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 اظهار شکران و تقدیر

با کمال  هستندکه باید از همه زیادی دانشمندان و هموطنان گرامی، استادان 

افتخار تشکر نمائيم. عدۀ از دانشمندان درجریان تحقيقات بنده را با نظریات 

 های  و پيشنهادات مفيد شان افتخار بخشيدند و من مدیون محبت و همکاری

ی شود، ل دیگران تکميل مشان ميباشم. معقولۀ است که ، عقل انسان به عقو 

 ق ابتدائی مانند من بسيار مفيدپيشنهادات و نقد علمی ، برای محقنظریات 

خود استفاده می  یاز همه نظریات درکارهای تحقيقاتمن وبا ارزش است و 

 نمایم.

مناسب را برای من گذاشت  وقت که کنمميمجددی تشکرجان از خانمم ماللی 

 باشم.  تحقيقات مشغول مطالعه و تا 

یاسين اسلمی که در دیزاین پشتی کتاب زحمت کشيدند   غالماز استاد محترم  

 تشکر می نمائيم.

آن هستم   بنده مسئول  که  اسالمیگرامی در مدت سی سال نشرات فقه    هموطنان

مساعدت مالی نمودندواگرکمک های مالی شان نمی بودنشرات فقه اسالمی 

خداوند برای   نمی گردید.ميسر سپردهکتاب و رساله را به نشر  75که بيشتر از 

موفق نصيب کند و در زندگی  هر یک از شما عزیزان طول العمر و صحت

 باشيد.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدمه  
تاریخ معاصر افغانستان و  ی و از دوران مکتب عالقه داشتممرحلۀ جوان  از

عصر اعليحضرت امان اهلل خان را مطالعه نمائيم اما متأسفانه در خصوصاً

از این مرحله  کافی و مفصل پوهنتون معلوماتب و برنامه هایی تاریخ مکات

 ثبت نبود . 

عصر   ازه نمی داد تا دراجسلطنت و نظام سياسی برای محققين و تاریخ نویسان  

يحضرت امان اهلل خان بحث نمایند و از جانب دیگر روش تحقيقات تاریخی اعل 

در تاریخی به دليل اینکه علم تحقيقات  را اکثر محققين مراعات نمی کردند

و در دسترس  وثائق تاریخی بسيار ميسر  د. همچنانافغانستان تدریس نمی ش

و از طرف دیگر  تدوین و تنظيم نشده بودرسمی  دار وثائقنبود و محققين 

شان به طبع  اوليه را در این مرحله داشتند خاطراتمهم و شخصيتهای که رول 

 ن خاطرات شانرا و وابستگان شا خان اعليحضرت امان اهلل نرسيده بود و حتی

نه ثبت کردند و نه هم در زمانش با اینکه در اروپا زندگی داشتند به نشر 

 سپردند. 

را ثبت ميکردنداز    تاریخیو حوادث    که تاریخ رامطالعه  دانشمندانو  مؤرخين

اواخر قرن نزدهم و اوائل قرن  بيستم پيش  ی که در ساحۀ علم تاریخ ازتغييرات

آغاز قرن نزدهم علم تاریخ از علوم  شده بود اطالعات کافی نداشتند. از

ائل قرن بيستم کاماًل اجتماعيات آهسته ، آهسته فاصله گرفت تا اینکه در او

داخل علوم تجربوی که باساس تجربه  وم روایات و حکایت و قصه جدا و از عل 

ه نبوده قصوو روایاتها  ه علم تاریخ حکایتاستواراست گردید به دليل اینک

 . توار ميباشدبلکه باساس حقائق ثابت و مالحظه و تجربه اس

واقعات  صانع است تامؤرخ  تاریخ صناعت است، برای ثبت روایات وحکایت

کند. در تعریف تاریخ آمده که خی را به صناعت و واقعيت تبدیل و احداث تاری

تاریخ مفهومی انتزاعی است که حد اقل دو معنی از آن مستفيد می گردد:  گاه 

: بنابراین،   ناظر به وقایع گذشته و گاه معطوف به مطالعه و بررسی وقایع است
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وضوع آن، تاریخ گفته می شود. برای تفکيک این دو هم به علم تاریخ و هم به م

 مقوله، اصطالح تاریخ را تاریخ و علم تاریخ را تاریخ می نامند.

د که بر نها در پرتو حال می دان علم تاریخ را علم شناخت و تفسيرگذشتۀ انسان 

اساس روش ها، گزینش ها و تفسير های مؤرخين به دست می آید و قابليت 

 کلی را ندارد بلکه مشروط و جزئی و احتمالی است.پيش بينی 

تاریخ در معنی اول به معنی وقایع و حوادث گذشته می باشد. این معنی از 

تاریخ ناظر به نفس واقعات های است که درگذشته واقع شده است. به عبارت  

 دیگر مقصود از تاریخ، تاریخ در وجه» آنتولوژی« آن است.

گزارش از حوادث و وقایع ، معنی دوم از تاریخ، ناظر به تاریخ به مثابه علم 

و دانش تاریخ می باشد که وظيفه ای آن گزارش از وقایع و حوادثی است  معلو 

ت سلسله سرگذشت و سرنوشکه درگذشته رخ داده است. در این علم از وقایع،

ها، اقوام ، مدنيت ها ، فرهنگ و ثقافت و روش زندگی گذشته سخن ميان می 

 د. از این منظر، علم تاریخ صبغۀ » اپيستمولوژیک« پيدا می کند. آی

مؤرخ باید در بررسی مطالعات تاریخی نقاط فوق را مد نظر داشته باشد و 

نباید بحيث قاضی عرض اندام و حکم صادرکند. متأسفانه اکثر مؤرخين 

 افغانستان از اصول علم تاریخ در تحقيقات خود استفاده نکرده و امروز هم

نمی کنند و عموماً قبل از رسيدن به حقایق تاریخی ،هدف شان واضح است و 

ميخواهند با استفاده از منابع تاریخی به هدف که قبالً در ذهن خود دارند 

به معنی دیگر تاریخ و حوادث تاریخی و واقعات تاریخی را در خدمت  .برسند

های خود را در اهداف سياسی خود قرار ميدهند نه اهداف سياسی و ذهنيت 

 خدمت تاریخ.

 زیه مانند البرتوار استوار استعلم وثائق که باساس تجربه و تحليل و تج

و برای  بت و تحليل و پاک سازی  ، وثائق را ثت تاریخ قرارگرفت و علمادرخدم

به . در افغانستان عموماًعلمای تاریخ کارشان کردند آمادهاستفاده مؤرخين 

که تاریخ افغانستان   ميشدوحتی مؤرخين بزرگ  خالصه   وقصه ها   ثبت واقعات

ز را در مراحل مختلف ) قدیم ،وسيط و معاصر( بررسی و تحقيق نموده اند ا

عدم دانش دردر استفاده از وثائق  مشکلونده اوثائق دست اول استفاده نکرد
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بلکه عدم نشر وثائق و دستری به   ،نبود و أهميت آن  وثائقو فهم شان از علم 

ميتوان مشکل محققين و تاریخ نویسان را در عدم استفاده از  .  بودوثائق 

وثائق و خاطرات شخصيت های که در تاریخ نقش اول را داشتند به نقاط ذیل 

 خالصه کرد: 

نزد اشخاصيکه در ساحۀ سياسی و   داشتن به ثبت خاطراتن دت اع .1

اجتماعی نقش اولی و ثانوی را داشتند و حتی اعليحضرت امان اهلل 

غانستان داشت خاطرات خود را خان با اینکه وقت کافی در خارج اف

 .  ثبت نکرد

رسمی در ادارات دولتی و حفظ  ثبت اوراق رسمی و راپور های عدم  .2

 آن بصورت صحيح.

و همچنان  رسی به آندست عدم به سبب ارجیعدم استفاده از وثائق خ .3

 . مشکالت زبان

 :یل ذیل بودثبت و نشر خاطرات سياسی  به دال عدم 

شان ذکر می شود سبب   مایدليل اجتماعی تا نشود افراد که اس  •

خانواده های شان شود.به همين منظور خاطرات حضرتصاحب  رنجش

 محمد صادق المجددی از نشر و طبع بازماند.

 .ست حکومت وقت و خوف از انتقام سيامراعات  •

محافظۀ کاری یکی دیگر از اسباب عدم نشر و ثبت خاطرات سياسی  •

 بود.

کشور مشکالت محققين معاصربرای  مهمعوامل  جمله درالذکر عوامل فوق

خاطرات شخصيت های مهم   موجودیتدر عدم    .  ریخ استدر ساحۀ تحقيقات تا

افغانستان به وثائق خارجی رو آوردند و از آن  محققين معاصر، تاریخی 

خاطرات بزرگان خود را به طبع   ها استفاده کردند. در این اواخر بعض خانواده

رسانيدند و بنده نيز موفق شدم یک سلسله از خاطرت جد امجدم محمد صادق  

کتاب  درليحضرت امان اهلل خان را اع المجددی و وثائق رسمی و نامه هایی

 به نشر  «1929-1919اعليحضرت امان اهلل خان  خود بنام »افغانستان در عهد

در  وان کشور مفيد واقع شد و از آن رسانم که بدون شک برای محققين ج

 استفاده کردند.خود تحقيقات
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تاریخی در روشن شدن  ثبت وثائق تاریخی و حفظ خاطرات شخصيت های

کمک ميکندو حتی ثبت خاطرات اشخاص عادی در بسا مواقع  ق تاریخحقائ 

بطور مثال خانمی لست . برای بحث تاریخی بسيار مفيد و ممد واقع ميشود

ثبت کرده  تاریخ آن به دو هزار سال قبل از ميالد ميرسد  که مواد اوليه زندگی،

این  ه ازبا استفاد در یکی از معابد فراعنه در مصر کشف شدو  لست آنبود و

 .معلومات ابتدائی دریافت نمودند در مورد اقتصاد آن زمانمؤرخين لست 

قصر ها و مساجدو عمارات دولتی و شخصی و عکسهای خانواده گی در 

نوشتن تاریخ مقام ارجمند را دارد و از مطالعه قصر ها و فابریکه ها و سرکها 

توان عصر نهضت  و فوتو های که در گذشته برداشته شده می یو وسائل منزل 

را بررسی نمود و همچنان از روش زندگی و طرز لباس و وسائل منزلی ميتوان 

و ضمناً رابطۀ کشور را با جهان  فرهنگ و ثقافت خارجی را درک تأثيرات

 بررسی نمود. یخارج

ان اهلل خان بشکل شفوی اریخ معاصر افغانستان خصوصاً عصر امت  تا مدت ها

در مورد آن حرف ميزد. یکی خود و هر شخص از دیدگاه خاص ه بودباقيماند

برای  دليل تاریخی ی نمود و متأسفانه هر دو طرف تأیيد و دیگری مخالفت م

گروه، گروه سوم که با سلطنت آل یحيی . با این دوگفتار و نوشتار خود نداشتند

اش  مخالف بودند جهت مخالفت شان با نظام جنرال محمد نادر خان و خانواده

از عصر امان اهلل خان حمایت ميکردند و هدف شان از تأیيد امان اهلل خان نوع 

عصر حقایق نه بيان و بحث  با نظام سياسی قائم بودسياسی از انواع مبارزه 

 .امانيه

اسالمی و علماء داشتند و علمای های  ا نهضتمخالفت شدید ب  احزاب چپ

ف سياسی خود می دانستند لذا افغانستان را مانع پيروزی و رسيدن به اهدا

مبارزه با علمای اسالم  و خصوصاً سقوط اش برای  خان از عصر امان اهلل

تعمار انگليس خيانت ملی و همکاری با اس رگ مانندو تهمت های بز استفاده 

 میاء را مخالف ترقی و نهضت معاصر دادند و علم  را به ایشان نسبت

  ارائه  و تاریخید هيچ دليل مادی و متأسفانه برای اثبات قول خو دانستند

در گذشته عدۀ بدون مسئوليت شخصيت های ملی و قهرمانان را  کردند.ن 
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متهم به خيانت نمودند اما بعداً در روشنی وثائق رسمی معلوم شدکه اشخاص 

آخرین   بودند.تاریخ معاصرسلطان عبدالحميددوموضداستعمار ملی ومترقی

  2014اما بعد از نشر وثائق رسمی در سال    خيانت کردعثمانی را متهم به  خليفۀ  

یکی از شخصيت های مهم در تاریخ معاصر سلطنت عثمانی که اومعلوم شد 

 بود.

ت و حتی از موقف خود نيز در بين این گروه ها یگانه گروهی که سکوت داش

بزرگان خانواده ای مجددی ،. در بين علماء  ندردعلمای افغانستان بوددفاع نک

در  نددر تاریخ معاصر افغانستان داشت که نقش و رول مهم راازار کابل شورب 

سکوت مطلق نمودند و نخواستند از مبارزات خود دفاع کنند  برابر تهمت ها

د.سکوت و عدم حرکت شدند تا حقائق تاریخی را واضح سازن و حتی موفق هم ن 

را درک نکنند علماء سبب شد تا عدۀ از جوانان تعليم یافته افغانستان حقيقت  

 و سخنان احزاب چپ را حقيقت بدانند. 

سياسی افغانستان از عهد محمد نادر خان تا حال خوف و ترس از های نظام 

علماء دارند. اعليحضرت محمد نادر خان و برادرانش و سرادر محمد داود 

می  خان از قوت علماء ترس داشتند و از تجربۀ اعليحضرت امان اهلل خان

را  ساحه  ماء را مانع ادامۀ حکومتداری خود می دانستند لذاترسيدند و عل 

علماء و ملت فاصله ایجادشود  بين علماء محياکردندتابتوانند برای مخالفين

 .بودند این روش و سياست خود موفقو در 

اما حال وقت آن رسيده تا دانشمندان و محققين جوان کشور که دسترسی به 

زبانهای خارجی را می دانند و همچنان آزادی  وثائق معتبر و دست اول دارند و 

و از جانب دیگر علم تاریخ نویسی و های بيشتر را نسبت به گذشته دارند 

 ات نيز دور هستند دست به کار شدهتحقيق را آموخته اند و اکثر شان از تعصب

تاریخ معاصر افغانستان را از جدید مطالعه و بررسی نمایند و آنچه داخل کتب 

 غانستان شده و حقيقت ندارد آنرا از کتب تاریخ بيرون سازند.تاریخ اف

های جدید در چند سال اخير از عصر اعليحضرت امان اهلل   خوشبختانه کتاب

خان به طبع رسيده و همچنان خاطرات عدۀ از شخصيت های مهم سياسی  

کشور به نشر رسيده است که در مجموع با نواقص و خوبی های که دارند 
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کتب و محقق معاصر از مطالعه وثائق و نها استفاده خوب کردميشود از آ

 ميتواند به حقيقت نزدیکتر شود. طبع شدهجدید و خاطرات 

بنده فرصت یافتم تا در رشته ای تاریخ ليسانس خود را از پوهنتون قاهره 

بدست آورم و چانس یاری کرد تا بدرجه عالی فارغ شوم . در نظام تعليمی 

تحصيالت عالی درجه عالی ) ممتاز( بود.  برای قاهره شرط ادامۀپوهنتون 

این در رشتۀ تحقيقات و علم وثائق ماستری گيرم و  نخست تصميم گرفتم تا

عالی را در این دو رشته بدست لوم  گرفت و موفق شدم دپدر بر  را  دو سالمرحله  

  م.آور

ی تحصيالت عالی تصميم گرفتم تا در رشتۀ تاریخ اسالمی برای ادامه ا  بعداً

ثبت نام نمائيم اما پوهنحی ادبيات و علوم بشری درخواست مرا برای ادامه  

ه در چهار سال درسی نمرات تحصيالت در رشتۀ تاریخ اسالمی به دليل اینک

در رشتۀ  ثبت نام نمائيم و چونتاریخ اسالمی به آن درجه نيست تا  من در رشتۀ

بود لذا برای ادامۀ   در صدو پنج تاریخ معاصر نمرات من باالتر از نود 

 تحصيالت عالی در شعبۀ تاریخ معاصر ثبت نام کردم. 

سال اول ماستری در رشتۀ تاریخ حاضر شدن در صنف بود و اگر شاگرد در  

در ميتوانست با یکی از استادان تاریخ ل اول درجۀ خوب ميداشت امتحان سا

 ثبت نام کند.  موضوعی که قبالً بحث نشده

که در رشتۀ تاریخ معاصر حامد دکتور رووف عباساستادتاریخ  رئيس شعبۀ

تخصص داشت قبول کرد تا من زیر نظر او آغاز به بحث نمائيم . برای بحث در 

رشتۀ تاریخ احتياج و ضرورت به مطالعۀ وثائق دست اول بود و در آنزمان هيچ 

سفارت نمی داد اما پوهنتون قاهره از  ویزا ستانافغان  يتتابعبرای  یکشور

بدهد. موفق شدم از  شاگردی خواهش کرد تا برای من ویزۀ در قاهره انگلستان 

کتابخانه برتش اندیا دیدن کنم و چند ماه را در لندن باشم. برای دریافت وثائق 

و همچنان  مرا رهنمای خوب بود«ouis Dupree Lدوبيری »مهم داکتر لویس 

بنده را برای مطالعه و دریافت « مدیر برتش اندیا آفس Martin Moirآقای » 

. در پهلوی وثائق بریتانيوی مهمترین ممد برای کار من  دکر ئیوثائق رهنما

. کتابخانه جد امجدم حضرتصاحب محمد صادق المجددی در مدینه منوره بود
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وثائق مربوط به کتابخانه جدم را هيچ مؤرخ قبل از من ندیده بودو همچنان 

 ای من بسيار مفيد واقع شد.خاطرات شان که قلمی بود بر

بعد از سه سال موفق شدم ماستری را در عصر اعليحضرت امان اهلل خان به 

درجۀ ممتاز یعنی عالی بدست آورم و استادان که امتحان می گرفتند توصيه 

طبع برسد و به کتابخانه های پوهنتونهای کردند تا تحقيق من بحيث کتاب به 

بعد از مرحلۀ ماستری  تحقق یافت. ستادانمصرگذاشته شود و این فرمایش ا

در  بود.1919تا  1881من افغانستان از به مرحلۀ دکتورا ثبت نمودم و موضوع 

ثبت دکتورا مشکالت زیادرا در مصر مواجه شدم و باید ادارۀ استخبارات  

خارجی مصر به ثبت نام شاگرد خارجی موافقه ميکرد و خوشبختانه شوهر عمه 

دالعزیز بدر که قوماندان هوائی مصر بود توانست این ام جنرال محمد عب

 موافقه را بگيرد.

زمانيکه به امریکا مهاجر شدم اعضای خانواده و دوستان بنده را تشویق 

نمودند تا تحقيق خود را بزبان دری ترجمه نمائيم. ترجمۀ وثائق و خاطرات که 

ر به بزبان عربی بزبان دری و اردو و پشتو و انگليسی و المانی بود و یک با

ی بار دیگر بزبان دری کار ساده برای محقق بسویه ابتدائ ترجمه شده بود

آسان نبودلذا ترجمه کتاب از زبان عربی بزبان دری دو سال را در بر  منمانند

هيچ   به بعد در امریکا به طبع رسيد و از آن تاریخ  1997در سال    تحقيق  گرفت و

نيست که از این اثر علمی خان   ان اهللکتاب و تحقيق در عصر اعليحضرت ام

را نقد علمی کردند بنده  باشد. دانشمندان بزرگ افغانی کتاب استفاده نکرده 

و نظریات خود را نوشتند که در صورت امکان در آخر کتاب نظریات شان را 

قابل یاد آوری است که پوهنتون کابل کتاب مذکور را الکترونی  می آورم.

لعات تاریخی ميتوانند از آن بدون مقابل استفاده کنند. ساخته و عشاق مطا

نسخۀ الکترونی این کتاب را با تأليفات دیگر بنده ميتوانيد از ویپ سایت » 

islaminfo.one .بدست آورید » 

تاریخ به  ت خصوصاً کتب از قرآن کریم قابل نقد و تجدیداسهر کتاب بغير 

کتب خاطرات گذشته گان به نشر و ول اینکه هر چند سال وثائق جدید طبع دلي

اعليحضرت عهدبه عنوان )افغانستان دربع ميرسد. تحقيق بنده يشتر به طب 
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( نيز از جمله کتب تاریخی است که قابل تجدید  1929-1919،مان اهلل خان 

فغانستان را تحقيق ميباشد لذا تصميم گرفتم تا این مرحله از تاریخ معاصر ا

تکميل شود بطور  بود ناقص مانده ه در تحقيقموضوعات ک جدید نمائيم  تا

مثال من از سه جبهۀ جنگ افغان و انگليس بحث نموده بودم و متأسفانه جبهۀ 

من به واقعات جبهۀ چهارم  قی مانده بود و علت آن عدم فهم و دانش چهارم با

بحث و  مستقالنه و همچنان استادان تاریخ نيز این جبهۀ را بوددر آن وقت 

تا اینکه برادر و دوست عزیزم داکتر عبدالرحمن زمانی با  رده بودندتحقيق نک

استفاده از ارشيف انگلستان و خاطرات و وثائق خانوادگی جبهۀ چترال و کنر  

 را زیر عنوان جبهۀ چهارم به نشر سپرد .  

بنام      دکتوره سنزل نوید تحقيق خود را که در مورد رابطۀ علما با سلطنت بود

 (Religious Response to Social Change in Afghanistan 1919-1929  )  

 نشمندبه نشر سپرد و ناگفته نماندکه بنده نيز آنچه داشتم در اختيار این دا

بنده را به نقاط بسيار مهم متوجه افغانی گذاشتم . تحقيق داکتر سنزل نيز 

نعيم  مجددی محمدساخت و قابل تذکراست که برادر و دوست عزیزم جناب 

تحت عنوان ) واکنش های مذهبی و تحوالت و  این تحقيق را بزبان دری ترجمه 

طبع  ،(شاه امان اهلل و علما افغانی، 1929 -1919اجتماعی در افغانستان  

 نمودند.

افغانستان سابق الرحمن فاضل سفيرکبير آقای فضل همچنان دانشمندگرامی

افغانستان در قاهره را در دو کتاب در قاهره وثائق و تاریخچه زندگانی سفراء 

مستقل به نشر سپردکه کتاب اول آن در مورد فعاليتهای حضرتصاحب محمد 

) از قاهره به   ست و عنوان آنصادق المجددی در شمال افریقا و جزیره العرب ا

را با   محمد صادق المجددی  ضدیت حضرتصاحب ( ميباشد این کتاب کابل

انگليس در فلسطين و مصر  ضد مقاومتی هانشان ميدهد و حرکت  انگليس

مورد حمایت این و حرکت های آزادی خواه و مبارزین عليه استعمار فرانسه 

عالم بزرگ افغانستان بود. کتاب دوم که استاد فاضل به طبع رسانيد بنام 

رای  است که مطالعه هر دو کتاب ب ( 2018-1930)سفيران افغانستان در مصر 

 .است محققين جوان کشور مفيد
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دوست عزیز و گرامی محمد نعيم قدرت موفق شد کتاب ارزشمند و مفيد را 

) سياه و سفيد ، حقایق تاریخی از  برای استفادۀ محققين تاریخ معاصر بنام

به نشر بسپارد این اثر بزرگ علمی مهمترین مرجع برای  چشم انداز تصویر(

جتماعی خصوصًا ارزشهای ا  تأثيرات فرهنگ خارجی باالی  تحقيقات درساحۀ

 طبقۀ حاکمه ميباشد. بنده در مقدمۀ آن این عبارات را نوشتم:

تصویر بهترین وثيقه بوده و محقق می تواند از مطالعه تصویر در موضوعات »

مختلف معلومات بدست آورد بطور مثال : تصویر طرز لباس را نشان ميدهد، 

طرز ساختن آن آشنا تصویر های تاریخی انسان را به شکل لباس و رنگ آن و 

می سازد.از مطالعه لباس در تصویر انسان نتيجه تأثيرات ثقافت غربی و 

 . «شرقی را در کشور می داند ...

 رسم و روجها ميراثی، روش جامعه ، شکل زندگی مردم ، عقيده و دین ،

از یکطرف و تأثيرات خارجی از جانب دیگر در  و فرهنگی اوضاع اقتصادی 

نقش مهم را دارد. مطالعه  ین شخصيت های سياسی و ملی  روش سياسی و تکو 

نظام سياسی و شخصيت های دینی و مذهبی و قومی برای رسيدن به حقایق 

تاریخی و حکم نمودن باالی رفتار اشخاص در مطالعات تاریخی بسيار مهم و 

 اساسی است .  

معاصر روش جامعه و ساختار اجتماعی و  عدۀ از دانشمندان و محققين

را که بررسی می کنند أهميت نمی دهند و   و فکری عصری سياسی و اعتقادی 

به عبارت دیگر به عقليت امروز باالی قضایای گذشته حکم می کنند این روش  

غير علمی و غير عادالنه است. یک امر در گذشته مقبول و امروز ممکن غير 

عصر   عکس هم صحت دارد. برای مطالعه و بررسی قابل قبول باشد و بر

نان چهم  اعليحضرت امان اهلل خان مطالعه عصر او قابل أهميت ميباشدو

اوضاع اجتماعی و سياسی کشور های همسایه و نقش استعمار در مطالعه 

بيشتر  یکشور های شرق اسالمی مؤرخ را در رسيدن به واقعيت های تاریخ

اوضاع فرهنگی و دینی و در تمهيد  ميشود تاکمک ميکند لذا الزم دیده 

نی آن بحث و در روش  صر نمودتخبررسی م  قافتی و اجتماعی جامعۀ افغانی راث
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 نند و با واقعيتدر همان عصر فکر کز کرد تا خوانندگان گرامی  تاریخی را آغا

 حکم صادر نمایند. به عقليت آنزمان و های  آن زندگی

دید بدست آمد و قسميکه اشاره شد سال باین طرف مخطوطات جاز چند

و علم تاریخ و تاریخ نویسی به ساحات   هخاطرات و وثائق مهم به نشر سپرده شد

معارف دیگر مثل علم اجتماع و علم انتروپولوژی داخل گردید و ساحۀ علم 

تاریخ از علم کوچک به مجال و ساحۀ معرفت بزرگ و خاص انتقال یافت و 

مختلف مانند علم سياست ، جغرافيه ،  علم تاریخ به علومهمچنان 

انترولوپوزی ، انتولوجی ، علم اقتصاد و علوم انسانی دیگر خصوصاً دین و 

مذهب و روان شناسی آشنا شد و مؤرخ تمام علوم را در خدمت تحقيق و بحث 

 تاریخی قرار داد و از آن استفاده کرد.

علم تاریخ قرار مباحث انتروپولوژی یا انسان شناسی مهمترین ممد برای 

گرفت و در جوار این علم » اتنولوژی « که در حقيقت مردم شناسی است و هدف  

تاریخ نویسی و مطالعات تاریخی را ،آن شناخت واقعه های اجتماعی است 

 .قوت بيشتر داده و مورخ را به حقایق جامعه بيشتر آشنا ساخت 

کشور به مناطق و کشور رابطه مرحلۀ قابل بحث به ما قبل آن و رابطه منطقه و 

های همجوار ، تأثيرات فرهنگی و ثقافت خارجی و نفوذ سياسی و اقتصادی 

عصر نوین دارد و از محققين مباحث تاریخی اهميت فوق العاده درخارجی در 

 جوان می خواهد تا متوجه تمام این علوم انسانی در تحقيقات تاریخ باشند.

ذشته با تمام خدمات بزرگ که در ساحۀ  متأسفانه دانشمندان و تاریخ نویسان گ

تاریخ انجام داده اند متوجه علوم ذکر شده در تحقيقات تاریخی نبودند و حال 

موقع آن رسيده که تمام کتب تاریخ را بصورت مستقل بررسی و تحقيق کرد و 

 بشکل و مضمون جدید تقدیم نمود.

سفانه در ادبيات است . متأادبيات  زبان  ل بزرگ که من در نوشتن دارم،مشک

زبان دری سویه من بسيار پائين مانده و اصالً باید اعتراف کنم که استعداد من 

در آموختن زبانها ضعيف و ناقص است. خواهشمندم این مشکل که راه حل هم  

در سن و سال که من هستم ندارد به بزرگواری خود ببخشيد و از اخطاء زبانی و 

 ادبيات ناقص و ناکمل من بگذرید.
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تحقيق که در دست دارید، شامل مقدمه ، تمهيد و هفده فصل ميباشد. تمهيد 

ده را به یک قرن قبل داخل نبرای داخل شدن به موضوع قابل بحث ، خوان 

ميسازد. هفده فصل کتاب مهمترین موضوعات تاریخ معاصر افغانستان را به 

  .بحث می گيرد

افغانستان عزیز دعوت می نمائيم تا درآخر از دانشمندان و محققين معاصر 

نواقص تحقيق را اصالح نموده و نظریات و نقدعلمی خود را به آدرس بنده 

 بفرستندتا در طبع دوم اصالحات و نقد شما مورد نظر باشد.
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 تمهید 

 ن بیستم قر ستان از اواخر قرن نزدهم تا اواسطن افغاو فکری اوضاع اجتماعی 
که ارتباط به   فشرده اوضاع اجتماعی افغانستاندر تمهيد بصورت مختصر و 

و طبقات  سی می شود. نظام خانواده ،قبيلهموضوع تحقيق دارد برر

، تصوفیمؤسسات تعليمی ، اوضاع فکری، طریقه های حاکمه، طبقۀ،جامعه

بررسی  بصورت غير صحيح بنام روحانيون یاد شده  مورد مطالعه و علماء که

گرامی معلومات ابتدائی از جامعه افغانستان  ار ميگيرد تا خوانندگانقر

 . و در روشنی آن حکم نماید داشته 

برای بررسی تاریخ معاصر و  تماعی وسياسی و اقتصادیمطالعۀ اوضاع اج

ميکند و بدون فهم دقيق   محقق را کمک جامعه رسيدن به واقعيت های عينی 

ی عصر  عمق  کردن در  سی و اقتصادی و عدم زندگیاز اوضاع اجتماعی و سيا

انسان نميتواند حکم صادر کند و به عبارت دیگر   که تحقيق و بررسی می شود،

معاصر نمی توان  توان به گذشته دید و به روش فکربه عقليت امروز نمی 

 گذشته را نقد و بررسی عادالنه نمود.

برای مطالعه و بحث تاریخی شناخت وضعيت اجتماعی و دینی و مذهبی و 

تعليم و تربيه و وضعيت جغرافيوی و نظام ساختار اجتماعی و روش فکری و 

و نزدیکی به ابحار و دوری از آن و همسرحد بودن با کشور و منطقوی اقليمی 

ی و های عقب مانده و متمدن و وجود اقوام و پيروان مذاهب متعدد حتم 

ضروری است به دليل اینکه عوامل ذکر شده تاریخ سياسی و اجتماعی و 

 قومی یک اقليم و یک کشور را ميسازد.

