او ابتدا تالش نموده بود که در را از رس راه بردارد  ، نادر شاهیشو خان ذشیی

نشد. تا اینکه به تاری    خ  مساعد ا عمیل کند، اما موقع برایش قصدش ر سنبله همان سال 
 غالم نن  (۱۹۳۳نوامن   ٨) ١٣١٢عقرب  ١٦

، در چمن قرص دلگشا جاتی که یکسال پیشنی
 تفنگ بشکل وحشیانه 

ٔ
وزی    ع  ای کشته شده بود، محفل تخان چرجر زیر قنداغ و میله

 معارف 
ٔ
این فکر که با قتل و ترورش  با غرور تمام به شاه.  را سازمان دادند انعام برای طلبه

د، تا اینکه نزدیک  دیگرمبارزی درمقابلش نمانده، در  ر ر قدم من  برابر صفوف متعلمی 
ایستاده عبدالخالق رسید، درین اثنا او از روی شانه رفیقش محمود خان که در صف اول 

ت  ز نادرخان اصاب برق آسا سه گلوله شلیک کرد که به قلب و مغ طور اش بود با تفنگچه 
ر و نموده  اش را با شدت تمام اما او تفنگچه در گریز بودند، . همه به هرسو شد نقش برزمی 

شاه کوبید و بدون اینکه تالیسر برای فرار نماید، با خونرسدی بر  نادر جان بر جسد نیمه 
  .شاه را نظاره کرد  مرگ نادر یش ایستاد و آخرین دقایق جا

اش محمود  همراه با همصنفر را عبدالخالق کابل در دهمزنگ    ١٣١٢قوس  ٢٦به تاری    خ 
، مصطفر و لط یف  خان، پدرش موالداد، کاکایش خداداد، مامایش قربانعیل، غالم رباتر

، عیل اکن   غندمرسر کاکای محمود خان، محمود کارگر مطبعه انیس،  جوانان خاندان چرجر
ر هرکدام من  مسجدی، محمد زمان، سید  زا محمد، متعلمی  عزیز، محمد اسحق و من 

، محمد عظیم معلم، و  تن   ٢١غالم رسول معلم سپورت، محمد ایوب معاون مکتب اماتر
از اعضای خانواده و نزدیکان خالق بشمول دو تن از پرسان خورد کاکایش به نام های  

. حنی حفیظه  ند بقتل رسانیدز شکنجه های طاقت فرسا عبدهللا و عبدالرحمن بعد ا

ر در ر نه سالخواه   .میان رفتهای شایه از ه چا  سیاه ه او نن 
 

این   غبار در جلد دوم »افغانستان در مسن  تاری    خ«، جریان حمایس مقاومتمرحوم 
ر نقل می ه رانهایش شارید عبدالخالق را آنقدر شکنجه کردند ک) :دنکنجوانان رشید را چنی 

 هیچ فردی از رفقای خود را افشا نکرد   ین لحضاتتا آخر او  و خودش ازحرکت ماند،
ی

زندگ
ر نادرشاه ر  را زیر ا نمودم وکشتم. وقتیکه رفقای او و گفت که من به تنهاتی عزم کشیی

یکنفر محمد  .آنان از معرقر کردن رفقای خود انکار نمودند یکتعداد کنجه قرار دادند، ش
را به   ا کنید تمام  قابلعبدالخالق مبا مراستم واگر هاصل نقشه مطلع  فت من از گ اسحق

خواست الخالق را روی چهارپاتی شاه محمود خان عبد  تفصیل بیان خواهم نمود. 
نگریست و  وحش بجانب عبدالخالق خان مجروح همینکه عبدالخالق رسید، رفیق مجر و 

ثر و 
ٔ
  عزم خود را  فقایت اعتماد نکردی و ای رفیق ناجوان! چرا بمن و ر )     :هیجان شدید گفتبا تا

آخرین خود را  میبود. سخن از این حکومت یکنفر هم زنده نکردی حاال نمیاینطور  و اگر  پنهان نمودی؟
 . ظ (به تو گفتم خداحاف

 
 
 
 

 



 
       .عفو میخواهمیگوتی رفیق، احتیاط من بیجا بود.ازتو جواب داد: راست م عبدالخالق

ر اما    ای را زیر نام اقرارنامه عبدالخالق در جریده دولنی »اصالح«سند جعیل  دولتمسولی 
  .بود نمود که مملو از اتهامات و دروغ نرسر 

 
نویسد:  م ( ١٧٢مسن  تاری    خ« )ص  من  غالم محمد غبار در جلد دوم »افغانستان در 

( 
ٔ

 اخالق سیایس خانواده
ٔ

انستان بود که ثبت  حکمران افغ..نشر این سند جعیل نماینده
افت انسانز اجازهیگردتاری    خ کشور   دهد که کس خصم خویش می د... آیا وجدان و شر

 نامردانه و تقلبر بکوبد؟ ... این تقلب و دسیسه خانواده حکمران  
ٔ

ز اسلحه را با چنیر
تنها خیانت به محمد عظیم خان و عبدالخالق خان و روشنفکران کشور نبود، بلکه 

 ( یشود. و هوش و رشادت ملت آن محسوب مفغانستان خیانت به تاری    خ ا
 
 
 