موقعيت جغرافيوی افغانستان و ساختار طبيعی آن عامل مهم درعدم وحدت 

ئل مان تکنالوجی و وسابه حساب می آید خصوصاً که در آن زملی و فکری 

 .وجود نداشت  اسالم جهاناکثر نستان بلکه در عی نه تنها در افغاارتباط جم 

در عزلت زندگی داشتند و از تحوالت  بطورکل و مجموع مردم افغانستان

و هر آنچه بزرگان قبيله و اطالع نمی یافتند  لمی و سياسی جهان اکثر مردمع

و زعامت سياسی تصميم اتخاذ ميکردند همان قابل اجراء  ها رؤساء خانواده 

معلومات شان   علمای اسالمای قبيلوی و حتی عدۀ ه اکثر زعم بود و متأسفان 
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ر محدود بود و از اجتهادات جدید در فقه اسالمی بی اسالمی و معاصاز علوم  

 .خبر مانده بودند

اقوام مختلف و زبانهای متعدد و مذاهب اسالمی که در قلمرو افغانستان 

اما از و ان ميداد حضور بهم رسانيده بودند از یک جانب برتری کشور را نش

بصورت  بودخصوصاً که عدالت اجتماعیب مشکالت نيز جانب دیگر اسبا

عدم تطبيق عدالت اجتماعی در بين یک قبيله و  عادالنه تطبيق نمی شدو

در تاریخ معاصر افغانستان عمومًا  اده سبب مشکالت بزرگ می شد.خانو 

در بين افراد   جنگها و تصادمات بين افراد یک خانواده در نتيجۀ بی عدالتی

 .خانواده بود همان

 ساختار اجتماعی:
زندگی داشتند. فرد استقالل فکری   مردم افغانستان عموماً بشکل اجتماعی

خود شریک برای  نمی توانست تصادی مستقل نداشت تا درجۀ که جوانو اق

را انتخاب کند و بزرگان و حتی کار  زندگی و روش زندگی و محل سکونت 

 داشتند.بعهده  را اعضای خانواده حق تعيين سرنوشت خانواده 

جامعۀ افغانی از نظر ساختار اجتماعی به خانواده و قبيله تقسيم ميشدو 

 تصادی ميت اجتماعی و سياسی و اقأه آن اعضا نواده و قبيله نظر به عددخا

 . داشت 

 خانواده در یک قرن قبل از امروز:
دارای   عصر حاضر دارد. خانواده  نسبت بهرا    خانواده درگذشته تعریف متفاوت

  در رأس آن بزرگ خانواده قرار داشت.   بود و  م خاص و بشکل هرم ساخته شدهنظا

 بين که اولين و قدیمترین مؤسسه درعلمای جامعه شناسی باین نظر اند

خانواده  حمایت کننده و پرورش   مؤسسات اجتماعی، مؤسسۀ خانواده است .

زن و شوهر شروع و  بين دهنده افراد آن ميباشد. خانواده عموماً از ارتباط

 و قرابت و صلۀ رحم بزرگتر می گردد. هابوجود آمدن اوالد

هدف از تشکيل خانواده تنها رفع شهوت جنسی نيست بلکه هدف و مقصد از 

اج مصلحت اجتماعی و تشکيل جامعه ميباشدو رفع جنسی یکی از ازدو

در عرف و اصطالح اجتماعی خانواده  .آن  نه هدف کلی اهداف ازدواج است
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بطۀ قوی و مستحکم را است که بين افراد آن یوگروهعبارت از جماعت 

به مقارنه به عصر حاضر قرن بيستم بين افراد خانواده  در اوائل ميباشد. رابطه 

 ویتر و متين تر بود.ق

علمای اجتماع خانواده را اینطور تعریف ميکنند: خانواده یا خانوار به گروه دو 

یا چند نفره ای اطالق می شود که با هم زندگی می کنند،در آمد مشترک برای 

غذاء و دیگر ضروریات زندگی دارند و از طریق خون، فرزندخواندگی یا 

یک خانواده ممکن است یک یا چند خانواده ازدواج ، با هم نسبت دارند، در 

ند،تمام خانواده ها هم خانواده نيستند.ک زندگی
این تعریف نزدیکترین   1

 بود.تعریف برای خانواده در بدایت قرن بيستم در افغانستان 

 تقسيم خانواده : خانواده را علمای جامعه شناسی به سه نوع تقسيم می کنند:

 ميباشد.ها مل زن و شوهر و تعداد از اوالد اول : خانوادۀ کوچک که شا

ميباشد و رابطۀ دوم: خانوادۀ متوسط که شامل خویشاوندان اقوام پدر و مادر  

 صلۀ رحم افراد خانوادۀ متوسط را با هم ارتباط ميدهد.

می ها سوم: خانوادۀ بزرگ که شامل اقارب و دوستان و أهل قریه و همسایه 

 باشد.

مشکل این نوع  اما تقالل بيشتر را ميداشته باشندوسافراد خانوادۀ کوچک ا

قدرت ادامه زندگی را بدون حمایت خانواده های   افراد آن  خانواده در آن استکه

د و برای حمایت خود مجبور به اطاعت و احترام خانوادۀ نبزرگ نمی داشته باش

     د.نبزرگ می باش

معنی که چندین خانواده با در افغانستان خانواده بصورت ممتد بود باین 

خانواده بزرگ را تشکيل می دادند و افراد آن با هم زندگی مشترک یکدیگر

ميداشتند و عموماً قرابت خون ایشانرا با هم جمع می نمود. بطور عموم این 

و  اقامت  يشترنوع خانواده در قریه جات و مناطق زراعتی نسبت به شهر ها ب 

 .داشتندزندگی 

 
1  .https//fa.wikipedia.org 



[21] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

اعضای یک   انی بسيار بزرگ بود و عموماًگذشته خانواده در جامعۀ افغ   درقرن

خانواده در یک منزل بزرگ زندگی داشتند و از یک منبع مالی احتياجات 

ضروری خود را آماده می ساختند و کار در شئون منزل بين زنان خانواده 

نتيجه ازدواجها و زیاد شدن اوالدها    بصورت مشترک صورت ميگرفت. اما در 

شدن محل زندگی، افراد خانواده مجبور به جدائی شدند و برای   و تنگ  و ضيق

حمایت و حفظ وحدت خانوادگی عموماً در یک کوچه و یا یک محله سکونت 

 .شدمی   خانواده نامگذاری  اختيار کردند و محله و کوچه بنام

بدست می  ر سن زعامت واختيارخانواده درنظام خانوادۀ بزرگ سالمندن ازنظ

و در مراسم رسمی مانند ازدواج قابل اجراء بود  و اوامر بزرگ خانواده ندداشت

خانواده اشتراک می نمود و به ازو فاتحه خوانی رئيس خانواده به نمایندگی 

. در خانواده تصميم اتخاذ ميکرد و حرف او آخرین کالم بود از نمایندگی

رگ و متوسط در قرن گذشته آزادی رأی و بيان کمتر بود و خانواده های بز

آزادی رأی و بيان و عملکرد خود سرانه نوع از انواع بی ادبی تلقی ميشدو 

 عامل آن توبيخ می شد.

، طالق و حل مشکالت خانواده گی از ازدواج و انتخاب شریک زندگی

رئيس  د بود.ش وظایف عمده ای رئيس خانواده که بنام کالن عائله نيز یاد می

خانواده در حمایت و مصلحت تمام اعضای خانواده فکر می کرد و عملی را 

خودرا  که وقار و عزت خانواده متأثر شود، بزرگ خانوادهانجام نمی داد 

مسئول امنيت و حفاظت تمام افراد خانواده ميدانست .
2
  

ندو متوسط ثروتم  . خانوادۀخانواده نقش مهم را بازی ميکرد ،درنظام طبقاتی

مرکز و فقير در جامعه بودو در بعض خانواده ها ثروت و تعداد افراد باعث 

خانواده های ثروتمند و عدۀ از خانواده های متوسط در    بزرگ اجتماعی ميبود.

بودند. می شهرهای بزرگ زندگی داشتند و با مراکز قدرت سياسی شریک 

دولتی کار نمی کردند و اکثر اعضای خانواده های معروف و بزرگ در ادارات 

و از معاش امرار   اما خانواده های متوسط در ادارات دولتی وظيفه داشتند
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 فصل اول .
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خانواده های متوسط در مورد تعليم اطفال شان توجه بيشتر   زندگی می کردند.

در مؤسسات دولتی  اده ها داشتند به دليل اینکه کاررا نسبت به دیگر خانو 

 بود. و مصدر رزق اجتماعی  برای این خانواده ها شخصيت 

خانواده هایی بزرگ با زعامت سياسی و دینی رابطۀ مستقيم داشتند و عموماً 

بين خانوداده های بزرگ و طبقۀ حاکمه روابط ازدواج صورت ميگرفت وچون 

انواده را نيز او روش سياسی خ و زعامت بدست رئيس خانواده بود لذا قدرت

اسی صدمه ای می ساخت و عموماً یک خانواده در نتيجه سقوط یک نظام سي

  بزرگ را متوجه می شد.

 :قبیله
دیده ،شود افغانستان معاصر بررسی و مطالعۀ دقيق نظام اجتماعیاگر

افغانستان را ساختار وسياسی    که اساس وحدت و بنای نظام اجتماعیميشود

مطالعه و بررسی نظام قبيله برای فهم بيشتراوضاع   ساخت . قبيلوی و قبيله می  

أهميت فوق افغانستان بيستم  اوائلو همقرن نزداواخراجتماعی و سياسی  

در مسائل تاریخ   حيح از قبيله و نظام آن نمی توانالعاده دارد و در غياب فهم ص

 د.عاصر افغانستان قضاوت عادالنه کرم

که به نسب واحد   دميباش رت از مجموعه مردم عباقبيله که جمع آن قبائل است 

. عشيره که جمع آن عشائر  ز جد و اجداد واحد ساخته  ميشودو نسل واحد و ا

است نيز نسبت نزدیک با قبيله و نظام قبيلوی دارد. علمای اجتماع برای 

ط اساسی را حتمی و ضروری تشکيل و بوجود آمدن و ساختار قبيله دو شر

موجودیت عاطفه   ،  جغرافيوی  معين  منطقۀیک    زندگی و سکونت در  ميدانند:

 مشترک .و شعور 

زبان مشکالت زیاد موجود است و اگر به  ادبيات در تعریف قبيله در فرهنگ 

برای دریافت معنی قبيله مراجعه شود دیده ميشود که قبيله اسم لغات جم امع 

شيخ قبيله نيز  بنام ه که است که جمع آن قبائل ميباشد و در رأس آن بزرگ قبيل 

یاد ميشود قرار دارد. 
3 

 
3  .ar-https://almaant.com/ar/dict/ar    عربی ، المعجم الوسيط ، معجم عربی

 معجم المعانی الجامع .

https://almaant.com/ar/dict/ar-ar
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ۀ فيزیولوژی ، فرهنگی و ثقافتی دانشمندان و جامعه شناسان قبيله را از زاوی

جغرافيوی مورد مطالعه قرار ميدهند و همچنان وظيفه سياسی و اقتصادی و

أهميت فوق العاده دارد. ممکن است یک قبيله شناسی قبيله در علم جامعۀ 

یک قسمت یا ات خود را حفظ کند و ممکن است در مرور زمان کل و تمام صف

دست بدهد. از از خصوصيت های خود را 
4 

و به ادبيات گفتاری به لهجه ای خاص  مبادئ واحد اعتقاد دارند    به   هافراد قبيل 

و محلی تکلم می نمایند و ما لهجه های مختلف و متعدد را نه تنها در بين 

 .نيز داریم بين قبائل عرب ئل افغانستان بلکهقبا

ان عيب و عقب گرائی نظام قبيلوی در تاریخ معاصر افغانست  موجودیت قبيله و

به نظام مدنی  عی و تا زمانيکهام تدر مراحل اجد . هر جامعه پنداشته نميش

متأسفانه در مطالعۀ تاریخ  اید مراحل مختلف را سپری نمایدکهميرسد ب 

ی وسيط و معاصر افغانستان ، قبيله منحيث یک تنظيم اجتماعی و اقتصاد

و بدین لحاظ عدۀ آنرا نقد شدید ميکنند. قبيله  بحث تاریخی و علمی نشده 

شکل از اشکال تنظيم اجتماعی است که ثقافت و فرهنگ های متفاوت را در 

است که جامعه شناسان قبيله را لحاظ به همين ،بين خود تربيه و رشد ميدهد

از نواحی مختلف و متفاوت بررسی ميکنند. از نظر علم جامعه شناسی قبيله 

جمعيت مستقل بذات خود است و اعضای قبيله برای تنظيم امور زندگی شان 

 قوانين غير نوشته شده را دارند.

د راقوانين قبول شده از طرف اعضای قبيله بسيار مستحکم و در بعض مو 

قانون عرف نيز یاد می شودمنبع   جهاکه باصطالحاو روبسيار شدیداست. رسم  

ک اندازه بين تا ی که جمع آن اعراف است  قوانين در قبيله ميباشد. چون عرف

حد تا یک  رقبيله تا قبيلۀ دیگیک قبائل متفاوت است لذا قوانين نيز از 

تفاوت ميکند.
5
  

 
4  ., https://parsi.wikihttps://fa.m.wikipedia.orgKekmah.org ,  

5  .https://ar.wikipedia.org/wiki/ /قبيلة / 
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 قوانین و فرهنگ اجتماعی قبیله:

اطاعت که    ت های خود قوانين خاص را داردقبيله نظر به احتياجات و ضرور  هر

. قوانين که در بين و تجاوز از آن تجاوز از قانون است از آن یک امر ضروری 

کرم  مهم ترین مادۀ آن انتقام و د، قبائل پشتون بود بنام پشتونوالی یاد می ش

.و حمایت پناهنده و مسافر است
6

 

، ی و شراکت در خون استاجتماعی بين افراد قبيله باساس روابط نژادحيات 

نزدیک می بود به همان اندازه روابط و خونی به هر اندازه که روابط قومی 

می بودهمچنان افراد قبيله باساس روابط ازدواج با تراجتماعی نيز مستحکم 

 .ساختند می هم نزدیکی و زندگی مشترک را

بين افراد قبيله را مجلس بزرگ بنام مجلس شورای   نظام اجتماعی و روابط

قبيله تنظيم می کرد . مجلس شورای قبيله در محل خاص و بحضور بزرگان 

انعقاد می یافت و اشتراک کننده گان در موضوعات مهم تبادل نظر می 

نمودندو در حالت اضطراری جرگه بزرگ برای حل منازعات و اعالن جنگ 

های جرگه اضطراری قابل اجراء و تطبيق عملی  تشکيل می گردید و فيصله

بود.
7

 

 مهمترین رسم و رواج اجتماعی بين قبائل افغانستان عبارت است از: 

 ازدواج در سن طفوليت و در داخل قبيله. •

 پذیرائی از مهمان بدون مقصد و هدف. •

 پيروی از قوانين و تسليم بودن به فيصله های بزرگان . •

 افراد آن.تعصب داشتن به قبيله و  •

 همکاری مشترک و حمایت مطلق از افراد قبيله. •

 اصالح حال مردم توسط بزرگان. •

 حفاظت و حمایت روابط قوی و خوب با سائر قبائل. •

 
a Tytler.W.K “Afghanistan,و همچنان دیده شود: 72محمود شاکر ، افغانستان ، ص  . 6

study of political development in central and southern asia “ p181. 
7  .Help.tribalwar.ae/wiki 
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اختالفات اجتماعی سبب تصادمات فزیکی و عدم توحيد بين قبائل ميشد که 

وحدت و آورد می نتيجۀ منفی را در ساختار زندگی اجتماعی مشترک بوجود 

 اتیادی نظام و ساختار قبيلوی طبق. از ناحيه اقتصلی را متضرر می ساختم

را حفظ کرد و نظام استفاده نا مشروع از همنوع برای  یارستوکرات یا نظام

سبب عدم رشد اقتصادی و نهضت  ، این خصوصيت مدت طوالنی ادامه یافت 

 تجارت در افغانستان قرن بيستم شد.

ين قبائل شد اثر مستقيم را باالی نظام اجتماعی که منجر به جنگها ب   اختالفات

 گانه داشت:  افغانستان بجاگذاشت .اختالفات بين قبائل عوامل سه

اختالف بين قبائل ، همچشمی بين افراد قبيلۀ واحدو اختالف بين قبائل و 

 حکومت مرکزی.

بدست آوردن غنائم و   یک قبيله باالی قبيلۀ دیگر به هدفقسم اول سبب تهاجم  

بود. اختالفات عمومًا  سياسیو تسلط طرت و سيادت هار قوت و فرض سياظ

بشکل فردی آغاز می شد و در مرور زمان بعد عمومی را می گرفت مثليکه بين 

را  1928بين قبائل انقالب اختالفات شنوار و سليمانخيل واقع شد وقبيلۀ 

 آماده ساخت.

بين قبائل تاجک   در  بلکهاختالفات و منازعات صفت خاص قبائل پشتون نبود  

زمانی خطرناک می شد که بين قبائل منازعات و ازبک نيز واقع ميشد و اما 

پشتون و قبائل غير پشتون صورت ميگرفت و در این حالت وضعيت سياسی 

و اجتماعی افغانستان متضرر می گردید.
8

 

نی اختالفات سياسی بين قبيله واحدخصوصًا بين افراد قبيلۀ درانی حاکم زما

خصوصاً ارجی و خطر را بيشتر ساخت که عدۀ از اعضای این قبيله با قوای خ

گرفته طلب مساعدت و کمک شدندو این وضعيت ضمينۀ  تماس انگریز

دولت بریتانيا را آماده نمود.و نظامی  مداخالت سياسی 
9

 

 
و همچنان دیده شود:  980-888. عبدالرحمن خان ، سراج التواریخ جلدسوم ، صفحات 8

Sultan Mohammd Khan” The life of Abdurhman” pp279-289. 
 .112-111اول ، صفحات . حبيبی عبدالحی ، تاریخ مختصر افغانستان جلد  9
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استاد سيد قاسم رشتيا مهمترین اختالف بين قبائل را باین جمله خالصه 

ن اختالفات بين قبائل بودکه حکام افغانستان از سرزمين های ميکند: همي

غرب خط دیورند صرف نظر نمودند.
10
  

زعامت دینی و سياسی در بسا اوقات از قبائل استفاده سياسی برای رسيدن  

نمودند و برای رسيدن و حفظ سلطۀ سياسی و برانداختن می به اهداف خود 

و در ندشدمی زار و وسيله استفاده ئل بحيث اب مخالف از کرسی حکم رجال قبا

 تاریخ معاصر افغانستان مثالهای زیاد برای اثبات این واقعيت داریم .

خ عدۀ باین عقيده و باور اندکه نظام قبيلوی بطور دائم نقش منفی را در تاری

در حاليکه قبائل افغانستان در تاریخ معاصر  سياسی افغانستان بازی کرده ،

نقش فعال را بيشتر داشتند. قبائل افغانستان در مبارزات مسلحانه برای 

آزادی و حفظ استقالل سياسی و وحدت اراضی قربانی های زیاد تقدیم کردند 

 و از سرحدات کشور حمایت نمودند.

رزات آزادی خواهی قبائل جنوب و جنوب شرق افغانستان نقش فعال را در مبا

افغانی قربانی های  قبائل انگریزسه بار با داشتند و خصوصاً در جنگ های 

زیاد دادند و در اکثر جبهات قوای حکومتی عقب نشينی کردند اما قبائل 

 زمانی در سه تحقيق جداگانه داکترعبدالرحمن دخاليگاه راپرسازند. توانستن

ی جغرافيوی و اسماء زعمای نقش قبائل جنوب وجنوب شرق را با نقشه ها

که مطالعه آن برای محققين جوان صورت مفصل بحث و تحقيق نموده قبائل ب 

.مه این تحقيق از آن استفاده کردکشور بسيار ارزنده ميباشد و من نيز در ا
11

 

به همين منوال قبائل و باشندگان غرب کشور در جنگ ميوند نقش فيصله 

ميوند قوای انگليس را به شکست مواجه کننده را بازی کردند و در ميدان 

حضرت خونهای خود دفاع کردند. نمودندو از عزت و شرف افغانها با ریختن 

محمد عمر جان مجددی با دو پسرش حضرت عبدالکریم و  صاحب زادهشهيد

 
 .68-67 ، صفحات 19. سيد قاسم رشتيا ،افغانستان در قرن  10

مرور   . داکتر عبدالرحمن زمانی ، په آزاد سرحدکی خپلواکی غوشتونکی مبارزی  و همچنان:  11

کوتاهی بر زندگی و مبارزات غازی مير زمان خان کنری و همچنان:جنگ استرداد استقالل 

 افغانستان و جبهۀ فراموش شدۀ چترال و کنر .
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( به مقابل انگليسها 1880در جنگ ميوند )  را حضرت عبدالباقی سهم فعال

.ندلرحمن خان به شهادت رسيدگرفت و بعد از جنگ به امر عبدا
12

 

قبائل پشتون بعد از رسيدن اعليحضرت احمد شاه ابدالی قدرت سياسی را 

ميالدی قبيلۀ  1818بعد از سقوط امپراطوری درانی در سال  بدست  گرفتندو

انقالب بارکزی به قدرت رسيد و بعد از آن محمد زائی قدرت سياسی را تا 

.خونين کمونستی بدست داشت
13

   

تهداب يل ميدادندودر افغانستان قبائل پشتون قوت نظامی دولت را تشک

نيروی دولت بشمار ميرفتند. اگر چه احمد خان بعنوان  پادشاه انتخاب شد و 

برایش دادند، ولی رؤسای قبائل او را بيش از یکی از سرکردگان لقب بابا را 

قبایلی نمی شناختند و این امر دوگانگی در ساختار سياسی قدرت را از همان 

آغاز بوجود آورد، چنانچه اعمال و تصاميم پادشاه باید با اوامر شرعی واصول 

ماعی و اجت روشهای فردی، و پشتونواليکه نشانۀ عزت وافتخار قبيله بود

از اینرو، با اینکه  تعامالت قبيلوی را توجيه ميکرد مطابقت ميداشت.

مشروعيت زمامت از طریق شریعت تعيين می گردید، ولی با رؤسای قبائل نيز 

مذاکره بعمل می آمد. از طرفی هم ، به علت نبودن یک طرزالعمل کتبی و یا 

ه حسن نيت رؤسای ب  تنظيم شده برای جانشينی ، مدعيان تاج و تخت شدیداً 

قبائل اتکاء داشتند. بنابران ، بقای زعامت سياسی بيشتر به خصوصيات 

فردی و قومی شاه مربوط بود تا به وفاداری به قدرت مرکزی .
14

 

در رأس هرقبيله زعيم قبيله قرار داشت و زعمای قبایل هرکدام خود را پادشاه 

ت مرکزی بود و مستقل می دانست . استقالل ضمنی قبائل سبب ضعف دول 

چون حکومت مرکزی با همکاری و حمایت قبائل ساخته می شد و از جانب 

 
،  1929-1919. دکتور سنزل نوید ، واکنش های مذهبی و تحوالت اجتماعی در افغانستان  12

 شاه امان اهلل ، ترجمه ، محمد نعيم مجددی.

13  ..www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/5/16 

از نقش مثبت قبائل در مبارزات ضد استعمار مراجعه شود به: داکتر عبدالرحمن زمانی ، 

نر و همچنان دیده شود: مرور جنگ استراد استقالل افغانستان ، جبهۀ فراموش شدۀ چترال و ک

 کوتاهی بر زندگی و مبارزات غازی مير زمان خان کنری از همان نویسنده.

 .7. دکتور سنزل نوید ، همان مرجع ، ص  14

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/5/16
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  و قوت خود را در قوت قبيله و  ۀ سلطنتی نيز از جملۀ قبائل بوددیگر خانواد

 وشش نکردند و زعامت های سياسی ک لذا،حمایت و همکاری قبائل می دید

و روش سنتی جامعه   های قومی و قبيلوی یا نتوانستند ساختارنخواستند و

را بشکندو از طرف دیگر همزیستی آميخته با ترس سبب بقایی نظام قبيلوی و 

 عدم نوآوری در افغانستان شد.

بين رهبران قبایل و اقوام و رهبران اسالمی و باشندگان دهات که   رشتۀ اتحاد

زیادتر از هشتاد در صد جمعيت کشور را می ساخت سبب آن شد تا حکومت 

وی که بتواند اصالحات را در کشور بياوردگردیدو سرنوشت دولت مرکزی ق

 حمایت قبائل ارتباط گرفت و در نبودمرکزی و ادامۀ آن به کمک های خارجی و  

 کمکهای خارجی و حمایت قبائل حکومت مرکزی به سقوط مواجه بود.

نظام قبيلوی تا اواخر قرن بيستم سبب ضعف دولت مرکزی بود . قوت قبائل 

در آوردن نظام جدید جهت پيشرفت علمی را و تسلط حکومت مرکزی قدرت 

محدود ساخته بود. زعمای قبائل خصوصا غلزایی و ميرهای ترکستان ، مير 

های هزاره هميشه قوی تر از امير بودند.
15 

قبائل تاجک، ازبک و هزاره در مجموع در ساحات سياسی و نظامی کشور 

رنه با قبائل نداشتندو قدرت سياسی و نظامی شان با مقانقش و حصۀ زیاد را 

در   اتقبائل تاجک و هزاره در پيشبرد امور اداری و محاسب پشتون کمتر بود.

و معلمين و  ها تاریخ معاصر افغانستان نقش فعال را داشتند. اکثر اداری

و در تشکيل می دادند منشی ها حتی منشی های دربار را تاجک ها و هزاره ها

 نقش برزنده و مفيد را داشتند. و علمی موری اداریا

قبائل افغانستان بر اساس مناطق جغرافيوی توزیع شده بودند مثال در شمال 

افغانستان و شمال غربی آن قبائل تاجک و ازبک و ترکمان زندگی داشتند و 

ق و جنوب کشور قبائل پشتون در وسط افغانستان قبائل هزاره و در شر

 .داشتندسکونت 

 
 .20-10ات فح، ص 1384. طنين ،ظاهر ، افغانستان در قرن بيستم ، چاپ دوم  15
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قبائل تاجک از اصل آریائی اندکه به زراعت و مال داری مشغول بودند و 

احصائيه های غير دقيق مبنی براین است که تاجک ها در حدود سی و یک 

فيصد از باشندگان افغانستان را تشکيل می دادند. ازبک ها از اصل ترکی و 

جعفری شيعه   قبائل هزاره از مذهب  اند.شکل مغلوی خود را تا هنوز حفظ کرده  

پيروی می کنندو گفته ميشود که در اوائل قرن بيستم سه فيصد از باشندگان 

افغانستان را می ساختند.
16
آوری نبودن احصائيه های رسمی و عدم روش جمع      

به فيصدی های که  تا شکل می سازدشندگان افغانستان ممعلومات از با

نه تا امروز ارقام صحيح  دانشمندان افغانستان ميدهند اعتماد کردو متأسفا

باشندگان  دست نيست و حتی نفوذ اصلی  دراز تعداد افراد قبائل افغانستان 

 نشده است. شافغانستان بصورت دقيق شمار

 زعامت اسالمی و روحی : 
زعامت اسالمی و روحی ارتباط مستقيم به دین و رابطه انسان به آن دارد و هر  

و اندازه ویتر و بيشتر باشد به همان مقدار  ق  انسان به دین و دینداریقدر رابطه  

زعامت دینی و روحی و معنوی قدرتمندتر ميباشد. مردم افغانستان اسالم را 

وحمایت از ارکان آن کوشيدند و برای ین قبول کردند و درحفظ مبادئ بحيث د

هيچ قدرت سياسی داخلی و خارجی اجازه مداخله را به امور دینی ندادندو 

در سایۀ دین و  هلت افغانستان در مسير تاریخ دادای که متمام قربانی ه

 تعليمات وارشادات زعامت اسالمی بود.

اگر تاریخ اجتماعی و دینی افغانستان را بررسی نمائيم مالحظه می شود که 

در هيچ زمان ملت افغانستان بدون دین نبودو افغانها به هر دین که گرویده 

. پابندی کردن احکام آن کوشا بودنددر عملی  بودند آنرا از صميم قلب حمایت و  

کامل به دین و قبول زحمات و قربانی در حفظ و حمایت آن یکی از عوامل مهم 

 ن را به تعصب در دین متهم ساختند. بودکه شرق شناسان ملت افغا

 
و همچنان دیده شود : بيومی  61-15 .  ابراهيم ، محمد عبدالفتاح ، افغانستان ، صفحات 16

و هم دیده شود :  18-13عبدالحميد و حسن محمد جوهر ، افغانستان ، صفحات 

Poullada,Leon B “Reform and Rebellion in Afghnistan 1919-1929 ,PP12-16. 



[30] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

اولين دین رسمی در افغانستان دین زردشتی بود و کتاب مقدس اوستا کتاب 

که افغانها قبل از زردشتی به دین و وب ميشد، به این معنی نيست دینی محس

آئين قبل از زردشتی آشنائی نداشتند اما زردشتی دین عموم مردم بود و در 

ساحۀ دولت رسميت داشت.
17

 

نفوذ خود را از انتشار دیانت بودائی بسرعت سبب شد تا دین زردشتی قوت و 

اگر چه اسکندر فت ،رغانستان گدر افراائی جای زردشتی بود دست بدهد و

کبير مقدونی درجریان فتوحات خود در افغانستان کوشش کرد تا دین یونانی 

را رسميت بدهدليکن مردم افغانستان آنرا نپذیرفتند و دین بودائی را حمایت 

و از آن پيروی کردند.
18

 

با مشکالت در جریان فتوحات اول اسالمی ، فاتحين و دعوتگران دین اسالم 

در افغانستان مواجه گردیدندو نتوانستند برای مدت طوالنی  تعدد و زیاد م

در افغانستان باقی بمانند و اما موفق شدند تا مردم را به دین آسمانی آشنا 

سازند. در عهد خليفۀ سوم حضرت عثمان رضی اهلل عنه قائدعظيم بنام یعقوب 

او بکابل و غزنی در موفق شد تا در غزنی و کابل داخل شود و رسيدن بن ليث 

و از همان تاریخ مردم افغانستان نه تنها به دین جدید ميالدی بود  870سال 

آشنا شدند بلکه آنرا پذیرفتندو به دین اسالم مشرف گردیدند.
19

 

مهمترین حادثه در مطالعات دین اسالم در افغانستان در آن است که اسالم  

انتشار یافت و اکثریت مردم دین ت مختلف افغانستان بسرعت بين طبقا

جدید را قبول و یک اقليت به دین بودائی باقی ماندند و در زیر سلطۀ سياسی 

 اسالم بنام اقليت دینی شناخته شدند و دولت آنها را حمایت کرد. 

بعد از تدوین فقه اسالمی و روی کار آمدن مذاهب اسالمی ، مردم افغانستان 

مذهب حنفی پذیرفتندو در جریان خالفت عباسی مذهب امام ابوحنيفه را بنام 

مذهب حنفی در  ،و روی کارآمدن مدارس فقه حنفی در آسایی مرکزی

قانون گذاران  المی دیگر قوت بيشتر یافت وافغانستان نسبت به مذاهب اس

 
 .103. احمد علی کهزاد ، افغانستان جلد دوم ص  17

 .19-18سلسله کتب آریانا ، صفحات. احمد علی کهزاد ، افغانستان ،  18

 .1983. مجلۀ کنفرانس اسالمی ، نشرة منظمة المؤتمر االسالمی ، جده  19



[31] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

افغانستان قوانين را باساس همين مذهب تدوین نمودند. ملت افغانستان در 

کارگرفتند و خارج شدن از مذهب را  فی از تعصب پيروی از مذهب حن قبولی و

با اینکه مذهب شافعی در ساحۀ های علمی و  تعبير کردند.  در دیننفاق 

 و عرفان اسالمی نفوذ داشت اما نظر به سياست های دینیدر ساحۀ خصوصاً 

از انتشار وسيع باز ماند و دولت پيروان مذهب شافعی را  ت هاحکوم رسمی

 د.ن کرنمی در ارگانهای قضائی تعيين 

 .کی افغانستان به سرزمين عراق بودعامل مهم دیگر در نشر مذهب حنفی نزدی

در نشر مذهب حنفی در مناطق تحت خالفت عباسی قسميکه قبال اشاره شد 

سياسی نيزحنفی مذهب سيطرت خودکوشيدواز جانب دیگر زمامداران 

بودندو ا ز جانب سوم مدارس تصوفی نيز در تقویت این مذهب بين پيروان خود 

 .کوشيدند

بشکل ميراثی و  مذهب را ذهبان افغانستان در آن است کهمشکل حنفی م

.بی خبر ماندندکردندوازاصل مذهب  قبول یديقل ت
20

از جانب دیگر مشکالت  

تکه اصول ثابت مذهب با عرف و عنعنات در آن اسدر افغانستان حنفی  مذهب

 و ات که ارتباط به مذهب نداشتعنعن و عرف آن افغانی مخلوط شدخصوصاً 

آنچه از و اصالح دین معرفی شدو علماء در تصفيه  بنام مذهب و تا جای بجای

مذهب نيست و بصفت مذهب معرفی شد و مردم آنرا قبول مذهبی کردند زحمت 

 . نکشيدند

تصوفی خصوصاً نقشبندیه  مذهب درنشراسالم کوشيدندوطریقه های علمای

گذاری کردندو جماعت  علمی بزرگ را در انحاء کشور بنيادمجددیه مدارس 

و بحيث پيشگامان نهضت و دعوت از علماء در مدارس مجددیه تربيت بزرگ 

اسالمی قرار گرفتند. 
21

 

 
. برای معلومات بيشتر باین موضوع مراجعه شود به : فضل غنی مجددی ، مطالعۀ تمهيدی  20

 مذهب حنفی و جعفری ــ تفاوت و توافق ــ  طبع امریکا.

حنفی در افغانستان ، تحقيق از فضل غنی مجددی ، نشر . قدمهای آشتی در مذهب سنی  21

 شده در کتاب : » قدمهای آشتی و مسئوليت ما افغانها « گرد آورنده : نسرین ابوبکر گروس.
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فغانستان رواج در پهلوی مذهب حنفی سنی ، مذهب شيعه جعفری نيز در ا

یافت و عدۀ از افغانها این مذهب را پذیرفتند و اکثر پيروان مذهب شيعه  

  تاجيک ها بنام قزلباش که جعفری را قوم هزاره می سازندو همچنان عدۀ از 

از مذهب جعفری پيروی کابل و شهرهای بزرگ ميباشنداصلی باشندگان 

بغير از نظامی رول  در ارگانهای دولتی . پيروان مذهب جعفری شيعهکردند

 . از مذهب جعفری در عبادات و مراسم دینی تقليدکردندوسازنده را داشتند

. بودند برخوردارشيعه  د در بين مردمروحانيون و علمای شيعه از نفوذ زیا

روحانيون و علمای شيعه مراجع تقليد برای پيروان مذهب شيعه به حساب می 

عمومًا یا در عراق و یا در ایران بود.  افغانستان عليای شيعيانمرجعيت  آیند.

در بسا موارد عمل تجدیدی است  مرجعيت با اینکه عامل استقرار مذهبی و

بيرون بودن مرجعيت دینی در بعض اوقات مشکالت سياسی را نيز  ليکن

با تمام تفاوتها که بين این دومذهب موجود است علمای شيعه  همراه ميباشد.

 روابط بسيار نزدیک و حسنه داشتند.  اندر افغانست با علمای سنی

در  مال ها می ساختند. موجودیت مالقاعده اساسی مؤسسات اسالمی را 

جد و طلبه علم در مساجدسبب قوت و نفوذ مؤسسات ادهات و قریه ها و مس

و اکثر قبائل بوددر افغانستان قرن نزدهم و بيستم  اسالمی و زعامت دینی

از زعمای اسالمی ارتباط مستقيم بال شما وافغانستان چه در جنوب و غرب 

که در آنجا مسجد نباشدو  در افغانستان نبود هيچ قریهطریق مال ها داشتند و

امام مسجد مورد احترام أهل قریه بود. وظيفۀ مهم امام مسجد اعالن ماه  

رمضان و عيد و نکاح و دفن ميت بودو این امور دینی بدون حضور امام مسجد 

معلم اوالد قریه و نقطۀ   ،گرفت . بغير از امامت در نماز امام مسجدصورت نمی  

وصل بين زعامت اسالمی و مردم نيز بودو پيام زعامت دینی توسط امامان 

.ابالغ می شدمساجد به مردم  
22 

نبود و از دولت معاش دریافت نميکرد،  رسمی مالدرنظام اداری دولت مامور

می پرداختند. سی از محصوالت زراعتی عموماً جنال را مردم قریه معاش م

 
 . و همچنان دیده شود:361 – 354تواریخ حافظ رحمت خان ، صفحات . شاه مير معظم ،  22
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[33] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

وابستگی اقتصادی مال با دولت آزادی های بيشتر را به مالیان می دادو  عدم

ضمناً دولت حق برطرف کردن مال را نيز نداشت و مهمترین امتياز مالیان 

نبودو امام شدن   کار ساده و آسان  معاف بودن از خدمت نظامی بود. مال شدن

ارس دینی و امتحان سویه بود و اگر شاگرد به موفقيت از مد تبعد از فارغ

بحيث مال و عالم ابتدائی « بندیدست می یافت طی مراسم بزرگ بنام » دستار 

 رسميت می یافت.

در مناطق دوردست خصوصاً در قریه های کوچک اکثر مال ها تعلميات بسيار 

سب تعليمات ابتدائی داشتند و نظر به شرایط اقتصادی نمی توانستند برای ک

کنند. با قلت معلومات دینی و غانستان سفراسالمی به خارج از سرحدات اف

ادبی مال بصفت معلم اطفال قریه وظيفه انجام می دادو عموماً در اداء وظيفه 

 موفق بود. یط محيطامطابق شرخود 

رابطۀ معنوی و آزادی بيان و عدم مراقبت از جانب  ارگانهای دولتی و نبودن 

با نظام سياسی و در مقابل ارتباط علمی و فرهنگی و تسليم بودن  اقتصادی

امامان به زعامت اسالمی و انقياد کامل برای استادان سبب قوت زعامت 

 اسالمی و ضعف حکومت مرکزی ميشد. 

مت اسالمی بودو مال یا امام مساجد اولين رابطه و حلقۀ اتصال بين مردم و زعا

ساحۀ زعامت اسالمی ميتوانست بازی  ش مهم را درنظر باین وظيفه نق

هم برای ضعيف کردن آن  کندوقدرت آنرا داشت تا به نفع سلطۀ سياسی و یا

 .بازی کندنقش برازنده را 

نه تنها که عيب شمرده نمی  و بيستم   لقب مال در جامعۀ افغانستان قرن نزدهم

يل القدر در شد بلکه از جمله افتخارات نيز بود و اکثر دانشمندان و علمای جل 

حضرتصاحب محمد صادق  مال صاحب یاد ميشدند. بطور مثال جامعه به لقب

المجددی در تاریخ معاصر افغانستان بنام مالء شوربازار یاد ميشد و تا 

مال نجم الدین آخندزاده  زمانيکه حيات داشت این لقب را دوست داشت.

ور، مال صاحب بابر، مال عبداهلل همشهور به مال صاحب هده ، مال صاحب چکن

و غيره زعمای اسالمی به لقب مال یاد ميشدند و به همين لقب مال مشک عالم  

  ثبت تاریخ شدند.



[34] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

امام مسجد داشت و نفوذ دینی و  در جامعه  نسبت به  مولوی مقام باالتر را

بود و اکثر امامان مساجد از جمله شاگردان از امام مسجدروحی او باالتر 

و مراحل  بيشتر را می  بودند. رسيدن به مقام مولوی درجات علمی ویمول

علمی و مقام  باساس قرابت نبود. مولوی در مرکز  رسيدن به این مقام    خواست و

 و زعامت اسالمی ط اول بين مالو اجتماعی و سياسی باال قرار داشت و راب 

ه خلفاء را خصوصاً نقشبندیه مجددی صوفیتی پيران و مرشدان طریقه ها .بود

از بين مولوی ها انتخاب ميکردند و در بسا اوقات مولوی حق ارشاد و گرفتن 

ما در تاریخ  حالت لقب خليفه را دریافت ميکرد مرید را نيز ميداشت و در این

عصراعليحضرت امان اهلل خان مولوی های با درمعاصرافغانستان خصوصاً 

خان  يحضرت امان اهلل  سقوط اعل و معروف ترین خليفه که در    نفوذ زیاد داشتيم

 .خليفه صاحب کلکان کوهدامن بود شرکت داشت

در تاریخ معاصر زیاد زحمت نکشيدند و محققين در مورد نقش علمای بزرگ 

یاد ميشدند صاحبان نقش مثبت و منفی علماء بزرگ و امامان را که بنام مال 

اعليحضرت امان  بحث نکردند . در تاریخ معاصر افغانستان خصوصاً عصر

عروف و این تحقيق است یک تعداد از علما و مال های م اهلل خان که موضوع

سقوط نظام داشتند اما  تقویت وفعال را در نقش  داشتند کهمشهور وجود 

کشور و حتی تاریخ نویسان در گذشته این معاصرمتأسفانه محققين جوان 

 د ونمودن   خانوادۀ مجددی تحقيقنقش  گروه بزرگ را فراموش کردند و تنها در  

متأسفانه اکثر تحقيقات در اصل و نقش این خانواده نا مکمل و غير واقعی 

بررسی ا هم و ی شدمربوط به این خانواده یا فراموش  قعاتوااکثر  و است

اميد است در آینده نزدیک یک عده از محققين جوان ،ه استتاریخی نشد

و بصورت یک  ینقش علما و مال های بزرگ را بررسی تاریخ تاقادر شوند

در این تحقيق  آینده انتقال بدهند.های نمایند و حقائق را به نسل مستقل بحث 

کوشش شده تا نقش مهم و اساسی اکثر علماء و مال های برازنده شود   متواضع

 مستقل کرده بتوانند. اتتا نسل آینده در مورد شان تحقيق

 مجددی:حضرات خانوادۀ  
در تاریخ معاصر نام حضرات مجددی نيز یاد می شوندخانوادۀ مجددی که ب 

ه بازی کرد نو سقوط آدر تقویت نظام سياسی  ن نقش مهم و اولی راافغانستا
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در باالترین مقام  دینی و فرهنگ اسالمی در هرم مؤسسات اند. این خانواده

و دانشمندان افغانستان به مقام علمی بزرگان این  ءقرار داشت و اکثر علما

 انواده احترام و ارج می گذاشتند.خ

شان عدۀ از محققين و تاریخ نویسان در اصل این خانواده و در تاریخ زندگی 

تاریخ  به عبارت دیگر مشکالت دارند. اند در افغانستان دچار مشکالت

نویسان بدون تحقيقات علمی باین نتيجه رسيده اند که خانواده مجددی در  

اکثر  و ز هندوستان به افغانستان آمدهادرانی زمان سلطنت تيمور شاه 

ند. چون ه انتوانست گيالنی تفاوت خانوادۀدانشمندان بين خانوادۀ مجددی و 

این تحقيق در مورد خانوادۀ مخصوص نيست لذا بصورت بسيار مختصر در 

تان معلومات ابتدائی اصل خانواده ای مجددی و تاریخ آمدن شان به افغانس

  بعدی برسند  ینکه به صفحاتتا خوانندگان گرامی قبل از ا تقدیم ميشود

در مورد بزرگان این خانواده که نقش مثبت و منفی را در را معلومات ابتدائی 

 باشند. ند داشته ه اتاریخ معاصر کشور عزیز ما بازی کرد

المقامات که مؤثق ترین منبع تاریخی در باره محمد فضل اهلل نویسندۀ عمدة 

را به شيخ شهاب  نقشبندی های مجددی ميباشد، مبدأ اصلی تاریخ این فاميل  

الدین فرخشاه کابلی ميرساند. اما رفيع الدین که نسبش به این شخص ميرسيد 

، از کابل به سرهند رفت . 
23

 

این خانوادۀ فاروقيان سرهندی در هند و افغانستان و ماوراء النهر شهرت  

داشتند،و اصالً کابلی اند،که جداعالی ایشان شهاب الدین فرخشاه  بسزائی

شمال کابل در درۀ فرخشاه مدفون است . از این خانواده امام رفيع   ،در پنچشير

الدین جد پنجم حضرت مجدد از کابل بسرهند رفت .
24

 

اجداد شيخ احمد سرهندی کابلی درحين فتوحات اسالمی به افغانستان 

آمدند و بعداً به اطراف ماوراء النهر و چين  و هندوستان رفتند. یکی از اجداد 

گواری بنام ) شاه ابو الفتح ( بودکه مرقد او در والیت لوگر شان شخصيت بزر
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[36] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

است . از اوالدۀ شاه ابو الفتح یکی بنام شيخ شهاب الدین مشهور به فرخشاه 

کابلی که قبل از پنج قرن از طرف دولت غزنویان بحيث حاکم کابل )کابلستان( 

 بود و سکه بنام ایشان ضرب می شد.

های سلطان فرخشان کابلی با سلطان غياث  هشيخ رفيع الدین یکی از اوالد

الدین به هند رفت و شهر سرهند را به دستور سلطان غياث الدین آباد کرد و به 

 دعوت مردم آنجا ساکن سرهند شد و مدرسه بزرگ را تأسيس کرد. 

واسطه بحضرت عمر فاروق رضی ( 28موالنا عبداالحدکه سلسلۀ نسبش به ) 

سرهندی کابلی در شوال  احمد . امامپسری داشت بنام احمد  اهلل عنه ميرسد

. امام مجدد در عصر  هجری درگذشت  1034هجری تولد و در صفر  971سال 

خليفه عثمانی سليمان که در تاریخ اسالم عصر قوت علمی و نظامی بود و 

می زیست و بدون   بيرق اسالم در اتریش و مجرستان و اروپا به اهتزاز آمده بود

از انقالب فرهنگی و پيشرفت اسالم در این عصر   امام سرهندی کابلی شک

.متأثر شده بود
25

 

خانوادۀ مجددی در افغانستان و ماوراء النهر و قارۀ هندی در نشر فرهنگ و 

کشيدند وتوانستند بين فرهنگ و ادبيات ی ثقافت اسالمی زحمات زیاد

جدید را نه تنها به  جمع کنند و فرهنگ و ثقافت یخراسانی و عقيده اسالم

 فرهنگيان قارۀ هند بلکه به افغانستان و ماوراء النهر تقدیم نمایند.

موردمی نویسد: در زمان فرمانروایان سدوزائی و دوره   نپوهاند حبيبی در همي

  حه های بعد تر، خانواده مجددی رهبران بزرگ و مهم روحانی ، شعرای با قری

مسئوليت ترویج طریقه نقشبندیه را در کرده، وعلمای بزرگی به جامعه تقدیم

سراسر آسيای مرکزی و از خراسان تا سرهند، ماوراء النهر و مرزهای چين به 

عهده داشتند . آنها نوعی ثقافت اسالمی را، که مختص به خراسان بوده و 

متکی بر شریعت و طریقت است، پخش نمودند.
26
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[37] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

ادند تا در مورد این خود را زحمت ند اکثر مؤرخين و محققين افغانستان

خانواده و نقش مهم شان در تاریخ معاصر افغانستان معلومات معتبر و موثق 

اواخر قرن نزدهم از  جمع آوری کنندو تصورکردندکه خانواده مجددی از 

ندکه بزرگان این ه او همچنان تصورکردآمده اند افغانستان هندوستان به

کاری داشتنددر حاليکه تاریخ هم  خصوصاً انگریز خانواده با قوای خارجی و

از ميرسد و از امروزمجددیان در افغانستان نزدیک به هزار و چند سال قبل 

 انگریزبزرگان خانوادۀ مجددی یکی از مهمترین دشمنان استعمار  نظرسياسی  

 نه تنها در افغانستان بلکه در قارۀ هندو شمال افریقا بودند.

برای رفع این بی خبری الزم دانسته شد تا بصورت بسيار مختصر تاریخ 

خانواده را با ملت و زعمای این  خانواده مجددی را در افغانستان و رابطۀ 

رد تا کسياسی قبل از داخل شدن به عصر اعليحضرت امان اهلل تعریف 

اشتباهات مؤرخين جوان کشور رفع شود و بتوانند با درک حقایق تاریخ 

در روشنی معلومات  یمعاصر افغانستان را بررسی علمی نموده حکم تاریخ

 صادر کنند.  صحيح و با استفاده از وثائق

ی اولين بار در تاریخ افغانستان به حضرت لقب حضرتصاحب شوربازار برا

 قيوم جهانهجری ( مشهور به  1338شعبان  24غالم قيوم متوفی ) صاحب 

رت شمس المشایخ و نور المشایخ  و محمد پدر حضم حضرت مجدد  اوالده هفت

این لقب در خانوادۀ مجددی  قبل از او شدو طالقاصادق المجددی 

رئيس این خانواده بنام حضرتصاحب شهرت از قيوم جهان وبعدنبودموجود

. یافت
27

  

حضرات شوربازار در تاریخ معاصر افغانستان نقش مهم را نسبت به دیگر 

ند و بدین سبب مؤرخين افغانی و خارجی زیادتر شاخه های این خانواده داشت

 ند.ه ادر مورد حضرات شوربازار بحث و تحقيق نمود

  ( ميباشند. 1870حضرات شوربازار از اوالدۀ حضرت شاه عبدالباقی ) متوفی 

 این شيخ پسری داشت بنام محمد صدیق و نواسه ای بنام فضل قيوم مشهور به

وفضل  المشایخ( محمد)شمس حضرات فضل که جهان قيوم

 
27  .Adamec Ludwig W “ Who’s Who of Afghanistan” P 215. 



[38] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

نواسه های همين شخص )فضل عمر)نورالمشایخ( و محمد صادق المجددی 

. نفوذ حضرات شوربازار در اوایل قرن بيستم به اوج اعتالی قيوم ( می باشند

در بين مأمورین بلند رتبۀ  رسيد. شيوخ طریقت مجددیه پيروان زیادخود 

اصتًا سلطنتی داشتندو در بين قبایل ، خ، اعضای دربار و حتی فاميل دولتی

قبایل منگل و غلزائی از احترام زیادی بهرمند بودند.
28

 

 ی است و ليکن هر مجددی حضرت نيستهرحضرت مجدد تذکراست کهقابل 

یک تعداد از افراد خانواده  نها لقب بزرگ خانواده بود.زیرا حضرت صاحب ت

شهرت دارند که معروف ترین شان نيز  زاده  صاحب    در تاریخ به لقبای مجددی  

که در جنگ ميوند رهبری مجددی صاحب زاده صاحب شهيد محمد عمر جان 

به  کم امير عبدالرحمن خان با دو پسرش و به حقوای مجاهدین را داشت 

غفور جان که در عبدال صاحب زاده عبداهلل جان و صاحب زاده  وشهادت رسيد 

ب اهلل خان کلکانی همکاری رت امان اهلل با حبيسقوط سلطنت اعليحض

بلند رسيدند و در  مان اهلل خان به مقام هاینمودندو بعد از سقوط نظام ا

 و درشد داهلل جان به هندوستان تبعيدصاحب زاده عب سلطنت محمد نادر خان

شود مخفيانه و توسط زهر کشته  و گفته ميمهاجرت مرموزانه وفات کردعالم 

 شد.

 مشهور ( 1919شخصيت مهم دیگر خاندان مجددی ها ضياء معصوم )متوفی 

در جالل آباد اقامت داشت و از روحانيون متنفذ  به حضرت صاحب چهار باغ ،

،  خاناوایل قرن بيستم محسوب می شد. وی رهبر روحانی و پير امير حبيب اهلل

و نفوذ قابل مالحظۀ بر همۀ آنها   خان و سردار عنایت اهلل خان بود  سردارنصراهلل

داشت. 
29

 

حضرات مجددی در یارکند چين حکمروائی داشتند و بعد از انقالب 

کمونستی به افغانستان برگشتند که معروفترین این خانواده پوهاند غالم 

رئيس دائره المعارف  دی و مياه حسين خان مجددی مؤسس وحسن خان مجد

افغانستان بودند. پوهاند غالم حسن خان مجددی استاد اکثریت معلمين 
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[39] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

معلمين افغانستان بود. او رئيس فاکلته ادبيات و تعليم و تربيه و مؤسس دارال 

این دوشخصيت در ساحات علمی و تعليمی افغانستان  .های افغانستان بود

 معاصر نقش برازنده را داشتند.

 رابطۀ خانوادۀ مجددی با زعامت سیاسی :
. طریقت گره خورده تاریخ خانوادۀ مجددی با طریقت نقشبندیه مجددیه یکجا 

ه مجددیه شهرت  نقشبندیه بعد از امام أحمد سرهندی کابلی بنام نقشبندی

بنيانگذار  یافت و مقام  امام احمد سرهندی کابلی از مقام شيخ عبدالباقی

بلند تر شد. در زبدة المقامات آمده که شيخ عبدالباقی به مریدان خود   نقشنبدیه

است که عالم را  یچراغ امام سرهندی بسيار بلند شده ونوشت که درجات 

روشن ميسازد.
30

خالف تمام بربا شریعت و سياست  امام ربانی طریقت را   

  یکجا ساخت  و در مسائل سياسی و حق مردم در  دیگر طریقه های تصوفی

ا نظامهای استبدادی  که جهان اسالمی رتعيين سرنوشت در زمانی دفاع کرد

ادشاه به مخالفت نی با سياستهای جالل الدین اکبر پ. امام ربانداداره می کرد

و در این راستا  نظام سياسی از داخل نظام کار کردبرخاست و برای تغيير 

 زندانی و تعذیب شد .

از نظر امام ربانی سلطان در دنيا مانند قلب در بدن است ،اگر قلب اصالح 

شودتمام بدن اصالح ميگردد واگر قلب فاسدشد جسد فاسدمی گردد،صالح 

 و فکر  نظریهسلطان ، صالح دنيا و فساد سلطان فساد دنيا است . به اساس این  

شد. در هند امام ربانی داخل سياست و اصالح نظام سياسی
31

 

نمودند تا اورنگ زیب را تقویت  محمد معصوم امام ربانی و پسر ارشاد شان

اینکه به سلطنت رسيد. پروفيسور محمد اسلم تحت عنوان » دور العلماء و 

سرهندی و  المشایخ فی تولية السلطان اورنگ زیب « از نقش خانوادۀ امام 

.پسران اش در تقویت و رسيدن اورنگ زیب به سلطنت پرده بر ميدارد
32
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[40] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

معتبر از نقش سياسی و اصالح سياسی خانواده امام سرهندی یاد می کنند به  

و اصالح  ، طریقت اصالحی و علمیاین معنی که طریقت نقشبندیه مجددیه 

در   کردند  اده او جلوسجکه در سان سياسی بودو اوالدۀ امام ربانی بخصوص آن 

مسائل سياسی بيطرف نبودندو ما بهترین مثال آنرا در اواخر قرن نزدهم و 

 اوائل قرن بيستم در تاریخ کشور خود شاهد هستيم.

اعليحضرت أحمد شاه بابا عزم سفر هندوستان کرد و قبل از اینکه افغانستان 

امام محمد معصوم  نام ب  یکی از اوالده ای امام ربانیرا ترک کند نامۀ عنوانی 

نوشت که بهتر است سال آینده به  بابا . حضرت به جواب احمد شاهثانی فرستاد

اما  احمد شاه بابا به سرهند رفت   (1761) دوستان سفر داشته باشد. سالهن

احمد خان از پسرش دعوت کرد تا به افغانستان در قيد حيات نبود . حضرت 

 ر کند.تشریف آورده و در آنجا اقامت اختيا

ميالدی مقيم  1790محی الدین در سال از خانواده ای مجدد پير غالم محمد 

در پشاور بود و در اثر حملۀ سکه ها به شکارپور سکونت اختيار کرد. شاهان 

غالم افغانی تيمورشاه و زمانشاه و محمود شاه و ایوب شاه سدوزائی با پير 

ند و ميتوان گفت که اولين رابطه بين خانوادۀ محی الدین رابط قوی داشت

آغاز می شود. 1790سلطنتی افغانستان و خانوادۀ مجددی از 
33

 

اوالدۀ هفتم شيخ  (  1798/1212)متوفی مشهور به قيوم جهان شاه صفی اهلل 

ار را محل شورباز معاصر تيمورشاه و زمان شان، احمدسرهندی کابلی

حضرت مجدد است که بلقب  هاو اولين اوالد سکونت خود انتخاب کرد.

 ب مسمی نبودند.شهرت یافت و قبل از او بزرگان خانواده باین لقحضرتصاحب  

قيوم جهان در نشر طریقت نقشبندیه مجددیه نه تنها در افغانستان بلکه در 

وسط آسيا زحمات زیاد کشيدو مدارس علمی را تأسيس کرد و کوشش نمود 

علم بلند رفته و حاضر نشد نمایندگان و خلفای خود را از ب تا سطح دانش طال

سۀ قيوميه اکثر علمای فاضل طبقه جاهل و بيسواد انتخاب کند. فارغان مدر

افغانستان را تشکيل ميدادندو ميتوان گفت یکی از اسرار قوت قيوم جهان 
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[41] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

وجود علماء و دانشمندان بود و نسل های بعدی از وجود علماء و دانشمندان 

 در نشر اسالم و رسيدن به زعامت سياسی و ملی استفاده کردند.

قرن هژدهم به حساب می آید و در شعر قيوم جهان ادیب و شاعر مهم زبان دری 

لقب ) صفی ( داشت و در ادب دری خراسان و اصالح اجتماعی از او چهار 

 کتاب باقی مانده .

عصر تيمورشاه ، عموماً عصر صلح و آرامش در تاریخ معاصر افغانستان بود 

دليل و تيمورشاه تصميم گرفت تا پایتخت را از قندهار به کابل انتقال بدهد به  

. نقل پایتخت به کابل سبب شد تا خانوادۀ داشتاینکه کابل مرکزیت اداری 

سلطنتی با خانواده ای مجددی در همسایه گی زندگی داشته باشند و بين قلعۀ 

شاهی و شوربازار چند کيلومتر محدود مسافه بود. شهزاده زمانشاه پسر و 

وستانه داشت و ولی العهد تيمور شاه از جوانی به شوربازار روابط خوب و د

در مجلس درس شوربازار حضور می یافت و قلباً به حضرتصاحب شوربازار 

اخالص و محبت داشت  و این محبت آهسته آهسته به رابطۀ معنوی و مریدی  

 . ارتقاء یافت 

مشروعيت رهبریت سياسی در افغانستان مبتنی بر تأیيد علماء و رؤسای 

ق شریعت و چون قبائل افغانستان قبایل بود و همچنان قابليت او در تطبي

رابطۀ معنوی به زعمای اسالمی و طریقه های تصوفی خصوصاً خانواده 

نسبت به همه علماء و پيران    حضرات داشتند لذا نفوذ سياسی خانواده مجددی

در ساحۀ سياسی بيشتر بودو زعمای سياسی این موضوع  طریقه های تصوفی

تا تأیيد شوربازار را با خود داشته را خود درک کرده بودندوکوشش داشتند 

مجددی شوربازار  خانوادۀ باشند وکاری انجام ندهند که سبب رنجش بزرگان

 گردد. 

معموال مراسم تاج پوشی و یا دستار بندی بوسيلۀ یک یا دو نفر از رهبران 

ساختن  یجهت رسم زاعالن جانشينی،ا اصله پسف ی،بالدین بزرگ

د از جدیدصورت می گرفت. این مراسم عبارت بو مشروعيت سلطنت شاه 

پيچاندن یک دستار سفيد بر سر امير جدید و خواندن آیت از قرآن کریم. 
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متعاقبا، روحانی مورد نظر یک نسخه از قرآن مجيد را هم به امير هدیه 

ميکرد.
34

 

بعد از احمد شاه بابا این وظيفه اختصاص یافت  سلطنت سدوازئی ها عصردر

مجددی شوربازار و تا زمان سردار محمد داود خان ادامه یافت.  به خانوادۀ

قوت سياسی خانواده مجددی در سلطنت اعليحضرت محمد زمانشاه بيشتر 

داد تا دستار را بسرش شد تا درجۀ که زمانشاه برای هيچيک از علماء موقع ن 

د. علماء و مشایخ انتظار دستار بندی را داشتندو به قصر مراجعه ننبسته ک

ميکردند اما شاه زمان به دالئلی مانع این کار می شد. شبی زمانشاه با پای 

پياده و در دل شب به منزل شاه صفی اهلل مجددی رفت تا مراسم دستار بندی وی  

کشورانجام یابد و به این ترتيب موقفش را  توسط این رهبر واالمقام روحانی

در برابر مدعيان سلطنت تحکيم بخشد.
35
  

فصل دهم کتاب خود را » مراسم دستار پوشی و تاج گذاری فوفلزائی 

اعليحضرت زمانشاه توسط حضرت }قيوم جهان{ حاج محمد صفی اهلل عنوان 

 داده و در این فصل تاریخ زندگی قيوم جهان را به بررسی گرفته است. 

که ببين   آمده که او برای زمانشاه گفتحضرت صفی اهلل امۀندر تاریخ زندگی 

در جوار   سلطنت است . زمانشاه وصيت کرد تا  چه اندازه باالتر از مقاممقام فقر  

در حضرت مجدد در سرهند دفن شودو مقبره او در خارج گمبد حضرت مجدد 

   موقعيت دارد.سرهند

تاریخ معاصر  گذاری در انگلستان نشان ميدهدکه تاج منابع رسمی

ایشان به حساب می آید.افغانستان به سبب نفوذ دینی این خانواده از حق 
36
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در افغانستان نوبت به محمد زائی ها رسيد.  سقوط سلطنت سدوزائیبعد از 

در دوران حکومتداری و سلطنت محمدزائی ها رابط بين سلطنت و خانوادۀ 

علماء و خانواده ای  . مشکالتمجددی و سائر علماء به یک درجه باقی نماند 

حضرات ز شد و در این دورۀ علماء و آغا عصر اميرعبدالرحمن خانمجددی در

شوربازار متفقاً دوری از سلطنت را انتخاب کردند و در جستجوی تغييرات 

افراد خانوادۀ  یکی از شدندو بهترین روش تغيير را صبر و تقویت و حمایت

 سلطنتی و عدم مبارزه علنی انتخاب کردند.

را در مقابل اميرعبدالرحمن خان برای حمایت تخت و تاج خود راه شدت 

گرفت و تعداد از زعمای اسالمی و زعمای قبایل و  هزعمای ملی و علماء پيش

 کرد.را تبعيدرا به شهادت رسانيد و یک عده دیگر هابزرگان خانواده 

امير عبدالرحمن خان و عدم تصميم او برای حصول استقالل که مطلب   سياست

گيری علماء از او شد  کنارهسبب اساسی علمای اسالم و خانوادۀ مجددی بود 

و عدۀ از علماء مانند مال امير محمد،مال عبدالرحيم و مال عبداالحد به شمول 

مال مشک عالم به مخالفت عليه امير برخواستند.
37
  

امير عبدالرحمن خان در مقابل خانوادۀ مجددی نيز از مسالمت و نزدیکی کار 

دوزائی داشت نکرد و نگرفت و به مقام این خانواده احترامی که سالطين س

رابطه خود را با بزرگ خانوادۀ مجددی شوربازار که در آنزمان ميان غالم 

بود قطع کرد. بعض از افراد خانواده  مجددی با ( 1888/1287صدیق متوفی ) 

سياست نزدیکی امير عبدالرحمن خان با انگليس عمالً مخالفت کردن و از  

همکاری بعض از افراد   رحمن خانعبدال سردار ایوب خان حمایت نمودند. امير

خطر برای   انگریز گروه مخالف با را با ایوب خان و بزرگ خانواده مجددی

حضرتصاحب محمد عمر جان  1882سلطنت و استبداد خود دانست و در سال 

که از سردار ایوب خان حمایت کرده مجددی و پسرش عبدالباقی مجددی را 

مر جان را تبعيد نمود.بودند،شهيد ساخت و پسران دیگر محمد ع
38 
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را با ازدواج ها با خانواده های  امير عبدالرحمن خواست تا نظام سلطنت خود

. حضرت د اما این امر نيز نتيجۀ خوب نداشتبزرگ روحانی تقویت نمای

بهاءالدین مجددی طلب عبدالرحمن خان را برای ازدواج دخترش فاطمه جان 

فغانستان به بهاء الدین مجددی را از ا ،اميرنپذیرفت و این امر سبب شد که 

روش فشار با فاطمه جان ازدواج کند. با اینکه اکثر زنان  ایران تبعيد کند و با

بزرگان خانوادۀ مجددی از فاميلهای محمدزائی بودند اما خود شان مانع 

 بودند. های محمدزائی  خانواده واج دختران شان باازد

در »تاج التواریخ« به افتخار از رابطۀ پسرش،   عبدالرحمن خان در شرح حالش

حبيب اهلل خان، با دختر قاضی القضات سعد الدین خان، به عنوان ازدواجی که 

. وی را با یکی از خانواده های متنفذ افغانستان مرتبط ساخته است، نام ميبرد

این ازدواجها موقف سياسی هر دو طرف را تقویت نموده، نفوذ علمای بلند 

تا به سطح رسمی دربار ازدیاد ميبخشيد.  را  رتبه
39

دختر قاضی صاحب سعداهلل 

خان نامش نواب جان بود. نواب جان بعد از ازدواج با امير حبيب اهلل خان با امير 

قابل تذکر است که  عبدالرحمن خان مخالفت کرد و به منزل پدر خود بازگشت

دوم   ت که همسرداشمجددی  قاضی سعداهلل خان دختری دیگری بنام آمنه

 . بود لمجددیحضرتصاحب محمد صادق ا

گرفت و اولين کارش بعد از تولی امير حبيب اهلل خان سياست جدید را روی کار  

با علماء و مشایخ و خصوصاً خانوادۀ نزدیک  قائم نمودن روابط امارت ،

حبيب اهلل خان بعد از وفات امير عبدالرحمن تاج سلطنت   حضرات مجددی بود.

را بدست حضرتصاحب چارباغ جالل آباد به سرگذاشت  و از مرید شدن خود 

نزد حضرتصاحب چارباغ یاد کرد.امير حبيب  و عنایت اهلل خاننصر اهلل خان و

 و با حضرتصاحب چارباغ داشت و مریدی رابطۀ معنوی پدر در زمان  اهلل خان

با حضرت صاحب شوربازار غالم قيوم را نصر اهلل خان رابطه معنوی و روحانی 

 . حفظ کردنيز (1329-1913مشهور به قيوم جهان متوفی)
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 روحانيت در افغانستان بود ، و عصر امير حبيب اهلل خان عصرقوت و عظمت

از امير عبدالرحمن را  شوربازار جایگاه قبلعلماء خصوصاً خانوادۀ مجددی 

 ت آوردند. بدس

حضرت صاحب شمس المشایخ و نورالمشایخ برای تشکری نسبت اشتراک  

امير حبيب اهلل خان در جنازه و فاتحه پدر شان به ارگ رفتند و مورد استقبال 

علی احمد خان پرسيده  از امير حبيب اهلل خان قرارگرفتند. امير حبيب اهلل خان

و به حضور من جواب گفت: من امرکرده بودم که از مستوفيت پرسيده 

مقرر مستوفيت را حاضر کنی تا آن مبلغ را برای پسران حضرت صاحب مرحوم 

کنم . حضرت صاحب شمس المشایخ دو سه قدم به طرف شاه نزدیک شده 

داء  امرحوم صرف برای  حضرت صاحب گفتند: اعليحضرت ما بازماندگان

ش تقرر مستمری را شکریه به حضور شما آمد ایم ،نه برای تنخواه ما هيچ خواه

نداریم .
40

 

حب فضل عمر معروف به شهزاده امان اهلل در جوانی رابطۀ مستقيم با حضرتصا

و از طریق او با فضل محمد معروف به شمس المشایخ و  نورالمشایخ داشت

حکایت است که محمد ابراهيم جان پسر   محمد صادق المجددی معرفت یافت.

با و عبدالعزیز جان با فضل عمر صاحب شاغاسی  محمد سرور خان ملقب به با

رفيق و مخلص بودند و ضمناً از دوستان خاص شهزاده امان اهلل خان بودند. 

شهزاده امان اهلل خان نظریات خود را در مورد استقالل و مخالفت های خود را 

با پدرش به این دو همکارش که از خانوادۀ مادرش بودند به ميان گذاشت . این  

زاده را با حضرت فضل عمر صاحب آشنا کردند و چون داعيه دو شخصيت شه

سلطنت داشت، همواره به حضورشان مشرف می شدو از اوضاع پدر خود 

اعليحضرت حبيب اهلل خان شکایت می کرد و دائماً از اینکه احکام شریعت 

 .شاکی بود کما هی اجراء نمی شود

منزل عبدالعزیز  در خان با حضرتصاحب شمس المشایخ اما معرفت امان اهلل

خان شاغاسی شروع ميشود. حضرتصاحب محمدصادق المجددی می نویسد 
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به عيادت عبدالعزیز خان که به معيت نورالمشایخ صاحب که حضرت صاحب 

لحظه . بعد از چند  ندمریض بود به منزل اش رفت و مرا با خود همراه ساخت

از واالحضرت عين  عبدالعزیزخان آمدهخادم غلغله شنيده شدو درحویلی یک

و متعاقباً شهزاده به اطاق داخل شد، چون سابق الدوله )امان اهلل خان( خبر داد 

با حضرت صاحب خورد) نورالمشایخ( شناسایی زیاد داشت به حضور حضرت 

صاحب پيش آمده تعظيم نمود . مالحظه کردم که حضرتصاحب بسيار به 

اهلل خان نگاه ميکند. محمد صادق المجددی   نظرعميق به طرف شهزاده امان

اضافه می کند زمانيکه به منزل برگشتيم حضرت شمس المشایخ فرمودندکه 

امروز عين الدوله امان اهلل خان را برای اولين دفعه با این لباس دیدم و چند شب  

پيشتر در واقعه امان اهلل خان را می بينم که پادشاه می شود و همين لباس در 

  و می باشد. تن ا

مالقات دوم در زیارت حضرت قيوم جهان در باالکوه صورت گرفت. دراین 

مالقات حضرت فضل عمر با حضرت فضل محمد همراه بود و امان اهلل خان با 

محمد ابراهيم خان و عبدالعزیز خان همراه بود. این مالقات کامال سری و دور 

برای  جددی می نویسد،رت محمد صادق الم از انظار مردم صورت گرفت. حض

من نيز اجازه داخل شدن را ندادند و دروازه زیارت را بستندو مجلس در بين 

پنج نفر صورت گرفت . بعداً معلوم شد که در این مجلس امان اهلل خان از  

کارهای پدر خود شکایت داشت و پيشنهاد کرد که او را در تطبيق شریعت در 

کشور کمک کنند.
41

   

مير حبيب اهلل خان و اعالن استقالل از طرف امان اهلل خان بعد از شهادت ا

حضرت فضل محمد تاج را بسر امان اهلل گذاشت و به او بيعت کرد. این دوستی 

شوربازار از خانوادۀمجددی ادامه یافت و تا این تاریخ  1924و همکاری تا 

ادر در تاریخ معاصر افغانستان سه برامان اهلل خان دفاع و حمایت کردند. 

بنامهای فضل محمد مشهور به شمس المشایخ و فضل عمر مشهور به 
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نورالمشایخ و محمد صادق المجددی معروف به مالء شوربازار نقش برازنده 

ندکه در جایش به نقش و رول هر کدام اشاره خواهيم کرد.ه او فعال را بازی کرد
42

 

اهلل خان  حضرت فضل محمد مجددی وفات کرد و امان( ،1924) در این سال 

بين بزرگترین پناهگاه اش را از دست دادو صفحۀ جدید در تاریخ روابط 

 ن این بحث در مورد آن بحث خواهيم داشت. شوربازار و قصر باز شدکه در جریا

 طریقه قادریه:
زیاد داشت بعد از طریقۀ نقشبندیه مجددیه طریقۀ قادریه در افغانستان نفوذ 

طریقت پيروان این طریقت عاليه بودند. از جمله افغانستان و علماء بزرگ

قادریه در قرن سيزدهم در نواحی شمال افغانستان تأسيس شد و پيروان آن در 

جنوب و شرق افغانستان، ترکستان ، هرات و در بين قبائل درانی متمرکز 

بودند. شيوخ طریقت قادریه وخليفه های شان درنواحی جنوب و شرق 

نفوذ فوق العاده داشتند.  افغانستان
43

 

پادشاه صاحب تيگری   ویکی از مجاهدین راه استقالل  ،مال صاحب چکنهور

که نام اه صاحب اسالم پوربزرگ طریقت قادریه بودند. همچنان پادش از مشایخ

شان عبيداهلل و از سادات صحيح النسب و زعيم مشایخ طریقه قادریه در سمت 

مجاهدین درجه اول بودند. مشرقی زندگی داشت و او یکی از
44

 

به افغانستان در بدل اینکه گيالنی با تشریف آوری پير سيد حسن صاحب 

عکس عدۀ از علماء به مخالفت او کند برپيداطریقت قادریه رونق بيشتر

 برخاستندو موجب اذیت و آزار او شدند.

نقيب صاحب از اوالد های حضرت شيخ عبدالقادر الجيالنی می باشد و عمری 

است که بنابر مجادلۀ خانگی اوشان و دو برادر شان یکی سيد عبدالسالم و 
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 17.دکتور سنزل نوید، همان مرجع ، ص  43
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 و بزرگان طریقت قادریه را شيخ می گفتند.
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دیگری سيد ابراهيم از بغداد به هندوستان مسافرت کرده و سيد حسن صاحب 

به افغانستان  هجرت نمودند. اعليحضرت امير حبيب اهلل خان شهيد، مقدم 

ين کردو اوشان را تبریک گفته و برای مصارف شان از طرف حکومت معاش مع 

طریقۀ قادریه به اسم نقيب صاحب شهرت جناب شان به حيث پير صاحب و شيخ  

 پيدا کرده و به تعليم طریقۀ قادریه مشغول شدند. 

چون نقيب صاحب در بغداد تربيت شده اند،قرار عادت وطن اصلی خود ریش 

مبارک خود را می تراشيدند و هم برای ادای صلوات خمسه به مسجد حاضر  

د. این اوضاع شان را علمای جالل آباد و مشایخ واالپسند نکرده و نمی شدن 

 شروع انتقاد را نمودند. 

نقيب صاحب از مخالفت علماء نسبت بخود به حضور امير حبيب اهلل خان 

شکایت کرد و اجازه خواست که به هندوستان مراجعت کند. این شکایت نامۀ 

د و نخواستند یک نفر از نقيب صاحب بر اعليحضرت موصوف زیاد مؤثر افتا

خاندان حضرت غوث االعظم که به افغانستان هجرت کرده اند به حکومت 

 پناه ببرند. انگریز

امير حبيب اهلل خان شکایت نامۀ پير صاحب را برای عبدالرزاق آخند رئيس 

محکمۀ ميزان التحقيقات الشرعيه که سمت ریاست علماء را داشتند سپردو  

علمای سمت مشرقی رانصيحت کند تازبان خودرا از اعتراض ازاوخواست تا 

 و انتقاد نقيب صاحب ساکت نمایند.

رئيس محکّمۀ ميزان به حضور اعليحضرت عرض کردند: علما به دو واسطه بر  

 نقيب صاحب اعتراض کرده و می کنند.

 عدم حضور شان در مسجد برای ادای صلوات خمسه. .1

 تراشيدن ریش که خالف سنت است.  .2

اضافه کرد که مداومت این عمل فسق است و شخص فاسق قابليت يس تميزرئ 

 ارشاد و راهنمایی را ندارد.

نویسندکه نقيب صاحب درحين حرب  المجددی میحضرت صاحب محمد 

کابل تشریف آوردند،ولی   نبرداشتند،به  جهاد  قدریک قدمی برای  به  استقالل

در انقالب اخير افغانستان که منجر به سقوط امان اهلل خان شد، بر ضد 
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.فغانستان زحمت ها کشيدندا
45

به دالیلی که ذکر یافت طریقت قادریه نسبت    

به طریقه های دیگر مورد قبول دانشمندان و علمای بزرگ واقع نشد و خانواده 

 شدند.بزرگ و سلطنتی  محترم نقيب صاحب در جوار سلطنت

 :اخرقرن نزدهم و اوائل قرن بیستمدر او فرهنگیاوضاع فکری ،علمی و
وضعيت جغرافيوی و موقعيت افغانستان در بين کشور های منطقه تأثيرات  

 مثبت و منفی را در اوضاع فکری و علمی و فرهنگی افغانستان بجا گذاشت.

ر و نبودن مواصالت  کوهستان های صعب العبو بودن افغانستان با محاط

پيشرفته نه تنهاسبب عقب ماندن افغانستان در مسائل تکنالوجی گردید بل 

 سبب عقب ماندن علمی و فرهنگی در جامعه نيز شد.

با اینکه موقعيت جغرافيایی افغانستان نقطۀ اتصال ميان آسيای ميانه و غرب 

عدد و ادیان افغانستان شاهد فرهنگهای متهمچنان  و جنوب آسيا و چين بود و  

از فرهنگ و ثقافت و   نيز بود ليکن ملت افغانستان بصورت صحيحمختلف 

. مردم افغانستان اسالم را پذیرفتند  استفاده خوب کرده نتوانستعلوم آنزمان  

معاصر   اما در قرن های اخير از اجتهادات  راه تعالی دین اسالم قربانی داد  و در

 .در امور اسالمی دور ماند

»انگلستان و  ذشته بين دو امپراطوری بزرگ قرن گنستان در دوموقعيت افغا

روسيه« یک فرصت نيک برای ترقی و تعالی فکری و علمی بود اما متأسفانه 

و زمامداران کشور آماده پذیرش علوم معاصر نبودندو از تقليد بيرون نشدند

ه پيشرفت علمی و تجدید فکری دیگر نظامهای استبدادی مانع در را از جانب

 .گردیدند

افغانستان مالحظه نمودیم که ساختار  در زیر عنوان ساختار اجتماعی جامعه

جامعه طوری بود که افراد آن به عالم خارجی و حتی با جوامع دیگر افغانی 

ارتباط مستقيم و قوی نداشتند. ادب و ادبيات ، فکر ، فرهنگ و ثقافت در هر 

جامعه و ملت ارتباط قوی و مستقيم به زندگی اجتماعی و سياسی و اقتصادی  

دارد و در سایۀ عناصر فوق الذکر مردم به نتائج علمی و  و آزادی های فکری

 
. فضل الرحمن فاضل ، از قاهره به کابل ، از نشرات سفارت کبرای افغانستان در قاهره ،  45

 .27  تا 22 فحات مصر، ص



[50] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

فرهنگی و ادبی ميرسند و به تحقيقات علمی و کشف حقائق متوجه ميشوند. 

سرزمين افغانستان آمادۀ پذیرش تغيير در روش فکری نبود و عدم مساعد 

مال الدین افغانی سيدج  کهبرای فکر جدید و تجدید سبب شد  بودن افغانستان

 و در مصر گمشدۀ خود را یافت.  بيرون از کشور

با اینکه افغانستان یک مدت از تاریخ اش زیر تسلط سياسی و اقتصادی 

اما فکر استعمار غربی مثليکه در فرهنگ کشور ها یی اسالمی  استعمار بود

خصوصاً مصر و شمال افریقا و هندوستان تأثير وارد کرد در روش علمی و 

ان بطور مردم افغانست 1912يم نداشت . تا سال تأثير مستقادبی افغانستان 

و عدم  با عالم خارجی ارتباط نداشتند عموم و دانشمندان افغانی بطور خاص 

 اوضاع فکری و سياسی و ادبی و حتی فقهی در سبب شدتا رابطه با جهان

 و تجدید نشود. افغانستان محلی و سچه باقی

و در فضاء   را دارد صعود زوليت ارتقاء و ن زبان یک عنصر زنده است که قابل 

آزاد زبان نيز برای ارتقاء ادب و فرهنگ کمک ميکند. در افغانستان زیادتر از 

سی لهجه و زبان موجود است که مهمترین آن پشتو و دری فارسی ميباشد. 

خاور شناس معروف فرانسوی »گوستاف لوپن« می نویسد که زبان فارسی 

ی است که ریشه آن به زبان آریائی ميرسد. دری و پشتو اصل زبان هندی و ایران 
46
  

با اینکه زبان پشتو زبان زمامداران سياسی بود اما توجه زیاد به زبان دری در 

ادبيات بيشتر بود و مکتوب های رسمی و فرمانهای دولتی عموماً بزبان دری 

توجه خاص بزبان ملی پشتو  فارسی تحریر می شدو متأسفانه دستگاه حاکمه

.نداشت
47

سبب شد تا ادبيات ارتقاء نکندو  تقویت و ارتقاء زبانهاعدم توجه به  

 د.ن به ادبيات معاصر آشنا نشو  زبانهای ملی

تا اوائل قرن بيستم در افغانستان رواج نداشت حتی کتب معتبر  روش ترجمه

فقهی و دینی نيز به زبانهای ملی کشور ترجمه نشد. نبود مراجع معتبر به 

 
و همچنان دیده شود: ابوالعينين ، فهمی  210،صفحه3،جلد 1956ا . دائره المعارف آریان  46
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بزرگ به روش فکری و فرهنگی مردم وارد کرد و جامعه زبانهای ملی صدمۀ 

   د.علوم قدیم هر دو محروم ش افغانی از علوم معاصر و

فرهنگ و ثقافت را ملت ها می سازندبه معنی دیگر فرهنگ و ثقافت ميراث 

انسان است و انسان نقش اساسی را در بلند داشتن فرهنگ و ثقافت بازی 

فرهنگ ها در جهان قدیم و معاصر متأثر به دین است. ميکند. تمام ثقافت ها و 

ثقافت هندی متأثر به دین بودائی و ثقافت اروپائی متأثر به دین عيسوی 

ميباشد به همين ترتيب فرهنگ و ثقافت افغانستان معاصر نيز اساس و ریشه 

آن اسالم است. 
48

 

در  نظام سياسی نقش اساسی را در ارتقاء دانش و پيشرفت علم و فرهنگ

جامعه دارد. حالت سياسی افغانستان قرن نزده و اوائل قرن بيستم ، حالت 

استبدادی و نظام ميراثی بودو همچنان استقالل سياسی به نام و مشروط سبب 

 . جامعۀ در ساحۀ علوم و فرهنگ بودعقب ماندن  اسباب از یدیگر

ه توجه زعمای سياسی و عدۀ کثير از علماء در اصالح فرهنگ و اصالح جامع 

زیاد نکردند و در غياب عدالت اجتماعی طبقۀ فقير رشد نکرد و طبقۀ باال در 

 .يرات با زعامت سياسی همکاری کردبدل آوردن تغي

 ازخارج مدرسه های بزرگ  و ندینی که عموماً در مساجد بودمدرسه های د

و به نصوص قدیم زیاد  ندتدریس علوم معاصر فاصله گرفت ساحۀ مساجد از

کردند ارس برنامه های تعليمی را تجدیدشد. نه دولت و نه مسئولين مدتوجه 

و نظام تعليم و تدریس در مدارس اسالمی و مساجد باساس نظام قدیم باقی 

، متأسفانه سياستمداران و استعمار د. مسجد رسالت خود را از دست دادمان 

را از   و ضعف و ناتوانی علماء سبب شد تا مسجد رسالت علمی و فرهنگی خود

. گروهی وسيع از امامان مساجد اقتباس را از علوم متداول آنزمان دست بدهد

 نپذیرفتند.

فقه اطاعت : اطاعت از حاکم اگر چه فاسق و دیکتاتور باشد از قرنها علماء و 

مسلمانان را بخود مشغول ساخته بود. اطاعت از ولی امر مسلمين باالی 
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شمندان افغانستان را نيز بخود مشغول مسلمانان واجب بود. این نوع فقه دان 

ساخته بود و زمامداران مستبد از این راه و روش باالی مردم حکومت کردند. 

علمای افغانستان نتواستند از فکر فقه اطاعت خارج شوند و اطاعت را 

به پابندی حاکم به شریعت نداستندو تنها در مورد اعليحضرت امان مشروط 

ماء از فقه اطاعت پيروی نکردند و عدم پيروی از فقه اهلل خان عدۀ کثير از عل 

 اطاعت سبب شورش ها و انقالبات در کشور شد.

یا نظریه جدید فقهی که با اصول  غلب : در فرهنگ سياسی اسالم مقولهفقه مت

اسالم توافق ندارد تحت عنوان فقه متغلب روی کار آمد. متغلب باین معنی که 

شخص با استفاده و استعمال قوت به زعامت برسد. متأسفانه درقرن نزدهم و 

بيستم و قبل از آن زمامداران دیکتاتور به سلطنت رسيدند و علماء و 

ساختندو اکثر زمامداران افغانستان ت شان وادارندان مردم را به اطاعداشنم 

با استفاده از همين فقه باالی مردم حکومت کردند.
49

 

اعتقاد داشتن به فقه اطاعت و فقه متغلب سبب شد تا اکثر علماء در مقابل 

مظالم و اعمال غير اخالقی سالطين سکوت کنندو عدۀ دیگر دوری را از 

يشه گيرند و عدۀ محدود به مقاومت سالطين انتخاب نمایند و عزلت را پ

گروهی اخير را به مقاومت فزیکی متوسل شوند ولفظی و بعض اوقات 

 سالطين بنام اسالم نابود کردند.

در اواخر قرن نزده و اوائل قرن بيستم زیادتر وقت علماء را مبارزه با عقيده 

ن در مبارزه قادیانی و بهائی و در بسا مواقع به وهابيت گرفت . علمای افغانستا

 ا حکومت را مجبور به این سازند تابا عقيده قادیانی و بهائی موافق شدند ت

فتوا کفر این دو عقيده را صادر کند و قيودات شدید را عليه پيروان و 

دعوتگران عقيده قادیانی و بهائی وضع نماید. از جانب دیگر علماء مبارزه 

و امامت وهابی را باطل اعالن  عليه فکر وهابی را اساس کار خود قرار دادند

کردند. مبارزه با عقيده ای قادیانی و بهائی و فکر وهابی وقت بيشتر را گرفت  

و  از سياست و از جانب دیگر طبقۀ حاکمه برای سرکوپ نمودن مخالفين شان 

 مبارزه با افکار باطل استفاده کردند.اسلحۀ 
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مردم افغانستان را بخود فکر تصوفی و تزکيه نفس از چند قرن دانشمندان و 

در ساحۀ تصوف افغانستان نتوانست مشغول ساخت. فکر وحدت الوجود 

در مقابل فکر وحدت الشهودکه امام ربانی شيخ احمد کابلی آنرا  رشدکند،

علماء و مردم افغانستان واقع    برای نفی وحدت الوجود بوجود آورد مورد قبول

اسالمی در افغانستان  تصوف گردید.بب ضعف فکر وحدت الوجودسشدو

زیادتر توجه به اخالق جامعه داشت و بدون شک اخالق جامعۀ افغانی در 

 قرنهای گذشته فوق العاده ممتاز و عالی بود.

در پهلوی مدارس تصوف سالم ، مدارس و طریقه های باطل نيز بنام تصوف 

صوف بوجود آمد و در بين طبقات عامه و بی تعليم جا گرفت . مبارزه با فکر ت

وقت  دانشمندان و  ینو مبارزه با قادیانی و بهائی زیادترو اصالح آن باطل 

بزرگان مدارس تصوف را بخود معطوف ساخت.
50

 

گتر نيز ردر افغانستان در پهلوی مدارس که در مساجد بود ، مدارس مهم و بز

مدرسۀ هده تأسيس شدو اکثر مدارس جدید ، مدارس علوم اسالمی بود مثل 

مدارس دیگر در غرب و شمال افغانستان . بغير از مدرسه   غانستان ودر شرق اف

ای هده تمام مدارس دیگر از علوم مدرسه دیوبند در هند پيروی ميکردند و 

 زهر شرق یاد شده.دیوبند در تاریخ اسالمی بنام ا مدرسه

جامعه یا پوهنتون علمی دیوبند در افغانستان معرفی صحيح نشدو عدۀ از 

که دیوبند عامل عقب گرائی در جوان کشور باین باور هستندحققين م

مشعل علوم افغانستان بود، در حاليکه دیوبند در پهلوی جامع االزهر در مصر  

 اسالمی در شرق اسالمی بود. 

در قریۀ  دیوبند تأسيس یافت و در بدو ميالدی  1867مدرسۀ دیوبند در سال 

اء و مدرسين دیوبند از فکر و تأسيس مدرسۀ عربيه اسالميه نام داشت.علم 

وميه شهرت دارد و  روش علمی امام معصوم مجددی که مدرسۀ اش بنام معص

و  بود ميراث مدرسۀ سرهندازعالمه شاه ولی اهلل دهلوی که  همچنان از فکر 

تعقيب می کرد. دارالعلوم دیوبند باساس مذهب حنفی و کالم  فکرابن تيميه

در فقه حنفی لعلوم در اعتقادات ماتریدی ودارا ماتریدی بود. بزرگان مدرسه
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مذهب اند و به همين لحاظ فقه حنفی در افغانستان بيشتر رواج یافت و مردم  

افغانستان مذهب حنفی را نسبت به مذاهب اسالمی دیگر قبول نمودند.
51 

نظام تعليم در قرن نزدهم و اوائل قرن بيستم باساس تعليمات اسالمی و در 

د. قرآن کریم ، سنت نبوی ، حدیث ، فقه ، بالغت ، صرف و مساجد و مدارس بو 

نحو، تاریخ و ادبيات با تمام فروع آن مهمترین ميتود درسی بود. در مدارس و 

مساجدتعليمات مجانی بود و هر طفل حق داخل شدن به مدرسه را بدون 

تبعيض داشت.معاش و مصارف مدرسه و مسجد را مردم می پرداختند لذا 

 اجد استقالل کامل را داشتند و تابع حکومت نبودند.مدارس و مس

 :تعليم سه مرحله داشت 

سن طفوليت وعمومًا از پنجسالگی شروع  مرحلۀ طفوليت : این مرحله از

زبان و قاعدۀ بغدادیه و خواندن بعض سوره ادبيات ميشد. در این مرحله طفل 

 های قرآن کریم را می آموخت.

اگردچندین کتاب و متون قدیم را در علوم مختلفه مرحلۀ بلوغ : در این مرحله ش

که مطابق به مذهب حنفی بود می آموخت و در این مرحله بجانب قرآن کریم 

 .زبان عربی ، حدیث تدریس می شد صرف و نحو 

بود. دراین  ین مرحله در نظام تعليم در آنوقتمرحلۀ سوم: این مرحله مهمتر

د موضوع و استاد را انتخاب می مرحله شاگرد خودش به ذوق و استعداد خو 

نمودو در مراحل تعليم از یک استاد به استاد دیگر مراجعه می کرد و عمومًا 

از یک والیات به والیت دیگر و بعض اوقات   تحصيل و آموختنبرای ادامه ای  

 
51  .makhaterltakfir.com/fa/Mainstreaming/view/1301 and : 

.tv/1396/05/3www.nooraf. 
پيروی طریقه األحسنية المجددیة هـ (1131امام ولی اهلل دهلوی بن شيخ عبدالرحيم الفاروقی ) 

بود . خانوادۀ دهلوی در شرق اسالمی مشعل علم و مدافع عقيده اسالمی بودند و از این 

 خانواده ميراث فرهنگی و ثقافتی و خصوصاً تفسير باقی مانده است. دیده شود:

 تا 325صفحاتالندوی ، ابو الحسن علی الحسينی ، اإلمام السرهندی ؛ حياته و أعماله ، 

332. 
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این مرحله تا ده سال ادامه می  ،نمودندهندوستان سفر می به بزرگ به مدارس 

داشت. 
52

 

 خانواده ها در پخش تعليم و فرهنگ :نقش 

،اشخاص وخانواده دولتی و شخصی و مدارس در مساجدمدارس درپهلوی 

های علمی نقش فعال را در نشر و پخش فرهنگ و ادبيات اسالمی و افغانی 

غانستان را حفظ و در  فرهنگ و ادبيات اف به فعاليتهای علمی شان وداشتند

عبدالرحمن شهيد رئيس تميز)قاضی القضاوت دند.موالنا قاضی کر اضافه آن

محکمه تميز بعد   عمارت  در عهد اول امان اهلل خان( استاد بزرگ در کابل بودو

از اوقات کار رسمی معهد تربيه و تعليم اسالمی بود و یکی از شاگردان این 

تحریر  رشتۀ  تاریخ زندگی او را به    و  خار زیاد داشتاستاد خود افت  مدرسه که به

حضرت محمد صادق المجددی بود. آورد
53

 

خانوادۀ مجددی شوربازار خدمات جليل القدر را در نشر تعليم اسالمی و 

راء و علماء و متصوفين بودند. ادبيات داشتند و بزرگان این خانواده شع 

بزرگان این خانواده توفيق یافتند تا بين ادبيات خراسانی و ادبيات عربی 

ان عبدالباقی ملقب ائل قرن بيستم معروفترین شتوافق را بوجود آورندو در او

 ونۀ از ادبيات خراسانی عربی است. ن باقی بطبع رسيده و نمادیو  به باقی بود.

فضل محمد ملقب به فضلی و فضل عمر ملقب به عمر در جملۀ ادباء و شعراء 

بزرگ به حساب می آیند.
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گان این خانواده  از د نمودندو بزرکوشش زیا ادۀ خانعلوم در ترویج علومخانو 

مالقاضی عبدالرحمن خان کتاب »نصحية المؤمنين   بودند.  علمای بزرگ  جمله

یکی دیگر از خانواده های « را تأليف کرد. خانوادۀ مال اسماعيل خان الکوزائی  

نامبرده کتاب»بيان   م در این خانواده مال احمد بود،معروفترین عال   علمی بود،

 
 . همچنان دیده شود:137-136-135صفحات. حبيبی ، عبدالحی ، همان مرجع ،  52
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 . المجددی ، محمد صادق ، شهيد علم و االیمان قاضی عبدالرحمن خان. 53

 2009. دیوان باقی در اکتوبر سال 137تا  135 صفحاتحبيبی ، عبدالحی ، همان مرجع ، .  54

 صفحه به طبع رسيده است. 600به اهتمام استاد محمد نعيم مجددی در 



[56] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

تأليف کرد و مال پير محمد خان کتاب »عقيدة  ار الوافية در طوائف صوفية«

 المشایخ و العلماء« را برشتۀ تحریر در آورد 

مولوی حبيب اهلل بود او این خانواده معروفترین  خانوادۀ مال بابرموسی خيل،

کتاب را در »المعقول و المنقول« تأليف کرد. خانوادۀ سلجوقی های هرات   33

را  فعال نقشوفرهنگ وتأسيس مدارس  حفظ ثقافت،درنشر

این خانواده استاد صالح الدین سلجوقی بود. فکری داشتندمعروفترین عضو 

سلجوقی کتاب مزارات هرات را نوشت و استاد کاکا فخرالدین سلجوقی 

را بنياد گذاشت و کاکا عبدالفتاح سلجوقی مکتب نسوان مطبعۀ ملی هرات 

اب« را نوشت و مولوی را تأسيس نمود و نعمت اهلل سلجوقی کتاب »تحفة االحب

 عبدالوهاب کتاب عقاید را برشتۀ تحریر در آورد.

کتاب در  42استاد سعدالدین انصاری خانوادۀ سعدالدین خان انصاری،

مانند دیگر يف نمود. خانوادۀ طرزی ثقافت اسالمی و ادبيات فارسی تأل 

در ترقی و تعالی علوم در افغانستان نمودند.  خانواده ها خدمات قابل قدر

غالم محمد طرزی و محمد امين طرزی ملقب به اندليب و محمود طرزی از 

 جمله علماء و دانشمندان این خانواده بودند.

رن نزدهم و آغاز قرن  خر قدر اوا را افغانستان یاگر بدقت ادبيات و روش فکر

مجموع ادبيات ادبيات افغانستان در ودبررسی نمائيم مالحظه می ش بيستم

در طول قرن نزدهم و اوائل قرن بيستم   و روش تعليم و تربيه  عربی و اسالمی بود

امير حبيب اهلل  . عده اسالمی ادامه داشتباساس فکر و قا روش تعليم و تربيه

ربی و هندی افتتاح نمود. ليم و تربيه ترکی و عرا به روش تع خان مکاتب جدید 

مدارس جدید و استادان خارجی خصوصاً ترکی و هندی به افغانستان آمدند 

و با خود فکر جدید ليبرالی را نيز آوردندو در مدارس جدید اندیشه افکار 

قوميت و آزادی و دیموکراسی در بين جوانان رواج یافت که در آینده سياسی و  

بجا گذاشترا نستان تأثير مستقيم ادبی افغا
55

 

تعليم و تربيه جدیدکه از مصر و  و برنامه های   ادبيات و فکر جدید ،اصول

تعليم یافته  طبقۀ جدید ایجاد سبب ندوستان به افغانستان آمدترکيه و ه

 
55  .25 -Adamac”Afghanistan Foreign Affairs” pp 7 
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در بدل همکاری با طبقۀ قدیم در تضاد جدید و معاصر  گان    گردیدو تعليم یافته

و تضاد بين فکر جدید و فکر قدیم تا حدی رسيد که عدۀ از ندواقع شدبه آن 

علماء متفکرین جدید را متهم به بلشویک ساختند. صدر اعظم وقت سردار 

 و کوشش ه مخالف افکار جدید را بعهده داشت اعبدالقدوس خان زعامت گرو

فضل فکار جدیداز حضرت صاحب شمس المشایخ ا کرد تا فتوا دینی راعليه

فضل محمد مجددی با حضرت اما  محمد مجددی بدست آورد

عليه کفرنظرعبدالقدوس خان موافقت نکرد و علماء را از دادن فتوا 

روشنفکران منع کرد. 
56
  

 ئی و معرفت طبقه تعليم یافته افغانستان باآغاز آشناميالدی  1900سال 

. امير حبيب اهلل خان کشور نسبت آرام را از پدر به  نهضت و مدنيت جدید بود

که کشورش از تمدن عقب عد از سفرش به هندوستان متوجه شدميراث برد. او ب 

مانده و تشنۀ اصالحات و تغيير است امير سعی و کوشش کرد تا مظاهر دنيای  

 نو را وارد افغانستان کند. 

  1904عالی حبيبيه را سال امير حبيب اهلل خان توجه به معارف نمود و ليسه 

ليسه حبيبيه به مرکز   ،هدف امير حبيب اهلل خانتوقع وخالف بر افتتاح کرد. 

ضد استعمار انگليس تبدیل شد و استادان هندی خصوصاً مدیر ليسه داکتر 

. از جانب دیگر  فعاليت کردعبدالغنی در نشر و پخش افکار ضد استعماری 

ا جدید از ترکيه و مصر به افغانستان اسالمی جدید یا نهضت اسالمگرایفکر

و انتشار یافت بصفت فکر جدید در بين طبقۀ جوان رسيد و پان اسالميزم 

عناصر ضد استعمار به فکر جدید پان اسالميزم عالقه گرفتند.
57

 

دوره سلطنت حبيب اهلل خان با عصر ملی گرائی اسالمی و اسالم گرائی جهانی 

 1911ی از جنگهای ترکيه با ایتاليا در سال )پان اسالميزم( همزمان بود. یک
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 .18-17، صفحات  1929-1919افغانستان در عهد اعليحضرت امان اهلل خان 

. صقيل ، امين ، افغانستان معاصر ، تاریخ مبارزات و بقای یک ملت ، ترجمه محمد نعيم  57
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ميالدی و جنگهای بالکان در خالل دو سال بعد توانست احساس همبستگی و 

 به وجود آورد.  را در دنيای اسالم  اتحاد

نيز بوجود آمد مفکوره پان اسالميزم ، گروهی ملی گرایان  در پهلوی حرکت و

این گروه را بدست گرفت . محمود طرزی ناشر جریده  و محمود طرزی زعامت

به این فکرشدند تا بين ملت گرائی و تفکر  و همکاران اش سراج االخبار

ک اسالمی نزدیکی ایجاد نمایند. گروه علماء و ملی گرایان افغانستان در ی

و  انگریزو آن عبارت بود از مبارزه با داشتندکامل و اتفاق نقطه با هم نزدیکی 

حمایت  برای جهاددعوت سلطان عثمانی  ازهر دوگروه و ول استقالل حص

.کردند
58

 

اصالحات این دوره که عمدتاً به پایتخت محدود بود، از یک ایدئولوژی 

اصالح طلبانه منشأ نمی گرفت و در بسا اوقات طبقه جدید تعليم یافته که از 

ابل و تضاد قرار خانواده های بزرگ در کابل تشکيل می شدند با علماء در مق

که جنبش جدید شدتا درجۀ می گرفتندو بين علماء و جوانان فاصله بيشتر مي

در بين طبقات  کر و نهضت جدید و معاصر نتوانست. فمتهم به بلشویک شد

نزدیک شدن امير حبيب  ندو در نتيجه بهداخل پایتخت نفوذ کمردم حتی در 

نهضت جوان ضعيف شد و جدائی   و مدرسۀ قدیم پایان یافت وعلماء    اهلل خان با

بين امير و روشنفکران جدید عوامل قتل امير و رسيدن امان اهلل خان را به  

 سلطنت آماده ساخت که صفحات بعدی در این مورد روشنی می اندازد.

تفکر اجتماعی برای روش روش زندگی و  دربحث و تحقيق ، جامعهبه معرفت 

اميرحبيب اهلل خان و اعليحضرت امان . عصر  بحث تاریخی بسيار اهميت دارد

اهلل خان نسبت به عصر حاضر تفاوت کلی دارد . مردم در آن عصر طور دیگر 

تفکر ميکردند و پابندی کامل به ميراث گذشته گان داشتند و نمی خواستند 

برای رسيدن به حقيقت تاریخی و حکم کردن به  از روش قدیم دور شوند.

ميخواهد تا روش فکری و روش عقلی جامعه  واقعات و حوادث آن از محقق

 
 .47-46نوید ، سنزل ، همان مرجع ، صفحات .  58
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مورد بحث را بدقت مطالعه نموده و باساس عقليت آنزمان حکم تاریخی را 

صادر نمایند.
59

 

اميد است بررسی تاریخی جامعه ای افغانی از نظر فکری و فرهنگی و روش   

زندگی مردم برای فهم و رسيدن به واقعيتهای تاریخ معاصر افغانستان ، 

جوان را کمک کرده بتواند. عدم مطالعه و بحث و تحقيق در ساحات محققين 

 مختلف جامعه سبب آن ميشود تا حکم تاریخی ما سالم نباشد. 

 

 

 

 

 

  

 
 . فضل غنی مجددی ، روش فکر معاصر اسالمی جلد اول . 59
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 فصل اول  
 امیر حبیب الله خان سراج الملة و الدین  

 1919ـ 1901

عصر امير حبيب اهلل خان نقطۀ تحول بزرگ در تاریخ معاصر افغانستان است. 

. هلل خان سلطنت را بعد از مرگ امير عبدالرحمن خان بدست گرفتيب اامير حب

بود. امير و حکومت های مطلقه عصر ما قبل حبيب اهلل خان ، عصر دکتاتوری 

عبدالرحمن خان با تمام قوای ملی ، سياسی و مؤسسات اسالمی و اکثر علماء 

خود  و قدرت مخالفت داشت و تمام جهات را سبب ضعف سلطنت

سی و دینی را از قوای سيا  تمام    جهت استحکام سلطۀ مطلقه اشاو،تانسميد

 اجتماعی دور نگهداشت. ساحۀ سياسی و

تاریخ مرگ عبدالرحمن خان و انتقال سلطنت به حبيب اهلل خان مرحلۀ جدید در 

  شير حبيب اهلل خان نسبت به پدرام افغانستان است .سياسی و اجتماعی 

تفاوت کلی داشت ودر نظام حکومتداری از روش نسبتاً معتدل پيروی ميکرد. 

پيشه گرفت و خانواده  ءامير حبيب اهلل خان روش آشتی و نزدیکی را با علما

. او نه تنها ش آنها را تبعيد کرده بود عفو و اجازه داد بوطن برگردندهای که پدر

ه مقام های عالی دولت خالف عفو نمودبلکه بازگشته گان را ب مخالفين پدر را

نصيحت پدرش تعيين کرد و خواست تا از تجربه های شان در نظام  

 استفاده کند.جدید

ا امير حبيب اهلل خان شخصيت سياسی ماهر بود و توانست مخالفين خود ر

برای این منظور از ،ا محدود سازدرمخالفت  و دائرۀ راضی نگهدارد و ساحۀ

. هر  شخص قوی و دیندار بود استفاده کردن که موقف برادرخود نصر اهلل خا 

زمامدارخوب ميتوانداز خصوصيت  وداردبخود  ت های خاصعصرخصوصي

های عصر خود استفاده مفيد و مثمر نماید . در عهد سلطنت امير حبيب اهلل 

 دو خصوصيت قابل توجه نسبت به خصوصيت های دیگر بود:ان خ

 قدرت علمای اسالم .اول : حرکت پان اسالميزم و اعاده 
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 دوم : جنبش اصالح طالبان . 

موجودیت خود را  اً يدر دورۀ زمامداری امير حبيب اهلل خان علماء تدریج

کردند . و مرکز سياسی و اجتماعی شانرا تثبيت بعنوان نيروی سياسی احياء 

دکتورسنزل نوید عوامل تبارز مجدد علماء را به نقاط ذیل اینطورخالصه می 

 کند:

  .ت دربارحمای .1

 .کاهش کنترول حکومت مرکزی .2

 .ظهور جنبشهای مليت گرائی و پان اسالميسم .3

و برای علماء و مشایخ احترام می گذاشت  امير حبيب اهلل خان خالف پدرش به

تقویت نفوذ سياسی اش احتياج به حمایت داخلی داشت و ميدانست که یگانه 

است و برای این منظور مرجع که ميتواند او را حمایت کند مؤسسات اسالمی 

جالل آباد پيش کرد و رسماً   دست مریدی به حضرتصاحب چهار باغ

ا مرید حضرت صاحب شوربازار چرحضرت صاحب ضياء معصوم شد.امامرید

مریدان حضرت نفوذ بيشتر در قصر داشت و اکثراً  غاسیخانوادۀ شاه نشد؟

خانواده مجددی جالل ضياء معصوم بودند و تعداد از دختران این خانواده با 

یکی از غاسی بارکزیی نقش و نفوذ خانواده شاه  آباد ازدواج کرده بودند

 .بودحضرت ضياء معصوم  مرید شدن حبيب اهلل خان نزدر د مهمعوامل 

امير حبيب اهلل خان خانوادۀ مجددی های هرات را که بوسيله عبدالرحمن خان 

ران بسر برده بودند، عفوو با کمال را در ای  سال  20و  بودندبه تبعيد مجبور شده  

احترام از ایشان در افغانستان پذیرئی نمود. از جانب دیگر حبيب اهلل خان سيد 

استقبال کرد و برای رهایش    را که از هند به افغانستان آمدحسن افندی گيالنی  

او در چهار باغ جالل آباد زمين و باغ ها اهداء کرد. 
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ر حبيب اهلل خان مشروط به سياست اسالمی حمایت علماء و مشایخ از امي

کامل  استقاللبرای رسيدن به  .بودانگریزليه اميردرکشورواعالن جهادع

نه و اصالح طلبان با نظر علماء توافق کلی داشتندو استقالل یگا روشنفکران 

روش خانواده گی و  دليل و سبب نزدیکی بين علماء و روشنفکران بود.
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[62] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

خان در بسا مواقع و موارد با روش اسالم از نظر   اجتماعی امير حبيب اهلل

تعدد زوجات امير را  علماء افغانستان پسندیده نبود،ی ازارتعداد بيشم 

. زنان شتنداپندعلماء خالف شریعت اسالمی و قانون ازدوج اسالمی می 

 بامير امان اهلل خان  قانونی امير حبيب اهلل خان خصوصاً سراج الخواتين والده ا

خودکه  خانواده لخواتين از حمایتسراج ا .دب اهلل خان خوشبين نبو اميرحبي

مرکز قوی و مهم سياسی و اجتماعی درارگ داشتندبرخوردار بود. مخالفين 

ستفاده بزرگ کردند ا  و روش زندگی او  امير  خان از ازدواج هایامير حبيب اهلل  

استفاده برد و با علماء و بهمين ترتيب شهزاده امان اهلل از موقف اجتماعی پدر  

 و دانشمندان نزدیک شد و از پدر در محضر شان شکایت کرد. 

روش مدرن امير حبيب اهلل خان و طرز زندگی او در داخل اسوار قصر را علماء 

اعالن  و مشایخ تحمل کرده نتوانستند و از جانب دیگر عدم موافقه امير برای 

در مورد ادامه حکومت او از  علماء و مشایخ سبب شد تا انگریزجهاد عليه 

در آغاز سعی کردند تا امير را برای اعالن جهاد و   . علماءجدید تفکر کنند

و  سياسی تشویق و ترغيب کنند. علماء در همه موضوعات رسيدن به استقالل

و در  انگریزمسائل عمده کشور مثل تطبيق نظام عادالنه اسالمی و مبارزه با 

 با شهزاده امان اهلل موافق بودند   ر حبيب اهلل خانعزل اميبرای    صورت ضرورت  

 . مخالفت داشتنددر مورد قتل  امير با گروه امان اهلل خان   اما و

امير امان اهلل خان با هر دو جناج یعنی اصالح طلبان و علماء روابط قوی داشت 

و کوشش داشت تا به مظهر تقوی دینی در تمام محافل ظاهر شود و همچنان  

رد تا با خانوادۀ مجددی شوربازار خصوصاً حضرت فضل محمد کوشش ک

شمس المشایخ و حضرت فضل عمر نورالمشایخ رابطۀ محکم بوجود آورد . 

اول با حضرت فضل عمر مجددی دوست شد و از طریق او شهزاده امان اهلل خان  

را در شان شمس المشایخ آشنائی یافت. شهزاده امان اهلل خان با برادر ارشد 

 .کردندائی با حضرات مجددی بزرگان خانواده شاغاسی کمک آشن

همچنان امير امان اهلل خان با اصالح طلبان و تجدید خواهان از طریق محمود  

 انگریزمبارزه عليه    مان اهلل خان را تشویق برایطرزی آشنا شد و اصالح طلبان ا

 و حصول استقالل سياسی و ضمناً اصالحات جذری در کشور نمودند.



[63] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

نزدیک  می و جمعيت علماء  جوانان افغان را با نهضت اسالقف مشترک مو 

ميساخت ، موقف مشترک شان بعنوان مسلمانهای افغان و مؤمن بود که 

از اهداف مشترک بود. وحدت ملی ، پایداری ، ترقی و استقالل 
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از نزدیک شدن جوانان  و اصالح طلبان با  و حاميان او امير حبيب اهلل خان

اصالح طلبان و فکر جمعيت  علماء خوشبين نبودند و بزرگان دولت با

مخالف بودند و یکعده بزعامت صدر اعظم عبدالقدوس خان شان مشروعيت 

و خطر بزرگ برای سلطنت و افغانستان يت را فکر بلشویک ر مشروطفک

يت خواهان و ز علماء فتوا کفر مشروطق نشد تا اموف این گروه ميدانست اما

اصالح طلبان را دریافت کند و حضرت فضل محمد حاضر نشد این فتوا را 

 بدهد.

از مؤرخين و دانشمندان افغانستان نهضت جوان اسالمی را ارتباط   یتعداد

به فکر سيد جمال الدین افغانی می دهند و آنرا ادامۀ افکار او ميدانند. این 

که فکر پان اسالميزم یکی از افکار سيد جمال الدین بود  صحيح استمعقوله 

از فکر جمال الدین و تصوف  فکر علمای اسالمی افغانستان متشکلاما 

ز فکر سيد علمای اسالمی افغانستان مستقل او ميتوان گفت که    بود  اسالمی

ت و در بسا موارد با فکر سيد جمال الدین مخالففکر می نمودند جمال الدین

وحرکت سيد جمال الدین را سبب ضعيف شدن خالفت عثمانی داشتند

ميدانستند . حرکت دفاع از خالفت اسالمی با نظریات پان اسالميزم  

سيدجمال الدین زیاد توافق نداشت و اعضای این حرکت در هند و افغانستان 

 اسالمی افغانستان را نيز داشتند.  فعال بودندو حمایت زعمای

علت مهم به  انگریزو مقابله با اول جنگ جهانی عثمانی در  موقف خالفت

علماء و  حضرات شوربازار بود.ازگشت نفوذ و قدرت علماء بخصوص ب 

خانوادۀ مجددی شوربازار مقام قبلی شانرا به عنوان رهبران بسيار محترم 

در سياست افغانستان در سالهای راو نقشی مهم  ندروحانی دوباره بدست آورد

از گشت نفوذ و قدرت علماء در این دوره ، بخصوص در بازی نمودند. ب  یبعد

خالل دو دهه اول قرن بيستم در افغانستان ، با احيای مفکورۀ جهاد اسالمی 
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[64] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

توأم بود. یک سلسله انکشافات در داخل و خارج کشور عواطف شدید ضد 

انگليس و پشتيبانی همه جانبه را از جهاد بخصوص بعد از داخل شدن ترکيه 

» نگاميکه ترکيه در مقابلبه مقابل متحدین برانگيخت. هنی اول  جهادر جنگ  

جبهۀ متحدین « بشمول دشمن بزرگ افغانستان بریتانيای کبير در جنگ 

جهانی داخل گردید، پشتيبانی از جهاد در داخل افغانستان فراگير شده بود و 

این حالت نقش عنعنوی علماء را به حيث مبلغين و پيشوایان جهاد دوباره 

نقش  تقویت بخشيد. بنابران با صعود تمایل عمومی بطرف جهاد نفوذ علماء و

ختم جنگ جهانی اول گروه های مختلف یافت . بعد از  آنها در سياست نيز ارتقا

مردم افغانستان خواهان مجادله به مقابل تسلط انگليس بودند و علماء دوباره 

قرار گرفتند. به صفت حاميان اوليه جهاد در صف اول سياست افغانی
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فکر جهاد و تبليغات ضد انگليس توسط علماء سبب شد تا نقش اصالح طلبان  

و تجدید خواهان در اذهان عامه مردم به مقارنه به مقام علماء پائين آید و 

و از جهاد  ر شوند به زعامت علماء تسليمتجدید طلبان و اصالح طلبان مجبو 

معنی تسليم شدن به زعامت علماء باین  اسالمی عليه انگليس حمایت کنند.

که اصالح طلبان و تجدیدخواهان عليه استعمار انگليس نبایدتعبيرشد

نداشتند اما مشکل این گروه در آن  را نبودند و کوشش به رسيدن به استقالل

 د.م بوبين ملت بسيار محدود و کدر ان بود که نفوذ و سلطۀ ش

شهزاده امان اهلل خان وضعيت داخلی راخوب ميدانست وتوانست از وضعيت 

 خود داخلی خصوصاً وضعيت ارگ استفاده ای خوب برای رسيدن به زعامت

نماید . او ميدانست که بدون همکاری علماء نمی تواند تأیيد ملت را بدست 

مقاومت آنانکه مستحق سلطنت بعد از امير حبيب اهلل خان هستند  عليه  آورد و  

طلبان قادر به پيشبرد   و همچنان ميدانست که بدون همکاری فعال اصالح  کند

اصالح طلبان و کوشش و سعی نمود تا نيست لذا  آن امور دولت و اداره

مشروطه خواهان را راضی داشته باشد. امان اهلل خان درک کرده بود که تأیيد 

علماء ضرورت به تأیيد حضرات شوربازار از او است لذا کوشش کرد با 

 همکاری خانوادۀ شاه غاسی به این هدف بزرگ نایل آید.
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[65] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

اند  ن متنفردگی امير حبيب اهلل خاامان اهلل خان ميدانست که مردم از روش زن 

و امير در اواخر سلطنت اش نتوانست رابطه محکم را با ملت و زعمای اسالمی 

و اصالح طلبان حفظ کند. مرحوم غبار می نویسد که حکام و مأمورین مطلق 

العنان و رشوه خوار توده های مردم را به ستوه آورده بودند ... بيباکی و تکبر و 

نگيخت و حيات خصوصی او که در حرم تهدید امير دربار را به ضد او بر ا

فرورفته بود، در شهر ها توليد نفرت کرد.
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حرم بزرگی که حبيب اهلل خان داشت ، خود برای امير دردسری عظيم بود. و چون 

خودش هم آدم بسيار متجددی بود، هميشه به فکر لباس و زیب و زیور اهل حرم  

ده بود که در اواخر کمتر به امور بود و این کار به اندازه ای امير را مشغول کر

ت رسيدگی می کرد و همينها سبب شد تا اختالفی در بين حرم پيدا شود، لکمم 

عليا حضرت که ملکه تلقی )سرور سلطان ملقب به    از آن جمله خود عليا حضرت

خان  و مادر امان اهلل خان و عبيداهلل می شد(، از خانوادۀ شاه آغاسی

اصطالح به مخالفت افتاد،مخصوصاً وقتی در  به امير این مسأله بابود،در

موضوع کنيزها و مسایل رسيدگی و پرداختن به آنها، در باغ چهل ستون بين 

گ شدید واقع شد، و در اثر آن عليا حضرت عقده گرفت و رنجيده نشان ج

لفين شاه همدست گردیدو زمينۀ توطئه و دسيسۀ قتل اخاطر شد. بنابرآن با مخ

اميرشهيد حبيب اهلل خان فراهم آمد.
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 مشکالت داخل ارگ در سقوط سلطنت امير حبيب اهلل خان و شهادت او 

سرعت بخشيد. یکی از منابع اصلی مشکالت داخل قصرکه سر انجام ادارۀ 

حبيب اهلل خان را تخریب کرد، ازدواج های مکرر امير بود. امير افغانستان با 

و پنج زن سریتی که حدوداً بيشتر از پنجاه فرزند  گرفتن چهار زن نکاحی و سی

را برای وی به ارمغان آوردند باعث یک سلسله تشنجات و رقابتهای خود 

جوش در بين زن ها و فرزندان متعدد خود در خانوادۀ شاهی گردید. از زنان 

نکاحی امير تنها دو زن از نگاه سياسی بر وی تأثير داشتند: یکی زوجۀ دومی 

ور سلطان ملقب به عليا حضرت که یک زن نامجو و جاه طلب بود،و امير سر
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[66] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

دیگری زن جوانتر و چهارمی وی بنام عليا جناب هر دو زوجه به دو شاخۀ 

مختلف قبيلۀ قدرتمند محمد زایی تعلق داشتند. زوجۀ اول امير حبيب اهلل خان 

ه خواهر به یکی از خانواده های مهم قندهاری بنام لویناب و زوجۀ دومی وی ک

محمد نادرخان بود،به خانوادۀ جدیدوبا نفوذ دیگری بنام مصاحبان مربوط 

می شدند.
65 

عامل دوم در  انگریزاستقالل و اعالن جهاد عليه موقف امير حبيب اهلل خان از 

تقویت نفوذ علماء و عدم اعتماد بين قصر و اصالح طلبان و مشروطه خواهان 

ه امان اهلل خان بزعامت سياسی  بيشتر گردیدو ساحه را برای رسيدن شهزاد

 آماده کرد.

اميرحبيب اهلل خان از تحرکات علماء در داخل افغانستان و سرحدات 

افغانستان با هندوستان بی خبر نبود و تبليغات علماء در بسا مناطق با 

 هزاده نصر اهلل خان صورت ميگرفت . امير حبيب اهلل خانهمکاری با امير و ش

حمایت ميکرد و جهاد را وسيلۀ فشار برای   انگریزفکر جهاد عليه  از  غير علنی  

با دولت بریتانيا جهت اعتراف به استقالل  سياسی رسيدن به یک توافق

 افغانستان ميدانست.

جالب اینست که حبيب اهلل خان در حين مذاکراتش با هيأت انگليسی ، که در 

اسالمی را به مقابل  بر قرار گردید، امکانات یک جهاد در کابل 1904سال 

روسها در ميان گذاشت و برای این منظور از حکومت هندوستان طالب کمک 

 های مالی شد.

( یک کنفرانس سياسی در سنت پيتر بورگ دایر  1907اما سه سال بعد)در سال  

،ایران و آسيای مرکزی تا ساحه نفوذ انگليسها و روسها را در افغانستان  شد

تعيين کند.
66
است امير حبيب اهلل ه بين روسها و انگليسها به نفع سياین معاهد  

خان تمام نشدو امير نتوانست در اعالن جهاد عليه روسها از طرف انگليسها 
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[67] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

کمک مالی و نظامی بدست آورد اما طرف انگليس متوجه کلمۀ جهاد و 

 استفاده آن از جانب امير شد.

مان اهلل خان اولين اکثر مورخين باین عقيده و باور هستند که اعليحضرت ا

و اعالن استقالل را بوجود  انگریززعيم افغانستان بود که مفکوره جهاد عليه 

آورد اما صفحات تاریخ و اسناد تاریخی نشان می دهد که امير شهيد متوجه 

 افغانها بود. نفرصت مناسب برای حصول استقالل بدون ریختن خو 

سپرد نشر در تحقيق که بی بی سی به مناسبت صد سال استقالل افغانستان به 

 ميخوانيم: بی بی سی  تحقيقيدهد. درهمين مطلب راوضاحت بيشتر م

ایده کسب استقالل از بریتانيا امری تازه در سياست افغانستان نبود، قبل از 

د این موضوع را امان اهلل خان ، پدر وی امير حبيب اهلل خان ملقب به امير شهي

ها وارد مذاکره شده بود. حبيب اهلل خان ليس گان با جدیت دنبال کرده بود و با 

دوبار بحث دامن زدن جهاد عليه انگليس در هند را به عنوان ابزار فشار برای  

کرده بود. از جنبش مالها حمایت کرد و سی هزار ميل  لکسب استقالل دنبا

 مرزی منتقل شد. اسلحه توسط شبکه مال ها به مناطق

در زمان حبيب اهلل نشریه سراج االخبار در کابل هند را دار الکفر اعالم کرد اما  

اهی هدف حبيب اهلل خان از این اقدامات ، بر اساس سنت قدرت در دومان ش

 مبارزه واقعی . يس بود نهلصرف اعمال فشار بر انگ

یت از جنبش ماجهت پس از اعتراض وایسرای هند، ح حبيب اهلل به همين

جهادی مالها در مشرقی را متوقف کرد و اعالم کردکه بدون اجازه ولی االمر، 

جهاد جایز نيست.
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جنگ با انگليس ها نداشت حبيب اهلل خان درحقيقت ميل چندانی به شروع 

ميخواست از طریق براه انداختن جهاد در مناطق قبایلی بتواند حکومت بلکه 

تهدید مجبور سازد که از قبولی شرایط موافقنامه با روسها هند بریتانوی را با  

 صرف نظر نمایند.
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اعالن جهاد از جانب خليفۀ عثمانی عليه متحدین مسأله را شکل دینی بخشيد 

و داخل شدن دولت عثمانی در جنگ و موفقيت اش ارتباط مستقيم به حمایت 

نستان داشت مسلمانان بطور عموم و مخصوصاً مسلمانان هندوستان و افغا

هند و افغانستان قدرت این را داشتند که عساکر  باشندگان به دليل اینکه 

را در خاک خود مشغول داشته باشند تا انگلستان ایشانرا به جبهات  انگریز

 قتال به اروپا نفرستد.

ارتباط به حمایت خالفت عثمانی  انگریزعليه  قيام مسلمانان هندوستان

مستقيم به اعالن جهاد از طرف امير حبيب اهلل خان بود و مسلمانان هندوستان 

کاری را انجام داده نمی  افغانستانبدون حمایت و تأیيد حکومت و علماء 

توانستند و سلطنت عثمانی این موضوع را درک کرده بود. ترکيه برای دریافت  

شترک ترکی و المانی را م تئيکابل هانان هندوستان و کمک و حمایت مسلم 

به ریاست یک جرمن که از جملۀ سياسيون مشهور الحال بود از طریق ایران به 

کومت ت از حئي. هتاد و از افغانستان طلب کمک نمودافغانستان فرس

 انگریزدر سرحدات افغانستان عليه  که نه تنها افغانستان و امير می خواست

فغانی که با ترکستان روسيه متصل اقدامات نماید بلکه در حدود ترکستان ا

 است همين عمليه را اجراء نماید.

لحانه و عدم رغبت قلبی و تصميم قاطع امير حبيب اهلل خان در عدم مبارزه مس

تأیيد عدۀ علماء   امير  وداشت  ارتباط به تأیيد علماء    اعالن جهاد عليه انگليس

همکاری به  متهم    نشود. امير حبيب اهلل خان ترس  و خوف داشت که تا  را داشت  

 با انگليس گردد و مصداقيت شرعی حکومتش مورد سؤال قرار گيرد. 

حبيب اهلل خان و نصر اهلل خان  ت مشترک ترک و المان به کابل رسيد اميرئيه

ت افغانستان را بریاست مال عبدالرازق رئيس تحقيقات شرعی که رئيس ئيه

ن ورزیده نيز شناخته علماء نيز بود و در آن وقت یکی از سياستمدارا

ت خارجی ئياز ه افغانی پذیرائی  و استقبال تئيهوظيفۀ  ند.ميشدتعيين کرد

 تا رسيدن نمایندگان مردم از والیات برای مشوره بود.

امير حبيب اهلل خان و نصر اهلل خان خواستند تا رأی و نظر نمایندگان اقوام  

مطالبه برای استقالل مختلف سرتاسر افغانستان را در مورد اعالن جهاد و 
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ظور از علماء و سران بدانند و ملت را در امور جهاد اشتراک دهند. برای این من

و جهت انعقاد مجلس سالم به کابل تشریف آورند صورت گرفت  اقوام دعوت

نصر اهلل خان  .خانه انتخاب گردیدو نصراهلل خان رئيس مجلس معين شد

 حضرات فضل محمد و فضل عمر را در سمت راست خود جانشين کرد.

المجددی می نویسد: مشایخ به دوحزب منقسم گردیدند   حضرت محمد صادق

یکی با نظریه سردار نصر اهلل خان که افغانستان در جنگ داخل شود و این 

یق را حصول استقالل کامل از دست ندهد ، ریاست این فرفرصت را برای 

واالحضرت سردار نصر اهلل خان به عهده داشتند و واالحضرت امان اهلل خان با 

آنکه نو جوان است لکن با انگریزها عداوت خيلی داشت او هم با عموی خود 

عبارت بودند هم فکر بود. از مشایخ که با سردار نصر اهلل خان موافقت داشتند

سجاده نشينان  حضرت صاحب فضل محمد صاحب و حضرت فضل عمر از

طریقۀ نقشبندیه ، جناب پادشاه صاحب اسالم پور»عبيداهلل « ، مال صاحب 

 چکنهور پادشاه صاحب تيگری از مشایخ طریقۀ قادریه .

فریق دوم نظریه داشتندکه افغانستان در جنگ داخل نشود و همين طور 

 د بيطرف باشد. اگر حلفاء) روسيه، انگریز، ایطاليا ، امریکا( شکست کردن 

هزیمت نمود برای افغانستان زیاده از   حصول استقالل ممکن است و اگر محور

این حالت موجوده کدام حالت بدتر حادث نمی شود ریاست این فریق را  

گرفته بودند و از شهزاده ها  اعليحضرت اميرحبيب اهلل خان به عهده

  مجددی از واالحضرت عنایت اهلل خان از مشایخ حضرت ضياء معصوم صاحب  

 مشایخ از طریقه قادریه با امير صاحب متفق بودند. طریقۀ نقشبندیه و بعض

حضرت ضياء معصوم صاحب صراحتاً اعليحضرت حبيب اهلل خان را از دخول 

جنگ منع کردند و خود اعليحضرت هم شخصاً به جنگ مایل نبود و یکی از 

مانع دخول  پادشاهانی بود که راحت و آرامی را پسند داشت . بالآخره فریقيکه

تيار کرد، در نتيجۀ جنگ جنگ بود کامياب شده و افغانستان بيطرفی را اخ

که نظریۀ این فریق صواب بود، زیرا حلفاء کامياب شدند و معلوم شد
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محورهزیمت یافت و برای افغانستان ضرر نرسيد ولی این فریق در بين ملت 

افغان به معاونت انگریز مشهور شد.
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از یک طرف شد تا علماء و مشایخ  آن سببرای اعالن جهادب  عدم موافقۀ امير

خانوادۀ سلطنتی نصر اهلل خان و شهزاده امان اهلل خان متأثر شوند و  و از جملۀ

فاصله بين امير حبيب اهلل خان و حضرات شوربازار و گروهی از خانواده 

د. سلطنتی بوجود آید و ضمينۀ رسيدن امان اهلل خان را به سلطنت آماده ساز

وعدم استجابت به دعوت  انگریزامان اهلل خان از سياست امير در مقابل 

 سلطان عثمانی برای اشتراک در جهاد استفاده سياسی خوب و بموقع نمود.

اميرحبيب اهلل خان و  زندگی شخصی همچنان شهزاده امان اهلل خان از

توانست  در ملذات دنيا استفاده برد وشدن او ازدواجهای غير قانونی و غرق 

همکاری علماء و حضرات شوربازار را با خود بنام اصالح امير حبيب اهلل و 

را با خود  از علماء و مشایخ  بزرگ یتطبيق شریعت اسالم بدست آورد و گروه

 همفکر سازد.

امان اهلل خان از وضعيت داخل قصر و اختالفات بين زنان امير با یکدیگر و 

معلومات کافی داشت و ميدانست که در صورت بروز  بين امير و همسرانش 

و همچنان خانواده  که درقصر نفوذ زیاد دارند اختالف خانوادۀ مادرش

مصاحبان اوالد نادرخان که بنام مصاحبان یاد می شدند از او حمایت ميکنند. 

سلطان محمد خان طالیی ميباشند. این سردار )سلطان محمد خان( که برادر  

د خان و یکی از سرداران قدرتمند بارکزایی ) محمدزایی( رقيب دوست محم 

 بشمار می رود.

حبيب اهلل خان به افغانستان از عفوعمومی از طرف اميرخانوادۀ مصاحبان بعد

مراجعت کردند و به نيروی مهمی در دستگاه زعامت امير تبدیل شدند.امير 

واج کرد . سرادر حبيب اهلل خان با دختر سردار محمد یوسف خان عليا جانب ازد

محمد یوسف خان و برادرش سردار محمد آصف خان به زودی به مناصب رسمی 
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در سلک مصاحبان خاص امير )نام فاميل  1905دست یافتند و در سال 

مصاحبان از همين جا نشأت کرد( تقرر یافتند. 
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 حبيب اهلل خانبا امير صالح طلبان که در مبارزات سریامان اهلل از پالنهای ا

موفق نشدند بی خبر نبود و یقين کامل داشت که این گروه در پهلوی علماء از 

امان اهلل خان در جامعۀ به دینداری و پابندی به اسالم  امير فاصله گرفته اند .

بسيار دقت داشت و علناً اظهار تدین و تقوی نموده و در باغ قصر خود مسجد 

و با علماء و مشایخ محبت و   ير نموده نماز ها را به مسجد اداء می کردم تع 

با فقراءرفتار خوب داشت و آنهارا کمکهای مالی اخالص را ابراز می نمود و 

 .دميکر

امان اهلل خان در صدد بر طرف کردن پدر خود بر آمده و از حضور حضرت فضل 

عمر صاحب به اصرار طلب مساعدت را نمودو از او درخواست کرد تا ضمينۀ 

 فضل محمد صاحب که بزرگتر بود آماده سازد. مالقات او را با حضرت

شام به از  حضرتصاحب محمد صادق المجددی می نویسد که امان اهلل خان بعد  

ر هيم خان و عبدالعزیز خان رسيد و همزار حضرت قبله گاه صاحب با محمد ابرا

سه نفر به گنبد مزار حضرت قبله گاه صاحب داخل و دروازه گنبد را بسته و  

ن و این مسکين و عبدالواحد خان را هم از گنبدامرکردند که  همگی مخلصي

خارج شویم و مجلس در بين پنج نفر دو نفر حضرت صاحب ها،امان اهلل خان و  

دو نفر همراه او منعقد شد. از عقب دیوار آواز گریۀ عين الدوله ) امان اهلل خان( 

دوله از که عين ال شنيده ميشد و کلمات را نشنيدیم همينقدر حدس زدیم 

علوم شد که ت و بر امور مخالفۀ شریعت گریه می کند و ماعمال پدرش شکای

که عين الدوله به حضور حضرت فضل محمد راز حال و  این مجلس اولی بوده

علوم شریعت و : من می خواهم برای احياء    و گفتاحساسات خود را اظهار کرد  

راه مرا معاونت می نمائيد؟ این  اجراء اوامر سنت سعی کنم . آیا شما دو نفر در

آیا شما طریقۀ خدمت شریعت را هم   :حضرت فضل محمد به جواب گفتند

سنجيده اید چگونه در احياء شریعت و در اصالح حکومت اقدام می نمائيد؟ 

محمد ابراهيم خان  که از حيث سال بزرگتر رفقاء امان اهلل خان بود عرض کرد 
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اعليحضرت امير صاحب را از ضرر  که ما می خواهيم از طرق غير مباشر 

لذات و معاشرت فوق العاده با شان و از وخامت انهماک شان در م سياست

نسوان کثير العدد تنبيه نموده  و خواهش کنيم از این اعمال دست بردار شوند 

و اميد است که ما کامياب شویم، حضرت صاحب فرمودند: اگر فقط به همين 

شما وعدۀ معاونت را می نمائيم لکن آگاه وسائل تشبث می نمائيد من با 

، عين الدوله و رفقاء از راه منافقت باشيدکه به مؤامره خون ریزانه اقدام نکنيد

بيانيه خود را بقسم مؤکد کرده و مجلس قریب نماز عشاء خاتمه یافت.
70 

انعقاد مجلس بين امان اهلل خان و حضرات شوربازار معانی بزرگ را افاده می 

امير همکاری شان را با امان اهلل شخص کند ، حضرات در اصالح حال دولت و 

اظهار کردند و در حين وقت  ترس داشتند که امان اهلل خان دست به قتل امير 

باشند. اما چرا این شک ه نزند و خواستند این تعهد را از امان اهلل خان داشت

؟ دست به قتل امير بزنندو همراهانش  امان اهلل خان ممکن کهه بودبوجودآمد

 صفحات بعدی در این موضوع روشنی بيشتر می اندازد.
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 فصل دوم 
   شهادت امیرحبیب الله خان

 آغاز مبارزه برای رسیدن به سلطنت 
قعۀ مهم سياسی در تاریخ واميالدی  1919فبروری سال  20در ساعت سه شب 

شهادت امير   و امير حبيب اهلل خان به قتل رسيد.معاصر افغانستان رخ داد 

حبيب اهلل خان ، ميدان مبارزه بين اعضای خانوادۀ سلطنتی را برای رسيدن به 

زعامت افغانستان آماده کردو استقرار نسبی سی ساله را برهم زد. قبل از اینکه  

آن  گرفتن قدرت و نتائج ين افراد خانواده سلطنتی برایرزه ب در مورد آغاز مبا

در مورد قتل امير و اسباب آن و مسئولين آن بحث شود الزم دیده می شود تا 

محققين مسئوليت و اسباب شهادت نزد اکثربحث شود و متأسفانه تا هنوز 

مجهول مانده و وثائق مربوط به آن در اختيار محققين قرار نگرفته و چاپ هم 

ده است و اميداست وثائق پيدا شود و در روشنی آن موضوع تحقيق علمی نش

شده حقائق تاریخ معاصر روشنتر گردد. اما باین معنی نيست که ما نمی توانيم 

دراین موضوع بحث نمائيم و شواهد زیاد موجود است که ما را به حقيقت 

 .نزدیکتر می سازد 

را مطرح ساخت و اتهام و تهمت  واقعۀ قتل امير حبيب اهلل خان سؤاالت زیاد

باالی یک عده اشخاص و گروه های سياسی تا مدت طوالنی ادامه پيدا کرد و  

تا مدت طوالنی دیگر نيز ادامه خواهد یافت زیرا حکم قاطع در این مسأله 

بدون دليل واضح نا ممکن است با اینکه ما ميدانيم ــ البته از جریان مطالعات 

تل یک ضربت قوی و با سرعت بود و شک در باره ای تاریخی ــ که واقعه ق

مرتکب و مرتکبين آن خصوصاً قوای نظامی خاص اميری موجود است به دليل 

اینکه در معيت امير قوای بزرگ که در رأس آن شخصيت های مهم نظامی و غير 

نظامی قرار داشتند و در وقت واقعه قتل حاضر و شاهد بودند . معرفی نقشۀ 
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بيشتر   تر می سازدو ما را به واقعيت ها  تا حد زیاد موضوع را روشنخيمه امير  

د.نزدیک می کن
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خيمۀ امير در وسط خيمه های نظامی موقعيت داشت و نظاميان چهار حلقۀ 

بودند و از خيمۀ امير حمایت   و مستحکم را بدور خيمه اميرتشکيل دادهبزرگ  

)سراوس( تشکيل می داد   می نمودند. حلقۀ اول را قوای خاص اميری بنام فرقۀ

و این فرقه زیر قيادت سردار شاه محمود خان برادر جنرال محمد نادر خان بود. 

حلقۀ دوم را فرقۀ بنام ) رکابی ( بقيادت سردار شاه ولی خان برادر دیگر جنرال 

يل ميداد. حلقۀ سوم زیر قيادت سردار علی احمد خان پسر نادر خان  تشک

کاکای جنرال محمد نادر خان وحلقۀ چهارم زیر قيادت سردار احمد شاه خان 

اضافه این چهار فرقه دو فرقه نظامی  هپسرکاکای جنرال محمد نادر خان بود. ب 

دیگر بنامهای » فرقه شاهی و فرقه شش اردلی « تحت قيادت مستقيم جنرال 

 محمد نادر خان قوماندان اعلی نظامی بود.

از مطالعۀ زمانی که در آن امير به قتل رسيد فهميده ميشود که خيمۀ امير زیر 

ر هزار ميرسيد قرار  شدید قوای نظامی که افراد آن به چهاو مراقبت کنترول 

ت تمام قوای نظامی بدست افراد خانوادۀ جنرال محمد نادر خان داشت و قياد 

وادۀ که امير عبدالرحمن خان پسرش را از نزدیکی و همکاری با ایشان بود، خان

 منع کرده بود.

  20با همه این تنظيمات نظامی شخص مجهول توانست در ساعت سه شب ، 

داران داخل و خارج  هداخل خيمۀ امير شده و بدون اینکه پير 1919فبروری 

به آرامی  وخيمه متوجه شوندامير را به قتل برساند و با صدای بلند فير بتواند

و سادگی از خيمه بيرون و فرار کند.
72 

ر و مکلف اانسان را واد  طریقت که صورت گرفت  درامای قتل امير به صورت و

ميسازد تا قدری در موضوع عميقتر شود و باالی تعداد از افراد شک  

 
71  .affairs to the mid or twentieth  Adamec,Ludwig.W , Afghanistanforegn

century , p 42 , and , Fletcher Arnold, Afghanistan “Highway of conquest “pp 
173-174. 

72  .Dupree,Louis “Afghanistan “ p 430 AND : Shan.I.A “Modern 

Afghannistan”p91. 



[75] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

اسی خود تفسير خصوصاً که حادثۀ قتل را هر کدام با اساس مفکوره سينماید

  و تعبير نمود.

دقيقاً در دسيسۀ قتل امير حبيب اهلل خان   نکه کدام  افراد و اشخاصدر مورد ای

دست داشتند و یا چه کسی بر وی فير نمود ،رای زنی های فراوان صورت گرفته  

خان گرفته تا احمد شاه خان وزیر دربار  چنانکه از محمود طرزی و امان اهلل

بعدی و جنرال نادر خان که همراه امير در جالل آباد بود، همه در فهرست این 

توطئه شامل بودند . ولی از این جمله تنها امان اهلل خان و نادرخان با اینکه 

درجۀ شموليت شان فرق ميکرد، به احتمال قوی و بنابر دالیل مختلف، از 

و کليدی این واقعه محسوب شدند. اشخاص مهم
73

 

کمونستی ، ادارۀ جاسوسی انگليس را متهم  و اندیشه روسها و مؤرخين فکر

را ادارۀ  امير حبيب اهلل خان به قتل امير ساختند و نوشتندکه پالن قتل

ترتيب نموده بود. این گروه اضافه ميکنندکه ادارۀ جاسوسی  انگریزجاسوسی 

تل امير انتخاب و تربيه صطفی شاه جير« برای قانگلستان شخص را بنام»م

د.کرده بو 
74

 

 در آنکه مؤرخين و نمایسندگان روس دليل خود را از اعالميه حکومت ترکيه 

برای قتل  انگریزکه ادارۀ جاسوسی آمده بودکه دولت ترکيه کشف نمود

 1922مصطفی کمال اتاتورک شخصی را بنامم مصطفی شاه جير در سال 

 1919فرستاده بود و مصطفی شاه جير در جریان تحقيق اعتراف کرد که در سال  

امير افغانستان را در بدل صدهزار روپيه به قتل رسانيده بود.
75

 

د که قتل مرحوم مير محمد غبار با این نظریه کامال مخالف است و می نویس

امير از تنفيذ حکم اعدام بودکه از طرف قوای ملی بر ضد امير صادر شده بود.
76
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[76] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

طرف  که هيچ تاریخی مالحظه می  شود از مطالعۀ نظریات متعدد و مطالعات

ليل مادی و قوی برای اثبات قول خود ارائه نمی کند. امير امان اهلل خان د

ل محمد نادر خان  را متهم به قتل  نخست کاکای خود امير نصر اهلل خان و جنرا

پدر می سازد و اما بعد از یک مدت کوتاه و وفات نصر اهلل خان برای کسی 

بحث کندو موضوع را  خان اجازه نمی دهد در موضوع قتل امير حبيب اهلل

 خاموش می سازد.

بين خانوادۀ سلطنتی در آغاز امير عنایت اهلل خان ، شهزاده امان اهلل خان را  در

 قتل پدر متهم ساخت . به

که مردم قبائل در قتل امير شرکت داشتند در راپور سری داشتند  انگليسها نظر

هند بریتانوی مخابره نمود آمده : تعجب نيست به حکومت  Ross Keppal که 

قاتل امير از شهر پشاور باشد. که ممکن
77 

هم  ترالئل قویالئل که روسها و انگليسها در قتل امير می آورند ، ددبر عالوه 

موجود است که قتل امير توسط افغانها و گروه ضد سياست انگليس انجام 

یافت و شهزاده امان اهلل خان و محمد نادر خان و سردار محمود طرزی و شجاع 

الدوله مهمترین عناصر آن بودند. و همچنان دليل موجود است که شجاع  

شنيدن صدای فير  الدوله باالی امير فير نمود و دگروال رضا علی شاه بعد از 

و در این اثناء رضا علی شاه دیده بود که شجاع الدوله از خيمه امير خارج شد 

شجاع الدوله را دستگيرکرد اما سردار شاه ولی خان او را به سکوت امرکرده 

به دليل اینکه امير استراحت است در صورتيکه رضا و افراد تحت قومانده اش 

ه و برادران جنرال نادر خان و شجاع الدوله یقين داشتند که امير به قتل رسيد

شریک قتل اند و برای خاموش کردن موضوع اولين کسيکه به دار آویخته شد  

رضاعلی شاه بود.
78

 

مرحوم داکتر محمد اختر مستمندی در مورد اشتراک شجاع الدوله در قتل 

بعد امير حبيب اهلل خان در مجلۀ نامۀ خراسان مضمونی را به نشر سپرد و من  

 
77  .Wild Roland “ Amanullah , ex king of Afghanistan “p45. 
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[77] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

از مطالعۀ آن خواستم تا با مرحوم مستمندی مالقات داشته باشم و از زبان شان 

موضوع اشتراک و عدم اشتراک شجاع الدوله را در قتل امير حبيب اهلل خان 

 بشنوم . داکتر صاحب مستمندی موضوع را باین عبارات شروع کرد:

خواهران خود  بعد از مدت پنجاه سال مرحوم عبدالرحيم خان دوله برای دیدن

به امریکا آمد. مالقات در منزل من ) مستمندی( بود. عبدالرحيم خان دوله در 

مورد شهادت امير حبيب اهلل خان و نقش خودش حکایت کرد که چند روز قبل  

از وفات شجاع الدوله در شفاه خانه در حاليکه خانم سردار محمد حسين خان 

گروه باالی امير فير نکرده ، اما دره حاضر بود ، شجاع الدوله قسم یاد کرد ک

 که برای قتل امير حبيب اهلل خان کار ميکرد عضویت داشت.

بود تحقيق با اینکه در مورد هویت قاتل و اینکه چه کسی بر امير فير نموده 

لدوله ميباشد. و به نوشته آقای هام بيشتر متوجه شجاع ااتاما نشده است ،

و  ناظر 1917ری به شجاع الدوله که از سال ل این اتهام تا سرحد قابل باوقيص

رئيس امور خصوصی امير حبيب اهلل خان بود، وارد می آید. این شخص از 

این موضوع را خود به غالم در المان به تبعيد بسر برد، 1930اوایل سالهای 

صدیق خان چرخی وزیر خارجه امان اهلل خان اعتراف کرد و حتی تفنگچه ای را  

این قتل بکار رفته بود. نشان داد که در
79

 

 ،به شهادت رسيدامير   توطئه قتل اميرحبيب اهلل خان در جالل آبادکه در اثر آن  

اولين توطئه بجان او نبودو امان اهلل خان و گروه ملی گرایان اولين بار متهم به 

. از  قتل امير نشدند بلکه چندین بار ملی گرایان پالن قتل امير را آماده کردند

داخل قصر ملکه سراج الخواتين با امير مخالفت شدید داشت و در پی قتل 

بين بردن امير حبيب اهلل خان نبود امير شده بود، هدف سراج الخواتين تنها از 

 بلکه محاوالت برای آماده ساختن پسرش امان اهلل به سلطنت بود.

. متهم  صورت گرفت 1918اولين حمله باالی امير در شب تولدی اش در سال 

اول در این قضيه عبدالرحمن خان لودی شناخته شد و در جریان تحقيقات که 

اسم  بعهده داشت، ا محمد حسين خانریاست آن را مستوفی الممالک ميرز

امان اهلل خان و ملکه سراج الخواتين عليا حضرت والده امان اهلل ذکر شدو امير 
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[78] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

حبيب اهلل در فکرطالق ملکه و زندانی کردن پسرش امان اهلل خان شد.
80

در مورد 

طالق و زندانی کردن امان اهلل خان ، امير نصر اهلل خان کوشش کرد تا امير ملکه 

را طالق ندهد و امان اهلل خان را زندانی نسازد و امير درخواست نصر اهلل خان 

را پذیرفت.
81

 

حزب سری ملی« بر عليه حبيب اهلل خان از یک دسيسۀ»  1909در زمستان سال 

رژیم آگاهی یافت و به سرکوبی آن اقدام کرد، که در اثر آن یکعده از اعضای 

 و یا حبس بمدت های متفاوت محکوم    حزب توقيف شدند و عده ای هم به مرگ

صف ، مال آو مولوی محمدسرور ازعلمای مشهور،ازجمله گردیدند.چندتن

محمد سرور الکوزی،قاضی محی الدین، صاحب زاده عبداهلل جان 

مجددی،مال منهاج الدین و مولوی عبدالواسع قندهاری از جملۀ همين 

محبوسين بشمار می رفتند.
82

 

ز سلطنت خواهان آشتی ملی و اشتراک مردم در امور حبيب اهلل خان از آغا

دولت بودو در راه ترقی معارف قدمهای مهم را گذاشت و بطور عموم ميتوان 

 عصر او را آغاز نهضت علمی و اجتماعی در افغانستان شمرد. 

امير حبيب اهلل خان سلطنت خود را به عفو عمومی آغاز کرد و از خانواده هایی 

بعيد کرده بود دعوت کرد تا به وطن معزز برگردندو برای که پدرش آنها را ت

کسب محبت و دوستی مردم تمام زندانيان را آزاد کرد. امير روابط خوب و 

حسنه با علماء داشت با اینکه در آخر سلطنت این رابطه نظر به روش امير در  

 مورد ازدواجهای غير قانونی و عدم موافقه امير به اعالن جهاد متضرر شد و

قسميکه قبال اشاره شد امان اهلل خان از رابطه غير حسنه علماء با امير حبيب 

 اهلل خان به نفع خود استفاده کرد. 

شفيقه سراج در برنامۀ رادیو بی بی سی در بارۀ پدرش و نو آوریهای او می 

 گوید:
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[79] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

پدرم یک شخصيت بسيار بلند داشت. تمدن را به افغانستان امير حبيب اهلل 

برق را امير حبيب اهلل خان آورد، سرک )جاده ( را امير حبيب اهلل خان   خان آورد،

نامه هایی که به وایسرای  آورد. او آزادی افغانستان را می خواست، در

ان و دولت انگلستان فرستاده بود ،همين آرزو را می کردکه ما آزادی  هندوست

.او یک  افغانستان را می خواهيم، و من می خواهم پادشاه مستقل باشم

شخصيت بسيار بلند داشت . بسيار خوب تربيت شده بود،هم خودش و هم  

پدرش و هم پدر کالنش .
83
  

امير حبيب اهلل خان به تمدن و تجدد بسيار عالقه داشت ،مثالً  صورت کل به

آوردن  کردن بندجبل السراج ،و موتر و همچنين آباد تلفن ،پستخانه،عکاسی

معارف افتتاح مکاتب برای پسران و مکتب برای  آب پغمان به کابل . در ساحۀ

دختران داخل قصرو مکتب قضات و همچنان در قسمت مطبوعات نيز توجه 

 عميق داشت و ميتوان از سراج االخبار و سائر جرائد نامبرد.

بطور عموم اصالحات این دوره محدود به پایتخت بود و سائر نقاط کشور را 

ملت از اصالحات امير حبيب اهلل خان مستفيد شامل نمی شد لذا اکثریت افراد  

نشدند و امير نتوانست باالی رسم و رواجهای قبيلوی و خانوادگی تأثير وارد 

ارج شود و خ انگریزتسلط سياسی زیر کند. از نظر سياسی امير نتوانست از 

سياست خارجی افغانستان توسط حکومت هند  در تمام دوران سلطنت

 بریتانوی کنترول ميشد.

و افغانستان را دورۀ سلطنت امير حبيب اهلل خان پيش شد  تحوالت بزرگ که در

عبارت بود از مفاهيم مليت و  به اسقالل سياسی و پيشرفت و ترقی آماده کرد

 ف اسالمی. و تربيوی و ارتقاء تصو   و فکر و عقيده جهاداسالمیهویت افغانی  

جنبش سياسی معاصر افغانی با فکر مليت گرائی و هویت افغانی یکجا عرصه  

وجودکرد و جنبش سياسی با فکر حکومت مشروطه براه افتاد و پيروان این 

قتل امير حبيب اهلل خان  به ترور و عقيده به فکر تغيير نظام سياسی و حتی

و قومی ریشه گرفته بود   اسالمی  ،فکرکردند. این جنبش که از تأثيرات خارجی

بزودی توسط امير حبيب اهلل خان خاموش ساخته شد اما سرآغاز برای جنبش  
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[80] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

  1911جنبش مشروطه اندکی بعد با نشر جریدۀ سراج االخبار در سال  قویتر شد.  

 به ریاست محمود طرزی احياء شد.

 سياست امير برای ایجاد مخالفت بين علماء و جنبش مشروطه موفقانه نبود و

حضرت فضل محمد مجددی به دعوت صدراعظم برای فتوای کفر مشروطه 

نهضت اسالمی و بر عکس پيروان جنبش مشروطه و خواهان لبيک نگفت 

 مشترکاً کار کردند.  1924امان اهلل خان تا    از  جدید در جنگ استقالل و حمایت

 ۀ امیر حبیب الله خان آغاز اختالف بین ورث
دورۀ کوتاه کشمکش را در شهادت امير حبيب اهلل خان  بصورت غير مترقبه 

بين خانوادۀ سلطنتی واصالح طلبان و علماء بوجود آورد وهرطرف برای  

مبارزه گردید. در این مرحله اختالف بين ورثه و ميدان رسيدن به قدرت داخل 

انتظار نتيجه درخانواده ای امير شهيد باقی ماند و دیگر جناح ها و اطراف 

ماندند. در بين خانوادۀ سلطنتی امير نصر اهلل خان بمقام ولی العهد بودو لقب 

نائب السطنه را حمل ميکرد. امير نصر اهلل خان در تاریخ معاصر یکی از 

مبارزه نمایدکه به  برای رسيدن به قدرت تخاراتش این بودکه نخواستاف

سبب شدکه   صر اهلل خان،صلح آميز امير ن  روش قيمت کشور تمام شود و

 موضوع سلطنت را به نفع او  حاميان امان اهلل خان خصوصاً نظاميان بسرعت

خاتمه دهند . مؤرخين غربی اسباب اختالف بين ورثه ای حبيب اهلل خان را در 

عدم تعيين ولی العهد ميدانند ومنصب نائب السطنه را مقام ولی العهد نمی 

دانند. 
84 

يم شویم در اینصورت به حق قانونی امير نصر اهلل خان و اگر به این نظریه تسل 

بعد از او امير عنایت اهلل خان ظلم و از موقف امان اهلل دفاع می نمائيم .در نظام 

سياسی عهد امير حبيب اهلل خان معروف بود که امير نصر اهلل خان نائب امير 

  1917سال  است و نصر اهلل خان از صالحيت های اداری برخوردار بود و در

مقام نائب السلطنت  طی فرمانی امير نصر اهلل خان را به اميرحبيب اهلل خان

 د.معرفی کر
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از جانب دیگر ارکان عالی دولت و شخص امان اهلل خان و گروه های مخالف 

بریتانيا همه به احقيت نصر اهلل خان به منصب نائب سلطنت اعتراف داشتند و 

ن اوالد پدر ت اهلل خان با اینکه بزرگتریباساس همين حق بودکه امير عنای

 به عموی خود امير نصر اهلل خان بيعت کرد.  بودبعد از خبر قتل امير

الزم است تا قبل از داخل شدن به موضوع امير امان اهلل خان که   در این قسمت 

این تحقيق است ورثۀ تاج امير حبيب اهلل خان را بصورت خالصه  یاصل محور

 معرفی نمائيم .

 ول : امیر نصر الله خان  ا
امير نصر اهلل پسر امير عبدالرحمن خان از همسر بدبخشی اش بود. نصر اهلل 

و از آنجا همراهی پدر  ميالدی در شهر سمرقند بدنيا آمد  1865اپریل    7ر  خان د

به افغانستان آمدو در ادارۀ پدر بعد از امير حبيب اهلل خان شخص دوم به 

به حيث نماینده فوق العاده به هندوستان گی از پدری آمد. اوبه نمایندحساب م

، فرانسه، انگلستان ، ایتاليه و مصر سفرکرد.
85

 

امير نصراهلل خان به تقوی و دینداری درجامعه معروف بود . او یکی از دشمنان 

به حساب می آمد و در آغاز جنگ جهانی اول سعی و کوشش  انگریزاستعمار 

کند و از خالفت  ه دولت بریتانيا اعالن جهادليکرد تا امير حبيب اهلل خان ع

اهلل خان با علماء و پيران طریقه هایی  اسالمی عثمانی دفاع نماید. امير نصر

و حرکت انصار خالفت عثمانی در داخل افغانستان و خارج آن روابط  صوفی

سرحدات  حسنه و نزدیک داشت و همچنان با زعمای قبائل پشتون داخل

بائل او را بسيار احترام افغانستان و خارج آن روابط نزدیک داشت و سران ق 

 .می نمودند

با همه این صفات حميده متأسفانه امير نصر اهلل خان دست باز نداشت و در 

مصارف حکومت از شدت کار ميگرفت و از نظر سياسی به آزادی های عمومی 

به سلطنت امعه از رسيدن او  شهرت نداشت و به همين منظور تعداد از بزرگان ج

امير نصر اهلل خان  انگریزا تمام عداوت و دشمنی با ترس و اندیشه داشتند. ب 
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شجاعت تصميم گيری فعال را در وقت مناسب نداشت و در اتخاذ موقف  

سياسی و مبارزه سياسی آماده گی نداشت و همين نقاط ضعف او سبب شد که 

شکست بدهد و سلطنت را بدست آورد. ان اهلل خان او را در ميدان سياستام
86

 

برنامه و موضوع قتل امير حبيب اهلل خان را   1918امير نصر اهلل خان در سال 

قتل انسان  که داشت در عقيده دینی و سياسی نپذیرفت . امير نصراهلل خان

.می پنداشت مخالف عقيده ای اسالمیرا
87

 

 دوم : عنایت الله خان 
. او با پدر والد امير حبيب اهلل از طبقۀ ذکور بودعنایت اهلل خان بزرگترین ا

بسيار نزدیک بودو در عهد امير حبيب اهلل خان مسئوليت امور معارف  را 

اما به سبب  ،داشت و از نظر سياسی ، خود را وارث قانونی پدر می دانست 

شهادت  ازاولين شخصی بود که بعد داشت، به نصر اهلل خانکه احترام زیاد 

اهلل خان به کاکایش نصر اهلل خان بيعت کرد. امير حبيب
88

 

  طرفداران سياست امير حبيب اهلل خان سياسی ، عنایت اهلل در جبهۀ  ر امورد

خالفت عثمانی بود و به عدم اشتراک افغانستان در جنگ جهانی بطرفداری 

حمایت  رسيدن به استقالل سياسی از طریق مذاکرات  رأی مخالف داد و برای

سنه و امير عنایت اهلل خان در اصدار حکم بسيار شدید بود و رابطه ح می کرد.

ل و عامه ای مردم از رسيدن او برای  زعمای قبائ  قوی با رجال قبائل نداشت .

را ميدانست  لذا   موضوع  این  حکومت چندان عالقه نداشتندو عنایت اهلل خان

 . ش بيعت کرد یبسرعت برای عمو 

بعد از فرار امان اهلل خان از کابل پادشاهی  1929عنایت اهلل خان در سال امير 

روز بود و بزودی سلطنت را به حبيب  چند  افغانستان را پذیرفت و مدت حکمش

اهلل خان کلکانی معروف به بچه سقاو گذاشت و از افغانستان خارج شد. مجلس 

 خان و خارج شدنش را از افغانستان در جایش به تفصيل بيعت امير عنایت اهلل

 بيان خواهيم کرد.
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 سوم: حیات الله خان  
وم امير حبيب اهلل خان از خانم چترالی اش بود. او در سال دپسرحيات اهلل خان  

به فرمان امير حبيب اهلل خان  بحيث والی بدخشان و قطغن تعيين شد و  1905

 عضد الدوله از جانب امير افتخار یافت.به لقب  1917در سال 

مردم امير حيات اهلل خان را بنظرخوب و نيک نمی دیدند و او را متهم به کسب  

اینکه مادر غير مشروع و غصب اموال مردم می کردند و همچنان رجال قبائل با  

چترالی بود به او اعتماد نداشتند. امير حيات اهلل خان عزم  شهزاده حيات اهلل

اواًل به امير نصر اهلل خان و بعداً به امير امان اهلل خان   ،و ارادۀ قوی نداشت  ثابت  

عنایت  يعت کرد. در وقتيکه بابه امير عنایت اهلل خان ب 1929و بار سوم در سال 

اهلل خان بيعت می نمود با حبيب اهلل کلکانی نيز رابطه داشت و در وثيقۀ که کفر 

در عهد محمد نادر خان از  1930امان اهلل را ثابت می نمود امضاء کرد و در 

جمله ارکان عالی دولت محسوب می شد.
89

 

 چهارم :امیر امان الله خان 
خان از ملکه عليا حضرت سراج امير امان اهلل خان پسر سوم امير حبيب اهلل 

عصر اعليحضرت امان اهلل خان است   موضوع اصلی این بحث اتين بود.الخو 

 . خواهيم داشتلذا در شخصيت این شهزاده در جریان این تحقيق بحث بيشتر 

در بين شخصيت های مهم که ذکر شد دو شخص مهم در بين ورثه ای امير حبيب 

امير نصر   خ معاصر افغانستان داشتند، اول آنتاری  در  اهلل خان أهميت بيشتر را

.  شخص سوم امير عنایت اهلل خان که برای  و دومی آن امير امان اهلل خان  اهلل خان  

  .چند روز پادشاه شد
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 سوم فصل 
 اعلیحضرت امان الله خان 

1919 – 1929 
را تظره دروازه ترور و قتل امير حبيب اهلل خان در جالل آباد بصورت غير من

در بين ورثه   لطنت بين ورثۀ امير شهيد بازکرد.به هدف رسيدن به س  برای مبارزه

 داشت .  برای گرفتن سلطنت  را ر امان اهلل خان آماده گی کاملتنها امي

خان بزرگان و اراکين دولت و صاحبمنصبان بمجردنشرخبرقتل امير حبيب اهلل 

مع شدند. جنرال محمد نادر خان حالت عالی رتبه نظامی به دور خيمۀ امير ج

اضطراری را اعالن کرد و امر به تحقيق در مورد قتل امير داد. حالت غير عادی 

امير را پوشانيد. در این   گاه  و پریشانی باالی همه حاکم شد و سکوت تام خيمه

حاضرین را مخاطب ساخت  ير نصر اهلل خان سکوت را شکستاندواثناء ام

از این نوع واقعات زیاد رخ ميدهد نباید شما پریشانی را گفت که در دنيا و

بخود راه بدهيد و حال واجب وطن دوستی باالی شما حکم ميکند که برای حفظ 

گفت حال  شرف و ناموس و وطن بکوشيد و بطرف عنایت اهلل خان رو آروده

 امير عبدالرحمن خان با پدرتطوری با من رفتارکن مثليکه من دروقت وفات 

م.نمود
90

 

اميرنصر اهلل خان با صاحبمنصبان نظامی مالقات کرد و ایشانرا از وفات امير 

بت  راه بين جالل آباد وکابل را مراق کرد تاو امر حبيب اهلل خان اطالع داده

و جنرال زیر کنترول داشته باشند نمائيدو همچنان امرکرد تا خط تلفن را نيز

. تا با سائر نظاميان همکاری نمایدبه شهر جالل آباد فرستاد را محمد نادرخان

 نکرد. اعالن نصر اهلل خان در جریان این مالقات ها خود را بحيث امير جدید 

، در این وقت شاه غاسی روز دفن رسمی امير تعيين گردید 1919فبروری  21 

علی احمد خان نزدیک شد و گفت که در شریعت اسالمی امير دفن نمی شود تا 

گفت که امير نصر د و بطرف امير نصر اهلل خان دیده وشو امير جدید انتخاب ن 
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اهلل خان نائب سلطنت و شخص دیندار و با دیانت نيز ميباشد و من برای او 

و به عجله به نصر   هبعيت می نمائيم . امير عنایت اهلل خان اوضاع را مشاهده کرد

يعت می من اولين شخص هستم که به امير جدید ب  :اهلل خان  نزدیک شد و گفت  

نمائيم و بعد از بيعت عنایت اهلل خان تمام حاضرین به نصر اهلل خان بيعت 

کردند.
91

 

بنابه روایت نماینده انگليس، حافظ سيف اهلل که خود درصحنه حضور داشت، 

مراسم دستار بندی نصر اهلل خان توسط رهبران برجسته دینی والیت مشرقی به 

گيالنی نقيب صاحب چهار باغ ، مير محمد شموليت  و داوری سيد حسن 

معصوم مشهور به حضرت صاحب چهارباغ وسيد جان مشهور به پاچا صاحب 

اسالم پور انجام یافت .
92 

اعتراف به احقيت او به تنها به نصر اهلل خان ميرعنایت اهلل خان ابيعت فوری 

نرسيدن امان اهلل خان به از ام به مقام کاکا نبود بلکه هدفسلطنت و یا احتر

سلطنت بود . روابط بين عنایت اهلل خان و امان اهلل خان خوب و حسنه نبود. 

خان که به طالق مادر امان اهلل  در جمله کسانی بود  1918خان در سال  عنایت اهلل  

و زندانی ساختن امان اهلل خان رأی داده بود.
93

 

ان قبائل وافراد خانوادۀ امير نصراهلل خان بدون انتظار ومشوره با بزرگ

 ا پذیرفت . سرعت قبول زعامت سلطنت رسلطنتی و اعضای شورای مشورتی 

امير نصر اهلل خان را امير امان اهلل خان تعبير سوء کرد و بسرعت  او را از جانب 

قتل پدرش کرد.به متهم  
94

 

لطنت نسبت به س  آن  و خارج  افغانستان    در داخل  امير نصر اهلل خان از مشکالت  

خود بی خبر نبود و ميدانست که مشکالت داخلی و خارجی او را تهدید 

به سلطنت تا حل  ه دشمنی انگليسها را در رسيدنميکند، او برای اینک

 
91 .1950 , IOR.L/p+S/159,P6901-Department Records,1756 Political and Secert  
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با امان اهلل خان دور داشته باشد فوراً از جالل آباد  مشکالت داخلی خصوصاً

. امير نصر اهلل خان در ارسال نمود  Lord Chlmsfordنامۀ عنوانی ویسرای هند  

نامۀ خود ویسرا را از کشته شدن امير حبيب اهلل خان اطالع داد و اضافه کرد  

که ملت افغانستان باو بحيث امير بيعت کردند. نصر اهلل خان در نامۀ خود از 

روابط تاریخی بين افغانستان و انگلستان یادکرده و از برقراری و حفظ روابط 

و وعده داد که روابط بين دو کشور را تقویت  شدآور یاد خوب با انگلستان 

بيشتر می کند.
95 

، اطالع دادن ویسرا از هندهدف امير نصر اهلل خان از فرستادن نامه به ویسرا 

قتل امير حبيب اهلل خان و معرفی حکومت جدید به ریاست یا زعامت خودش 

ذکر کلمۀ استقالل بود. او در نامۀ خود در مورد استقالل چيزی یاد نکرد. عدم 

از او برای حصول  یدر نامه سبب شد تا اطرافيان نصر اهلل خان که انتظار زیاد

استقالل داشتند دور شوندو نصر اهلل خان را متهم به عقب نشينی از خط مبارزه 

امير نصر اهلل خان را امان اهلل خان به نفع خود موقف اطرافيان    نمایند.    انگریزبا  

يه نصر اهلل خان دست به تبليغات زد و بزودی توانست استفاده کرد و عل 

 اطرافيان و دوستان امير نصر اهلل خان را بطرف خود جذب کند.

از طرف دیگر دولت بریتانيا نامۀ نصر اهلل خان را تفسير غير واقعی کردو 

حکومت هند بریتانوی مضمون نامۀ امير را برای کسب وقت و آمادگی برای 

لندن این موضوع را روشن   مۀ ویسرا هند به وزارت  خارجه درامبارزه دانست . ن 

 می سازد.

Lord Chelmsford  به  نامۀ عنوانی وزارت خارجه  1919فبروری  25بتاریخ

: نامۀ امير جدید در مضمون خود از صداقت و  فرستادو نوشتانگلستان 

و نرم دوستی با انگلستان سخن ميزند و از نامه هایی اميرگذشته دوستانه تر 

غير تر است ، از صداقت و دوستی که امير جدید از آن سخن ميزند در حقيقت 

امير جدید روابط خوب و حسنه را انتظار  واقعی می باشد و ممکن نيست از

داشته باشيم.
96
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 ینامۀ ویسرا زمانی به لندن رسيدکه قضيه در داخل افغانستان شکل دیگر

مت امير نصر اهلل خان اعتراف نکرده خود و امان اهلل خان به حکو بخود گرفت 

را در کابل پادشاه اعالن کرد. تغييرات جدید و بسرعت در داخل افغانستان و 

حکومت اهلل خان سبب آن شد تا  ين امير نصر اهلل خان و امير امانمبارزه ب

افغانستان را بدقت مورد نظر   یو اوضاع داخل   هگرفتن فوری تصميم  بریتانيه

و مطالعه داشته باشد و ضمناً لندن انتظار مبارزه مسلحانه را بين امير امان 

اهلل خان و امير نصر اهلل خان داشت . سياست لندن در این وقت عدم مداخله بين 

امير نصر اهلل خان و امان اهلل خان و عدم کسب دشمنی یکی از اطراف داخل نزاع 

 وزارت خارجه به نامۀ ویسرای هند این حقيقت را روشن می سازد. بود. جواب

 به هندبه این نتيجه ميرسيم که مضمون نامۀ وزارت خارجۀ بریتانيه از مطالعۀ

حکومت بریتانيا انتظار رسيدن نصر اهلل خان را به حکومت داشت . در نامه 

نستان وزرات خارجه انگلستان آمده که برسميت شناختن حکومت جدید افغا

که مقصد از آن حکومت نصر اهلل خان است باید تأخير شود و نيز آمده که ممکن 

افغانستان   امير نصر اهلل خان بزودی از سلطنت استعفاء و کنار رود و مبارزه در

جدید یعنی اصالح طلبان در جریان است و از اینکه  بين گروه های قدیم و 

گروه جوان  تيجه اعضایاند در ن نظاميان مسلح جانب تجدید طلبان را گرفته 

به قدرت   را امير امان اهلل خان تجدید طلب موفق شده و نماینده خود

د.اننميرس
97 

امير نصر اهلل خان از جالل آباد فرمانها و نامه ها به تمام والیات افغانستان 

فرستاد و از مردم بيعت خواست ليکن نامه ها و فرمانهای او در طول راه از 

به والیات نرسيد. امير نصر اهلل  ان مصادره وو حاميان امان اهلل خطرف رجال 

خان نامه و فرمان مستقل عنوانی امير امان اهلل خان توسط شجاع دوله به کابل 

فرستاد. شجاع دوله معلومات مفصل از وضعيت جالل آباد به امان اهلل خان 

 خان دادو اظهار داشت که صاحبمنصبان عسکری طرفدار امير نصر اهلل
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نيستند . شجاع دوله امان اهلل خان را تشویق به اعالن سلطنت کرد و ضمنًا امير 

نصر اهلل خان را متهم به قتل امير حبيب اهلل خان ساخت.
98

 

امان اهلل در فرصت مناسب و استفاده از وقت و به هدف فشار وارد کردن باالی 

هلل ربار دائر کرد و نصر اهمين سال ، جلسه ای در د فبروری 21در نصر اهلل خان 

ل بيعت دانسته اعالن نمود که به مجرم قت خان را در مورد قتل پدرش دخيل

رادر ارشدش با موافقت نمودن به نمود که دو ب  اع نخواهد کرد. وی همچنان اد

ب سلطنت بوسيلۀ نصر اهلل خان حقوق خود را برای رسيدن به تاج  و تخت غص

ه به عنوان یک حکمروای مسلمان موضوع قتل ساقط کرده اند و اعالن نمود ک

پدرش را پيگيری خواهد کرد و تعهد نمود که مرتکبين و محرکين این جنایت 

را به عدالت تسليم خواهدکرد.
99
  

مجرم و جنایت کار  را امان اهلل خان در بيانيه اش نه تنها امير نصر اهلل خان 

به سبب اینکه به نصر اهلل بزرگتر از خود را  دانست  بلکه هوشيارانه هر دو برادر  

اسقاط  دليل امان اهلل خان به ده بودند از کاندید شدن مانع شد.خان بيعت کر

ت شان به امير نصر اهلل خان بود، اما متأسفانه  امان بيع احقيت برادران بزرگش  

اش در حق دیگر مجرمين وفاء نکرد و تنها نصر اهلل خان  اهلل خان باین وعده

 قربانی شد.

امير امان اهلل خان جواب نامه امير نصر اهلل خان را توسط شجاع دوله به جالل 

. امان اهلل خان در جواب نامه و فرمان نصراهلل خان ، او را متهم به آباد فرستاد

اخت و اعالن سلطنت را از در مورد قتل امير حبيب اهلل خان سعدم مسئوليت 

فوراً بيعت مردم جالل   از نصر اهلل خان دعوت کرد تاطرف او بغير حق دانست و  

آباد را به کابل بفرستدو خود نيز تسليم شود در غير آن مسئوليت خون 

مسلمانان را خواهد داشت.
100
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حقيت خود به امير امان اهلل نامه های جدگانه به سران قبائل فرستاد و در آن از ا

 خود را به جالل آباد فرستاد تاکرد و همچنان طرفداران سلطنت افغانستان یاد

و مردم را به   بين مردم و خصوصاً عساکر عليه نصر اهلل خان تبليغات نموده 

تشویق و دعوت نمایندو جهت حمایت نظاميان معاش  حمایت و طرفداری او

جالل آباد مردم را برای   راه کابل  تاد برد. شجاع دوله بين عساکر را دو چند بلن

تأیيدامان اهلل خان تشویق کرد. او در مالقات با نصر اهلل خان اوضاع و وضعيت 

کابل و اعالن استقالل از طرف امان اهلل خان را به نصر اهلل خان رسانيد. شجاع 

دوله هدف اش از حکایت وضعيت در کابل و اعالن استقالل ترسانيدن نصر 

 بود.اهلل خان 

رسالۀ امان اهلل خان و اخباریکه شجاع دوله آورده نصراهلل خان بعد از مطالعۀ 

بود مجلس بزرگان را دعوت کرد و آنها را از موقف امان اهلل خان اطالع داد. 

اعضای مجلس بزرگان تهدید امان اهلل خان را نپذیرفتند و از نصر اهلل خان 

 بيعت رد و در صورت امکان با قویی خواستند تا دعوت امان اهلل خان را برا

پاچا صاحب کنر وعده داد که ده   بل شود. در بين اعضاء مجلسنظامی داخل کا

خان  می گذارد. نصراهللهزار از جوانان قبيلۀ مهمند را در خدمت امير نصر اهلل 

عسکری را برای گرفتن قدرت رد کرد و گفت  فشار نظامی و استفاده از قوت

که برای دریافت آن خون جوانان ملت ریختانده شود قبول که هر گز تاجی را 

که از سلطنت به نفع امان اهلل خان ميگذرد.کرد و اظهار نمودنخواهد
101

 

قبل از مطالعۀ مضمون نامه نصر اهلل خان به کابل الزم است تا جریانات سياسی 

 جریانات سياسی در جالل آباد زیرا بررسی شودجریان داشت  که در جالل آباد

و نباید استعفاء نصر اهلل رد اثرمستقيم در سقوط سلطنت امير نصراهلل خان دا

خان را فقط به خاطرجلوگيری از خونریزی و یادوستی اسالم و مسلمين تعبير 

نمود. امير نصر اهلل خان شخص ذکی  و عاقل و با تجربه بود و از وضعيت 

شت و ميدانست که جنرال محمد نادر خان و برادران  اطراف خود اطالع کامل دا

او در اسرار و خفاء با امان اهلل خان رابطه دارند و شجاع دوله شخص قابل 
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اعتماد و اطمينان نيست و ما از مضمون نصر اهلل خان این موضوعات را 

 .توانيم ی استنباط م بخوبی 

سلطنت حرکت سریع  و امير نصر اهلل خان را از  جنرال محمد نادر خان گذشت 

باسرعت طرفداران امان اهلل خان می داند و ميگویدکه طرفداران امان اهلل خان 

و مردم را  در بين فرقه های عسکری فعاليت داشتند و شبنامه ها توزیع و نشر 

که شش  ی کردند. محمد نادر خان اضافه می کندعليه نصر اهلل خان تشویق م

رف نصر اهلل خان ،طرفداران امان اهلل خان به اعالن سلطنت از ط ساعت بعد از

جالل آباد رسيدندو بسرعت فرمانهای امان اهلل خان را تقسيم و توزیع کردند و 

همچنان برای مردم پول دادند تا با امان اهلل خان بيعت کنند.
102

 

در وقت کشته شدن   ر نظام نصر اهلل خان ،شخص اول د خان ، جنرال محمد نادر

با برادران خود مانع فعاليت های  و  خان در جالل آباد بودامير حبيب اهلل

باد و کابل را زیر کنترول طرفداران امير امان اهلل خان نشدو راه بين جالل آ

چنانکه نصر اهلل خان امر کرده بود. جنرال محمد نادر خان با برادرانش  نگرفت

نصر اهلل خان وفاء با    و انتظار نتيجه را داشتند و  بصفت تماشاجی باقی ماندند

نکردند.وثائق انگليسی نشان ميدهد که محمد نادر خان و برادران او قبل از 

توطئۀ قتل امير حبيب اهلل خان با امان اهلل رابطه داشتند و در خفاء عساکر را 

عليه نصر اهلل تحریک می کردند.
103 

می نویسدکه جنرال محمد نادرخان ميدانست ت محمدصادق المجددی حضر

در حالت پيروزی امير نصر اهلل خان حقایق قتل امير حبيب اهلل خان کشف که 

 هایت شان ميرسد لذا در سقوط گردیده ن  شده و اشتراک آل یحيی معلوم

حکومت نصر اهلل خان کوشش می نمودند.
104

 

ان تأیيد و اعتراف حکومت بریتانيه را به زعامت از جانب دیگراميرنصراهلل خ

او را  هکه حکومت بریتاني اميرنصراهلل خان ميدانست خوددریافت نکرد.
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ت حکومسياست واقعيت های داخلی و بزعامت افغانستان نمی پذیرد.

 ه نفع خود ندانست واز مصلحتقبال افغانستان را امير نصر اهلل ب   انگلستان در

خود   بيعت  نامۀ. نصر اهلل خان  تا به امير امان اهلل خان بيعت کندافغانستان دید  

جمادی االول   25عنوانی امان اهلل خان بتاریخ    اش  در نامۀ  کابل بفرستد. اورا به  

 نوشت:

عزیز فرزندارجمندکامکارونوردیده برخوردار » حضرت الهی جل جالله وجود

اميرامان اهلل خان را از حوادث روزگار برکنار داشته به مقاصد دارین کامياب 

مند سعادتمندان معين السلطنه و گرداند. چون به موجب التجاء و بيعت ارج

عضد الدوله و باقی ارجمندان عزیز و خدام حضور و صاحب منصبان نظامی و 

ملکی امارت افغانستان را قبول کرده و مشروحا بحضور آن ارجمند عزیز 

الوجود اطالع داده بودم. در ثانی اطالع دهی آن فرزند ارجمند برای من رسيد 

سلطنه کابل بحضور شما بيعت نموده و شما قبول و معلوم شد که مردان دارال 

امارت دولت افغانستان را برای خودکرده اید لهذا چون خود من خواهش 

امارت را نداشتم و محض برای سر پرستی شمایان و لحاظ حفظ دین و ملت 

افغانستان آن بار گران بردوش خود قبول نموده بودم و هر گز به نفاق و آزردگی 

جمند دلبند بقراریکه ميدانستم روده و نيستم و شما را فرزند اشما روادار نب

ميدانم و امارت و دولت و حشمت آن فرزند ارجمند را از خود می شمارم بنابران 

خود من برضا و رغبت خود از امارت افغانستان استعفاء نموده از درگاه 

نده و حضرت الهی جل جالله امارت و امامت آن فرزند ارجمند را نيک و پای

انشاء اهلل تعالی خود من هم عازم دارالسلطنه کابل شده و بدیده باقی ميخواهم.  

بوسی فرزند ارجمندخودکامياب گردیده دست بيعت برای آن فرزند ارجمند 

  28مطابق  1337جمادی األول  25خواهم داد باقی ایام بکام باد . نصر اهلل«

«. 1919فبروری 
105

 

مۀ امير نصر اهلل خان را عالمۀ از ضعف و ناتوانی امير امان اهلل خان مضمون نا

خانوادۀ فوراً امر به دستگيری او و  او تعبير کرد و به مضمون آن احترام نکرده

فبروری زندانی و به محکمه معرفی شدند. قابل  29بتاریخ  سلطنتی داد و همه
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  د هنرفتن به  را برای هذکر است که امير نصر اهلل خان دعوت حکومت بریتانيت

داد.  برتری انگریزرد کرد و زندان کابل را نسبت به زندگی زیر تسلط 
106

 

حکومت امير نصر اهلل خان بزودی سقوط کرد و امان اهلل خان   بدین ترتيب

بزعامت سياسی افغانستان رسيد و افغانستان وحدت سياسی خود را حفظ 

کرد.
107

 

 اعلیحضرت امان الله خان   
استعفاء امير نصر اهلل خان برای رسيدن اعليحضرت امان اهلل خان به قدرت  

مير نصر اهلل خان قدرت و نفوذ زیاد در کافی نبود . امان اهلل خان ميدانست که ا

طبقات افغانستان دارد و همچنان یکی از مخالفين سرسخت  همه بين

ان اهلل خان مانع . بودن نصر اهلل خان در افغانستان را اماست  انگریزاستعمار 

و تجربه های تاریخ افغانستان  خود ميدانست حکومتداری مطلقدرپيشرفت 

که شخص قوی و با نفوذ در پهلوی سلطان یکروز برای او واضح ساخته بود

خطر بزرگ دارد و مخالفين داخلی و خارجی از وجود او استفاده سياسی می 

علماء را ميدانست و از رابطۀ کنند. از طرف دیگر امان اهلل خان قوت و نفوذ 

وی و محافظه کار و عدۀ از رجال قبائل گروه های عنعنوقوی بين نصر اهلل خان 

خان حضور  درمجالس اميرحبيب اهلل کافی داشت . امان اهلل خاناطالع 

و   انگریزگروه های ضد شخصيت مهم دربينکه نصر اهلل خان ميداشت ودید

 است .  افغانستانرسيدن به استقالل 

از طرف دیگر تجدید طلبان و اصالح طلبان در دربار نفوذ داشتند و اکثر  

مامورین دولت را تشکيل ميدادندو این گروه بشدت از اعالن استقالل 

یگانه سبب  انگریزحمایت ميکردند و رسيدن به استقالل و اعالن جنگ عليه 

  در وجود  گمشده ای خود را، این گروه حمایت شان از امير امان اهلل خان بود

 می شناخت، را بنام »حزب جنگ«  امان اهلل خان ميدیدند. انگليس ها این گروه

رهبران آن در دوران جنگ اول جهانی به نيروهای مرکزی متمایل بوده و با 
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 حبيب اهلل خاناميرمخالفت می ورزیدند.گروه حزب جنگ باالی  هبریتاني

 اعالن جنگ نماید. ردند تا افغانستان عليه انگليس آو فشارمی

امان اهلل خان از رابطه بين آزادی خواهان هند و رابطه آنها با خالفت عثمانی و 

داشت و از نفوذ معنوی آزادی خواهان   عمای اسالمی افغانستان اطالعبا ز

 هند در بين علماء و مبارزین ضد انگليس مطلع بود و می دانست که کابل به

مرکز فعاليت های سياسی برخی از کشور های اروپائی و آسيائی تبدیل شده . 

 گليسالمانها ميخواستند ازطریق تحریک مسلمانان افغانستان به جهادبا ان

اروپا ند را دور از ميدان جنگ وسيلۀ قيامی را در هند بوجود آورند و قوای ه

ند.هند مشغول سازدر
108

 

وه ها ارتباط داشت و قدرت و نفوذ همه را در امان اهلل خان با تمام این گر

ساحات سياسی و اجتماعی و فرهنگی افغانستان درک می کردو تثبيت 

سلطنت خود را مربوط به همکاری همه جناح ها ميدانست  .  قبل از اینکه در  

موقف امان اهلل خان را بدانيم الزم  ،انگریزمورد اعالن استقالل و جهاد عليه 

  در موردگروه های مخالف رسيدن امان اهلل خان به قدرت  ادیده ميشود ت

ردگی نصراهلل خان و سرعت عمل امان اهلل خان برای تصفيه مخالفين اش بسرک

 .آراء نمائيم  ر معلومات ادیک مقو شخص نصر اهلل خان 

در  اشت و در زمان ترور پدر نائب اواعليحظرت امان اهلل خان  فرصت طالئی د

قصر سلطنتی و خزانۀ دولت و ادارات دولتی را در تصرف  .کابل بود،پایتخت

بازگشت امير به   بيب اهلل خان بعد از چند روزخود داشت و نيابت او از امير ح

به کابل تمام ميشد . امان اهلل خان از تمام امکانيات دست داشته بصورت 

مناسب و در وقت مناسب استفاده نمود.
109 

خص قوی در دولت و وجود امير نصر اهلل خان شامان اهلل خان ميدانست که با 

به سلطنت را از راه قانون  عنایت اهلل خان چانس و فرصت رسيدنبرادر بزرگتر،

پایتخت با ذکاوت از تمام امکانيات در  در انتقال قدرت ندارد. او ميراث

 
 .28-27. داکتر عبدالرحمن زمانی ، همان مرجع ، صفحات  108

 Pletcher , Arnold ,op.cit,p 186  alsoدیده شود : و همچنان  1927دسمبر  27م . االهرا 109

see: Gregorian,Vartan, op.cit,p 227. 
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ملی و نمودو بزرگان دولت و زعمای با نفوذ  خصوصًا پول استفاده بزرگ 

 نظریات خود نزدیک ساخت. اسالمی را در کابل به 

امان اهلل خان در مبارزات خود نخست شعار انتقام از قاتلين امير حبيب اهلل خان 

را بلندکرد و با صراحت و بدون دليل کاکای خود امير نصر اهلل خان را متهم 

صر اهلل خان ضعيف ساختن موقف سياسی او در ساخت . هدف از متهم کردن ن

بين ملت بود. در پهلوی پول و انتقام از قاتلين پدر، امان اهلل خان در بين 

کردند. می حمایت  از او باشندگان کابل شخصيت محبوب بود و مردم کابل

ملت از هر طبقه    بود که با  تر بين خانوادۀ سلطنتی یگانه شخصيامان اهلل خان د

اشت و باشندگان کابل بی صبرانه انتظار فصل زمستان را می نزدیکی د

کشيدند تا امير حبيب اهلل خان به جالل آباد رفته و امان اهلل از او در کابل 

نمایندگی نماید. امان اهلل خان در جریان نيابت اش زندانيان را از حبس آزاد و  

نمود.برای محتاجين و فقراء که بدروازۀ قصر جمع می شدند کمک می 
110

 

امان اهلل خان در جمع از نظاميان در کابل حاضر شد و آنها   تأیيد نظاميان ،  برای

با صدای   امان اهلل خان شهادت اميرکشور اطالع داد و در وقت سخنرانیاز را

به هيچ امير تا زمانيکه  خاطب کرده گفت:مکرد و عساکر را  بلندگریه می

کرد. امان اهلل خان با اینکه تا هنوز  مقاتلين امير را محاکمه نکند بيعت نخواه

روپيه به  12کرد که معاش عساکر را از بحيث امير انتخاب نشده بود اعالن 

. داد بشکل هدیه یک مقدار پولهمچنان برای عساکر و  کرده روپيه بلند 20
111 

شد     از او  نظاميان کابل  و حمایت  سبب پشتيبانیسياست امير امان اهلل نه تنها  

بلکه قطعات نظامی در سائر نقاط کشور نيز از وی حمایت کردند و قرار راپور 

اسباب  از امان اهلل خان بشکل فوریو منابع انگليسی تأیيد قوای نظامی 

.شد  سقوط امير نصر اهلل خان را آماده ساخت و ستاره بخت امان اهلل خان بلند
112
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 بیعت برای امان الله خان  
امان اهلل خان   1919نصر اهلل خان  بتاریخ سوم ماه مارچ  بعد از رسيدن بيعت

کابل بيعت گرفت و به مردم وعدۀ اصالحات   اعالن سلطنت کردو ازمردم رسماً 

اهلل خان با اعالم استقالل  داد و از همان روز اول اعالن استقالل کرد. امان

ر ، استقالل طلبی و مبارزه با استعماو فکر عنوان غازی  وگرفتن لقب و

سلطنت را از عمویش ربود ، علمای که مخالف وی بودند به کابل آمدند و با او 

. امان اهلل خان جنبش مشروطه در افغانستان و روحيه ستيز با بيعت کردند

انگليس در ميان نخبگان افغان را در زمان پدرش از نزدیک دیده بود و در این 

، به حکومتش مشروعيت بخشيداستقالل جنبش فعال بود . امان اهلل با اعالم 

حمایت گروه های اجتماعی را جلب کرد و رقبایش را سرجای شان نشاند.
113

 

تاریخ سياسی معاصرافغانستان از عهداعليحضرت احمدشاه ابدالی مسيردر

رسم و رواج بودکه تاج را بسر امير جدید یکی از بزرگان جامعۀ اسالمی می 

 شتن تاج از وظيفه و صالحيتحضرت زمانشاه گذاگذاشت و از عهد اعلي

حضرت صاحب شوربازار بود و این روش تا تاج پوشی اعليحضرت محمد 

 آخرین سلسلۀ پادشاهی در افغانستان ادامه داشت.ظاهره شاه 

  28اعليحضرت امان اهلل خان نيز بهمين روش سياسی عمل کرد و بتاریخ 

مان اهلل خان  بيعت ا . در مجلس در مسجد عيدگاه حضور یافت 2019فبروری 

حضرت فضل محمد مجددی ملقب به شمس المشایخ بود، او  اولين سخنران

در بيانيه خود از امان اهلل خان حمایت کرد و دستار سفيد که قبالً آماده شده بود 

گذاشت و حاضرین همه    با اشتراک حضرت فضل عمرنورالمشایخ بسرامان اهلل

کردند. درتحقيق که بی بی سی در مورد بيک صدا برای امان اهلل خان بيعت 

سالگرد صد ساله از استقالل افغانستان به نشر سپرده در دستار بندی از مال 

صاحب تگاب نيز یاد می کند.
114
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درحضور ای    شرط خود را در بيانيه    امان اهلل خان برای قبول سلطنت و تاج شرط

ملت معظم  علماء و نمایندگان ملت و نظاميان ایراد کرد و گفت: ای

افغانستان! من هنگام شهادت پدر وکالت سلطنت را در کابل داشتم و اکنون 

به اصالت آن بار سنگين امانت را متوکالً و معتصماً باهلل به عهده گرفتم. وقتی 

که ملت بزرگ من تاج پادشاهی را بر سر من نهاد، من عهد بستم که بایستی 

قل جهان در داخل و خارج کشور دولت افغانستان مانند سایر قدرتهای مست

آزاد و مستقل باشد. ملت افغانستان در داخل کشور آزادی کامل داشته و از  

هر گونه تجاوز و ظلمی محفوظ و مردم فقط باید مطيع قانون باشند و بس، کار 

اجباری و بيگاری در تمام رشته ها ممنوع و ملغاست. حکومت ما درافغانستان 

ما بتواند در بين ملل متمدن جهان ه ملت و مملکت اصالحاتی خواهد نمود ک

جای مناسب خود را حاصل نماید.
115

 

مؤرخ افغانی مرحوم عزیر الدین وکيلی پوپلزائی بيانيه اعليحضرت امان اهلل 

می آورد: ملت با وقار! عسکر  ارت مختلفبه عب را در وقت تاج گذاری خان

دلير! در حاليکه ملت من تاج سلطنت را بسر من نهاده من به آواز بلند اعالن 

ميکنم که : تنها به آن شرط تاج و تخت را ميپذیرم که شما با اندیشه ها و افکار  

من همکاری کنيد.... حکومت افغانستان باید از نگاه داخلی و خارجی مستقل 

که حکومت قدرت های مستقل دارند،  عنی از تمام حقوقیو آزاد باشد. ی

افغانستان نيز از همان حقوق بهره مندگردد. 
116

 

شخصًا شاه امان اهلل حضرت محمد صادق المجددی که در مراسم تاج پوشی 

حاضر بود می نویسد: افغانستان از عهد اعليحضرت امير عبدالرحمن خان که 

الل داخلی و استقالل خارجی و غير مقيد با انگریز ها معاهده کرده بود استق

سياست خارجيۀ افغانستان تحت را انگریز برای دولت افغانستان نداده و 

و حمایت انگریزها واین امور از طرف حاکم اعالء انگریز ها در دهلی  زعامت

)راولپندی ــ هند( ناميده می شد اداره می گردیدو برای امير کابل  که بنام

روپيه هندی ظاهراًبنام مساعدت و حقيقتاً تنخواه ک ل ساالنه هژده 

 
 . 752غبار ، ميرغالم محمد ، همان مرجع ، صفحه .  115
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اعليحضرت می دادند. این وضعيت در عهد اعليحضرت امير عبدالرحمن 

خان واميرحبيب اهلل خان دوام داشت اعليحضرت امان اهلل خان اولين پادشاهی 

بودکه در روز تاج پوشی وقتيکه حضرت صاحب بزرگ ) شمس المشایخ ( و 

رالمشایخ( دستار را بر تارک او می گذاشتند حضرت صاحب خورد) نو 

حاضرین  و ملت افغان را خطاب کرده گفت: من این دستار را)تاج( قبول نمی 

گيرید. همۀ   کنم تا شما با من عهد نکنيد که از انگریز ها استقالل تام خود را می

عقد با اعليحضرت مذکور به یک زبان عهد و پيمان  حاضرین و اهل حل و

استقالل تام خود را به مذاکره و یا محاربه تحت قيادت امان اهلل خان بستندکه 

اد می نمائيم. بعداعليحضرت )دستار( راکه هر  دبه هرصورتی باشداستر

گذاشتند. گاهدوحضرت صاحب بسته بودند بر تارک او در عيد
117
  

اعليحضرت امان اهلل   .اعليحضرت امان اهلل خان نقاط مهم زیاد است  در بيانيه  

خان در بيانيه اش تمام آرزوهای ملت را مد نظر داشت و ميتوان مهمترین 

 اینطور خالصه کرد:  ه در خطاب امان اهلل خان آمده کموضوعاتی 

افغانستان بایداستقالل خودرا حاصل کند. این مورد یکی از اهداف   .1

 مهم علماء اسالمی و اصالح طلبان و مشروط خواهان بود.

جرمان قتل امير باید محکمه شوند. به عبارت دیگر آنانکه مانع کار م .2

 امان اهلل خان در آینده می باشند از سرراه برداشته شوند.

 تأسيس حکومت ملی به اساس قانون. .3

 یکی از خواسته های طبقۀ فقير بود. الغای کار اجباری . .4

 فرستادن کمک های اقتصادی و حمایت معنوی به مسلمانان خيوه و .5

بخارا و تأیيد از خالفت عثمانی . مطلب حرکت یا جنبش طرفدار 

خالفت و مبارزین هند.
118

 

مامورین  و عفو باقی  زندانيان و عالوه معاش یآزادهمچنان امان اهلل خان 

تا  ط که در باال ذکر شد سبب آن شد . اعالن استقالل و نقاماليات  را وعده داد 

 
. المجددی ، محمد صادق ، الطود الشامخ فی مناقب الشيخ فضل محمد المجددی ،  117
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حمایت کنند. عدۀ از تحليلگران باین باور  تمام طبقات ملت از امان اهلل خان

امان اهلل خان مخالفين خود را  برای آن بود تا انگریزالن جنگ با اندکه اع

از طرف دیگر   متوجه دشمن خارجی ساخته وقت مخالفت را برای شان ندهد.

ميتوانست حزب جنگ و دشمنان عقيدتی و سياسی انگریزعليه  اعالن جنگ

ز شاه جوان مجبور سازد و همه به دور شاه جوان جمع شده را به حمایت ا انگریز

سبب تقویت سلطنت او شوند.
119 

سياست اسالمی اعليحضرت امان اهلل خان نه تنها سبب حمایت علمای اسالم  

از او شد بلکه مسلمانان هندوستان و آسيا مرکزی نيز از او  در افغانستان 

ی رسيد که بعد از سقوط خالفت حمایت نمودند و تأیيد از امان اهلل خان تا جا

عثمانی علماء او را کاندید خالفت اسالمی کردند.
120
  

امان اهلل خان در آغاز سلطنت در نتيجۀ مشکالت اقتصادی که داشت  از سال 

نتوانست به حمایت و تقویت مسلمانان چنانکه وعده داده بود وفاء   1922

انگلستان نيز کاست  . عدم وفاء به ادامۀ  کندو همچنان از انتقاد عليه دولت 

دوباره هند که مهاجرین مسلمان ست اسالمی درسياست خارجی سبب شدسيا

به هند برگشتند. 
121 

همچنان اعليحضرت امان اهلل خان در نتيجۀ رسيدن قوای روسيه به سرحدات  

وسط آسيا افغانستان تا دریا آموتا حد زیاد از حمایت مسلمانان و مبارزین 

در این مقطع از تاریخ افغانستان نمی خواست دشمنی ت برداشت . او دس

روسيه را کسب کند.
122

اما علمای اسالم و طرفداران خالفت اسالمی و بطور 

عموم حرکت و نهضت اسالمی معاصر افغانستان و هند و آسيای مرکزی 

آهسته   شرایط جدیدسياسی را صحيح درک کرده نتوانستندو از امان اهلل خان

 .در صفحات بعدی مالحظه ميشود نتائج آنراسته فاصله گرفتند که آه
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120  .Shah(I.A) op.cit,p 110 
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سياست داخلی و خارجی امان اهلل در آغاز مرحله به نفع او تمام شدو حکومت 

طبقات و تمام    اعالن آن در جالل آباد سقوط کرد  نصر اهلل خان بعد از چند روز از

و حمایت و از سياستهای داخلی و خارجی اش دفاع  افغانستان به او بيعت

فوراً آغاز به  کردند. بعد از اینکه امان اهلل خان بدون رقيب به سلطنت رسيد

افغانستان با  کرد و قبل از اینکه در مورد رابطۀ داخلی در امور اجراءات

  منجر به استقالل شد بحث را  که انگریزو آغاز جهاد عليه  امپراطوری بریتانيه

وجه هموطنان عزیز را ت ذیل نمائيم الزم دیده ميشود تا در دو موردآغاز

 .معطوف سازیم

 تشکیل کابینه اول : 
که برای این  . او با  کابينه داد  اعليحضرت امان اهلل خان بسرعت اقدام به تشکيل

زعمای ملت و بزرگان اقوام  ت شرط گذاشت تاگرفتن مسئوليت و قبول بيع

حصول استقالل سياسی بزعامت  وعلماء ونظاميان تعهد نمایندکه برای

 ،که افغانستان دولت مستقل استجوان مبارزه می کنند و اعالن کردپادشاه 

روش برای  .شرایط یک کشور مستقل تشکيل نداد اما حکومت را مطابق

های که استقالل کامل  تشکيل حکومت و تعيين وزراء و صدراعظم درکشور

 اعضاء کابينه به لقب وزیر یاد نمی شدند لذا نداشته باشند عادت برین بود که

تشکيل داد که نباید اینطور می  را بنام نظارت  امان اهلل خان تشکيل حکومت

 بود.

حسب شرایط خاص و باساس روش سياسی آنوقت اعليحضرت امان اهلل خان 

ود را جمع و حکومت را تشکيل داد و در بدل نام تعداد از دوستان و اطرافان خ

برای هر مسئول که اصالً وزیر بود انتخاب کرد. در کابينۀ وزیر، نام ناظر را 

، ناظر عدليهن محمد ابراهيم خا ،جدید محمود طرزی بحيث ناظر امورخارجه

فيض محمد خان ناظر معارف ، غالم محمد خان ناظر تجارت  و شخص امان 

همچنان اعليحضرت امان اهلل   است مجلس نظارت را به عهده گرفت .اهلل خان ری

خان حضرت فضل محمد مجددی و حضرت فضل عمر مجددی را به صورت 

 غير رسمی به مجلس نظار شامل ساخت.
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با انگریز  تاهلل خان ناظر خارجه را امر کرددر اول جلسه اعليحضرت امان ا 

ز انگریز ها بصورت جدی طلب کند که  ذریعۀ نمایندۀ آنها داخل مذاکره شده و ا

استقالل غير مقيد افغانستان را اعتراف نموده و آینده دولت افغانستان را 

همچنان در جلسه درامور خارجه و سياست خارجه زیر حمایت خود ندانند و 

ت بریاست محمد ولی خان بطرف روسيه و اروپا و ئيفيصله شد تا یک ه

ت شود تا افغانستان را به حيث یک دولت امریکا سفرکرده و از آنها دعو 

مستقل بشناسند.
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 دوم : محکمه قاتلین امیر حبیب الله خان 
مشکل  استعفاء امير نصر اهلل خان از سلطنت و بيعت برای امان اهلل خان خاتمه

 امان اهلل خان نسبت به نصر اهلل خان به نظر شک می دیدو همچنان  ،نبود  سياسی

بی اعتماد   امير نصر اهلل خان در جالل آباد بيعت کرده بودند نانکه باآ نسبت به

و موجودیت شانرا خطر برای آینده حکومت خود ميدانست و از جانب دیگر   بود

ترور امير حبيب اعليحضرت امان اهلل تصميم داشت تا فورا و بسرعت قضيه 

فراموش کنند تا نشود پرده از اصل قضيه قضيه رااهلل خان خاتمه یابد و مردم 

 را  سبب شک مردم ود وان کشيده شبرداشته شود و دیگران نيز پای شان در مي

 .ر آوردبا از اشخاص دیگر

بزودی اعليحضرت امان اهلل امر به تشکيل محکمه عليا که در عضویت آن 

 تحقيقات را از قضات فوراً  هيئت  منصبداران شامل بود داد.  ت وعلماء و قضا

 ت عالی ئيحکم محکمه استنباط می گردد که ه  از جریان و  .ندمتهمين آغاز کرد

قبالاطالع یافته اهلل خان درموردمتهمين  از تصميم اعليحضرت امان محکمه

نه   در حکم خود نظر و رغبت اعليحضرت را مدار اعتبار می دیدندت  ئيهو    بود

 عدالت را مراعات نکردند.عدالت را و در فيصله های شان 

محکمه بعد از تحقيقات و بررسی های الزمه فيصله کردکه شاه علی رضا قاتل 

، نصر اهلل خان آمروعنایت اهلل خان مشاور قتل امير حبيب اهلل خان هستند و 

امير  لرا در حادثه قت عساکر جالل آبا ساالر محمد نادر خان وخاندان سپه
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ان را محبوساًبه کابل و همگی افراد این خاند شریک دانست حبيب اهلل خان

 .آوردند

خانوادۀ سپهساالر بری الذمه گردیده از حبس رها شدند. در جلسه نهائی که 

احکام صادر می شد اعليحضرت به درخواست محکمه از حضرت صاحب  

حکم حاضر   دعوت کرد تا در جریان اعالم مجددیفضل محمد و فضل عمر

 باشند.

به امضاء اعضاء محکمه می  وقتيکه محضر محکمه را کاتب تحریر نموده و

محضررا به حضورحضرات حاضر مجلس تقدیم کردکه امضاء نمایند، رسانيد

حضرت فضل محمد مجددی با تمام صراحت فرمودکه از این تحقيقات بر 

تل بدانم و یا نصر اهلل خان  و عنایت اهلل خان  شخص شاه علی رضا که  او را قا

را شریک بشمارم یک یقينی که این حکم را با استناد آن جایز بدانم حاصل 

. شاه علی رضا به قتل رسيد و  نشده، لهذا این محضر را امضاء نمی کنم 

عنایت اهلل خان بخانۀ  و مدتی محبوس بود و در محبس فوت کرد ننصراهلل خا

ه نشين شد.و خان  برگشت
124
  

در مورد تشکيل محکمه عسکری و درخواست حکم اعدام برای امير نصر اهلل 

خان و عبداالحد خان و دگروال رضا و حکم حبس برای برادران امان اهلل خان و 

 نظریات متفاوت  ،جنرال محمد نادر خان و برادرانش و بيست شخص دیگر

دیق حکم محکمه مجلس بود. اعليحضرت امان اهلل خان برای اعالم و تص

بزرگان را در قصر دعوت کرد و در جریان مذاکره و مناقشه نظریات متفاوت به 

 دو نظریه رجحت داشت . و در بين نظریات ،ميان آمد 

اول : نظریه که سردار امين اهلل خان و سردار محمد عمر خان برادران امير حبيب  

امير نصر اهلل  اعدام را باالی تنفيذ حکم نفر کردند و این دو نهاداهلل خان پيش

 خان رد کردند.
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شاه علی رضا پسر سيد شاه خان نایب ساالر از خاندان سادات و به مذهب جعفری هستند، او 

 منصب کميدانی داشت و در شب قتل امير حبيب اهلل خان قوماندان محافظين بود.



[102] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

از  در امير حبيب اهلل خان پيش نمود،دوم : نظر دوم را سردار غالم علی خان برا

نظر او محکمه عسکری کامال خالف قانون بود و باید محکمه شرعی تشکيل 

 می شد.

د و در امير امان اهلل خان در نهایت مجلس به حبس امير نصر اهلل خان موافقه کر

مجلس بزرگان در مورد حکم اعدام شاه علی رضا و عبداالحد مناقشه صورت 

نگرفت .
125 

گفته ميشود که در   1920امير نصر اهلل خان در زندان شب جمعه دوم رمضان 

در مورد مرگ امير نصر اهلل خان این تبصره  ثرشکنجه وفات نمود. شجاع دولها

بزرگ  و استعمار بين المللی یکی از دشمنان هامروزحکومت بریتاني :راداشت

. خود را در شرق از دست داد
126

 

اما دگروال رضا شاه به امر محکمه و تصدیق اعليحضرت امان اهلل خان اعدام  

شاهد قتل امير حبيب اهلل شد و مرحوم غبار در مورد اعدام او می نویسد که 

خان باید زود اعدام ميشد.  امان اهلل خان اعدام عبداالحد خان را به حبس ابدی  

تبدیل کرد و امير عنایت اهلل خان و امير حيات اهلل خان و سپهساالر محمد نادر 

خان و برادرانش را عفو و ایشانرا در جملۀ مامورین عاليرتبه و مشاورین مقرب 

د.خود تعيين کر
127

 

اعليحضرت امان اهلل خان نه تنها خانوادۀ آل یحيی را عفوکرد بلکه همه برادران 

 و نادر خان را به مناصب مهم دولتی مقررکرد. وزارت دفاع و امور سرحدات

قبائل به جنرال محمد نادر خان واگذار شد، و برادران نادر خان در دوران  

یافتند. شاه و ملکی ارتقاء  اعليحضرت امان اهلل خان به مناصب بلند نظامی

به رتبه  1919ولی خان بحيث قوماندان جبهۀ قندهار مقررگردید و در سال 

جنرالی رسيد، شاه محمود خان نخست به قوماندانی قوای )کوتل پيوار( مقرر 

 
و همچنان کشککی برهان الدین ، همان  749غالم محمد ، همان مرجع ، صفحه . غبار مير  125

 dmec,op.cit,p109:Aو همچنان دیده شود  66مرجع ، صفحه 

 Dupree,Lous .op.cit,p441و همچنان :  744. غبار مير غالم ، همان مرجع ، صقحه  126

A) op.cit. -Shah(Iو همچنان دیده شود:. غبار مير غالم محمد ، همان مرجع و همان صفحه    127

pp49-59 and also see :Adamec, Ahghanistan Forein Affairs ,p52. 
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گردید و در ظرف چند ماه به قوماندانی نظامی و ملکی والیت جنوبی ارتقاء 

والی جالل آباد و یکسال بعد به  1919بر یافت و محمد هاشم خان در دسم 

 والیت مشرقی مقررگردید.

از تشکيل از جریان تحقيقات و جلسات محکمه باین نتيجه ميرسيم که هدف 

امير نصر اهلل خان بودو محکمه به صورت یک دراما  متهمان تنها محکمه ای

م دگروال علی شاه قربانی دسيسه ها شد و اميرنصراهلل که شخصيت مهوبود

مورد تحقيقات در  و در زندان وفات کرد و برای آینده افغانستان بود زندانی

 گرفت .صورت ن  او مرگ

بدین ترتيب اعليحضرت امان اهلل خان از نصر اهلل خان و سائر بزرگان سلطنتی 

و مخالفت شان در آینده اطمينان یافت و برای تقویت سلطنت و مشروعيت 

و جهاد عليه استعمار و دشمن م استقالل حکومتش ، امان اهلل خان با اعال

گروه های اجتماعی  کافرنه تنهابه حکومتش مشروعيت بخشيد،بلکه حمایت

ابط جلب کرد و رقبایش را سرجای شان نشاند.صفحات آینده  از رو نيز را

و نقش امان اهلل خان در حصول استقالل پرده بر  تاریخی افغانستان با بریتانيه

 ميدارد.
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 چهارم  فصل
 استقالل   رسیدن بهامپراطوری بریتانیا تا  افغانستان با روابط تاریخ

بعد از کشته شدن امپراطور ایران نادر افشار احمد خان ابدالی بقدرت رسيد. 

نظامی که آموخته احمد شاه بابا از نفوذ و قدرت سياسی و تجربه های اداری و  

 حکومت  ه بائل را جمع نمودبسرعت قوای نظامی و زعمایی ق بود استفاده و

 .مرکزی را در افغانستان تأسيس کرد و قوی

نه بزرگی را در تاریخ چرخش ميالدی  1747ایجاد سلطنت درانی ها ی در سال 

در سال تنها در قلمرو افغانستان بلکه در هند نشان ميدهد. احمد شاه بابا 

به قندهار آمد و موفق گردید رؤسای و به تعقيب قتل نادر شاه افشار  1747

نماید .  قبائل ابدالی و غلزائی را جمع آوری کند و  جرگۀ عنعنوی قبائل را دایر

وان سرکردۀ حاکم و عاليمقام همۀ احمد شاه را به عن جرگۀ قومی با اتفاق آراء

قبائل اعالن کرد و پای تخت قلمرو وی را قندهار تعيين نمود.
128

 

يت فوق احمدشاه بابا در نظام حکومتداری نقش قبائل غير پشتون را اهم 

ادارۀ احمد شاه ادارۀ  نبود که صریحاً طرفدار پشتونها  العاده ميداد از این رو

 شتون بطور مشهود با تعصب معامله کند.باشدو در برابر رعایای غير پ

در دولت واحد موفقيت احمد شاه در یکجا ساختن اقوام و نژاد های مختلف 

احمد خان بزودی قوای نظامی ملی را تشکيل و بطرف هندوستان سوق بود. 

داد . هدف از لشکرکشی احمد شاه بطرف هند سياسی و دینی و اقتصادی بود. 

خارج دراحمد شاه خواست تا زعمای قبائل افغانستان را متوجه فتوحات 

که تحت فشار هندوان قرار  راسازد و از جانب دیگر مسلمانان هندوستان 

و ضمناً منافع اقتصادی نيز داشته باشد. در هفتم جنوری تند حمایت کند داش

 
. و همچنان : امين صقيل، 97-95جلد دم ، صفحات . حبيبی ، عبدالحی ، تاریخ افغانستان    128
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115. 
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قوای هندی پيروز شد و  ای احمد شاه در جنگ پانی پت برقو ميالدی  1761

پانی پت فتح گردید.
129

 

هندوستان بود ،  به د خان ، آغاز توجه و رسيدن انگليس هاآغاز فتوحات احم 

ال را داشتند و جنگهای سکها و  به هندوستان قصد اشغ  انگليسها از آمدن

هنودان را با احمدشاه بابا بدقت زیرنظر داشتندو ميدانستندکه شکست قوای 

ملی هند به نفع آنها تمام ميشودلذا نخواستند قوای هندی را کمک کنند. در  

هندو ها به تمام شدو سکها و  انگریزو ضعف قوای هند به نفع  نهایت شکست

از جانب دیگر احمد شاه بابا نتوانست قوای اسالمی ها نزدیک شدند و    انگریز

ت مبارزه را با سکها و را در هندوستان تقویت بيشتر نماید تا بعد از او قدر

باشندبه عبارت  ، داشتهرا داشتند  حمایت حکومت بریتانيه هندو ها که

ه نفع مسلمانان دیگرحمالت احمد شاه بابا نه به نفع افغانستان و نه هم ب 

 ان تمام شد.هندوست

وفات احمد شاه بابا سبب مخالفت های شدید بين خانوادۀ سلطنتی گردید و  

ين اوالده او بدرجه قتال رسيد. بعد از سلطنت پسرش تيمورشاه اختالفات ب 

به نفع استعمار  در افغانستان و جنگهای داخلی مشکالت خانوادۀ سلطنتی

در افغانستان در نواحی  ها در عدم استقرار سياسی انگریز تمام شدو  انگریز

جنوب و شرق و شمال هند به پيشرفتها دست یافتند. با موفقيت ها در خاک 

ها از دشمنان سه گانه خود یعنی افغانستان و فرانسه و انگریزهندوستان 

 روسيه در قلمرو هند تشویش و خوف داشتند.

مشکالت توانست « 1799 -1793از طرف افغانستان اعليحضرت زمان شاه »

هندوستان به  ی را بسيج و آماده فرستادن به صوبداخلی را آرام و قوای نظام

و قوای  انگریزهدف حمایت قوای اسالمی و سرحدات افغانستان از خطر 

کرد. ناپليون موفق شد مصر را فتح کند و از آنجا نامۀ عنوانی شاه زمان  هندی

ابط دپلوماتيک بين فرنسه به کابل فرستاد و در نامۀ اش خواهان برقراری رو

 
و همچنان دیده شود: ریاض محمد ، الشرق األوسط   55صفحه  . افغانستان ، دائره معارف ،    129

 دراسة فی تطبيق الجيوليولتيکی و السياسی .
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نظامی عليه انگلستان مشترک و افغانستان شد و همچنان از ایجاد همکاری 

یاد کرد.
130

 

سبب  و افریقا در ساحۀ شرق بحيث یک قوت  استعماری جدید ظهورفرانسه

ناپليون  .رقابت ها بين کشور های غربی خصوصاً انگلستان و فرانسه شد

ا زمانشاه تماس گرفت تا با همکاری بسرعت داخل مصر شدو از آنجا ب 

ا دولت ها را در قاره ای هندی مشغول داشته باشد ت  نستان بتواند انگليسافغا

فرصت فرستادن قوای جدید را عليه فرانسه به افریقا نداشته باشد.  بریتانيه

متأسفانه افغانستان نتوانست از این چانس و فرصت و از رقابت ها بين فرانسه 

انگلستان و روسيه استفاده اعظمی را نماید. اختالفات قومی و وانگلستان و

دقيق از وضعيت خصوصاً بين خانوادۀ سلطنتی از یکطرف و عدم اطالعات 

و عدم درک موقعيت مهم افغانستان در مبادالت  سياسی و نظامی جهان

ساحۀ بين المللی سياسی و استراتيجی مشترکاً عامل آن شد تا افغانستان در 

در  و این عامل سبب آن شد تا بریتانيهکندن را بازی يدی کل نقش 

. جهت   کندو پالنگذاری تفکر هندوستان حمایت هدف به موردافغانستان

افغانستان و زعمای  آنرا زیر  حکومت بریتانيه خواست تا حمایت هندوستان

 هنظر خود داشته باشد. در تمام مراحل افغانستان برای امپراطوری بریتاني

قتصادی نداشت اما از اهميت دینی و جيوسياسی برخوردار بودو اهميت ا

غير مستقيم حکومت هند بریتانوی  یا افغانستان زیر نظر و ادارۀ مستقيم و

 هميتوانست مانع رسيدن امپراطوری تزاری به آب های گرم شود و نفوذ بریتاني

 کند.ن را در هند و حتی بحرعرب و مدیترانه تهدید 

وفات احمد شاه بابا و آغاز مخالفت ها بين خانوادۀ سلطنتی و قبائل افغانی 

متحد دولت احمد شاهی به نفع سياست انگلستان تمام شدو انگليسها با 

استفاده از آغاز مشکالت داخلی افغانستان در ناحيۀ جنوب و شرق و شمال 

 . نددست یافترفتها هند به پيش

موفق شد مشکالت داخلی را آرام کند و قوای  « 1799 – 1793زمانشاه »

مسلمانان  سرحدات افغانستان وکمک بهاز حمایت  به هدف را نظامی
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هندوستان به هند سوق داد . او برای ایجاد روابط سياسی با فرانسه به نامۀ 

بين می مشترک ناپليون جواب مثبت داد و اما از تشکيل پيمان نظا

افغانستان و فرانسه موافقه نکرد به دليل اینکه افغانستان به کمک نظامی 

خارجی احتياج نداشت و از طرف دیگر زمانشاه نمی خواست کشور دومی را 

سازد. برای حمله به هندوستان زمانشاه هندبا خود شریک  و ادارۀ در تسخير

 بال حاکم آن رنجيتر مورد استقکابل را ترک کرد و در الهو   1898اکتوبر    20در  

شاه افغانستان در  رابرای وعده همکاری رنجيت سنگقرارگرفت، سنگ

مبارزه عليه انگليس داد.
131

 

فکر  در  دوستان انگليسها احساس خوف نمودهبا رسيدن زمانشاه به خاک هن 

قوای افغانی به خاک هندوستان شدند. سفير  مقاومت و جلوگيری از پيشروی

« در راپوری که برای دولت خود به Sir. John.Malcolmر ایران »انگلستان د

شاه به قلمرو هند این طور انگلستان ارسال داشت در مورد لشکر کشی زمان 

که زمانشاه امپراطور افغان که یکی از دشمنان بزرگ نوشت: من اطالع دارم 

  انگلستان است قصد گرفتن هندوستان را برای تجدید امپراطوری خود دارد

و برای مانع از پيشرفت های او به خاک هندوستان باید مشکالت را در 

 تا مشغول آن باشد«.کشورش بوجود آوریم 

 ایران تهداب یا خط مشی  سياست دولت بریتانيه در پيشنهاد سفير بریتانيه

مده آ  سفير ساخت ، نشر مشکالت و شورش که در نامۀ افغانستان را در قبال

در مورد افغانستان پرده بر ميدارد. از  بخوبی از سياست دولت بریتانيه

و افغانستان ميتوان  مراحل سياست  دولت  مطالعۀ تاریخ روابط بين بریتانيه

 را به سه مرحله تقسيم کرد: هبریتاني

يت ساختن افغانستان و نشر دفاع از هندوستان با استفاده از بی امن .1

 بی نظمی و شورش در مقابل دولت و زعامت زمانشاه.

 پيشرفت به طرف افغانستان و حمله نظامی . .2

 
131  .Bilgrami ,Asghar.H.” Afghanistan and British India” p 270 
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 ه، حکومت بریتانيحمالت نظامی نتيجۀ مطلوب را ندادچون  .3

سياست جدید را که عبارت از بقای افغانستان زیر ارادۀ زعيم و حاکم 

 .روی دست گرفترا  انگریزاسی افغانی با قبول حمایت نظامی و سي

ط سياسی بين مرحلۀ سوم مهمترین وخطرناکترین مرحله در تاریخ رواب  

 .به حساب می آید افغانستان و بریتانيه

معاهدۀ را با دولت  مانشاه از هندوستان دولت بریتانيهبرای دور نگهداشتن ز

تعهد نمود که و در معاهده طرف ایران به امضاء رسانيد 1801ایران در سال 

تعهد سپرد  لت بریتانيهو از جانب دیگر دواالی افغانستان حمله نظامی کندب 

که ایران را در مقابل زمانشاه مساعدت نظامی می نمایدو در مقابل حملۀ 

احتمالی ناپليون به ایران دولت انگلستان قوای نظامی را به حمایت ایران می 

شهر هرات را به محاصره گرفت تا   یفرستد. بعد از امضاء معاهده قوای ایران 

زمانشاه برای حمایت سرحدات غربی افغانستان از هندوستان صرف نظر 

کند.
132

 

سفير انگلستان در ایران فتح عليشاه را تشویق و ترغيب نمود تا امير محمود 

را برای سرنگون ساختن برادرش زمانشاه تقویت نظامی کند. فتح عليشاه به 

محمود را تقویت و به افغانستان فرستاد و محمود قوای   هدعوت سفير بریتاني

 به امر محمود نابينا  زمانشاه را در غزنی شکست داد و زمانشاه دستگير و

شد.
133
  

سقوط حکومت زمانشاه سبب بی امنيتی و آغاز شورشهای داخلی در 

ر مورد در ایران د هنفع بردند. سفير بریتاني ها از آنانگریزافغانستان شد و 

سقوط امپراطوری زمان شاه و آغاز جنگهای  قوط سلطنت زمانشاه نوشت:س

.ها را در هندوستان نجات داد« خلی در افغانستان انگليسدا
134

 

ودر سال  اشاه شجاع مقاومت کند شهزاده محمود نتوانست در مقابل حمالت 

در مقابل شاه شجاع شکست خورد و شاه شجاع خود را بحيث پادشاه  1802
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يشنهاد ویسرای هند ـــ  شاه شجاع از ترس حملۀ ایران پ اعالن نمود. افغانستان

ـ را برای امضاء معاهده دوستی  پذیرفت و در مادۀ سوم معاهده شاه  ـ الفنستونـ 

شجاع تعهد سپرد که از سفير فرانسه در کابل استقبال نمی کند. با امضاء 

ر مقابل حملۀ ها شاه شجاع را دس معاهده و قبول شروط انگلستان ، انگلي

  1809قع گندمک در سال حمایت نکردندو شاه شجاع در مو مجدد محمود 

حکومت هند بریتانوی  داخل خاک هندوستان شد و از جانبشکست خوردو

قبول شدو به مهمان رسمی دولت هند  آینده بحيثدر استفادهاستقبال و برای 

اه نيز سقوط خارج شدن شاه شجاع از افغانستان امپراطوری خانواده احمد ش

و خانوادۀ محمدزائی زعامت را بدست گرفت.
135

 

پنتگ لورد بعد از رسيدن به قدرت نامۀ به   1836در امير دوست محمد خان 

یاد آوری  هو در نامه خود از روابط دوستانه بين کشورش و بریتانيا .فرستاد

کرد . امير دوست محمد خان ضمناً از ویسرای هند خواست تا پشاور را به  

افغانستان واگذار شوداما ویسرا به دليل اینکه پشاور زیر ادارۀ رنجيت 

نميخواهد به شئون دیگران مداخله کند معذرت  هسنگ است و دولت بریتاني

خواست.
136

 

حيث ویسرای هند فرصت مناسب  امير دوست محمد خان تعيين لورد اکلند را ب 

پشاور به افغانستان از جانب انگليسها  تقاضای خود را از سپردنو دانست

سنگ  تجدیدکرد اما ویسرای جدید نيز تقاضا او را به دليل اینکه رنجيت 

نامه های  امير دوست محمد خان از جواباست رد کرد.  دوست دولت بریتانيه

يجه رسيدکه انگليسها حاضر باین نتبه حکومت هندبریتانوی، خود

لذا امير برای اظهار نا رضایتی  نيستندپشاور را به افغانستان مسترد کنند

و نامۀ به امپراطور  منصب روسی درکابل پذیرائی کردصاحب  اش فوراً از 

روسيه ارسال کرد و در نامه خود امير از خطر تجارت روسيه در نتيجۀ ازدیاد 

یاد آور شد و همچنان امير دوست محمد  نفوذ رنجيت سنگ متحد انگليس
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رنجيت سنگ برای  ایران فرستاد و در آن از خطر نفوذخان نامۀ عنوانی پادشاه 

افغانستان و ایران یاد آوری کردو نوشت که قوت بيشتر رنجيت سنگ خطر  

بزرگ برای مسلمانان هندوستان است. 
137

 

غضب و تشویش و سبب  دوست محمد خان با روسيه و ایران امير تماس های 

اسباب جنگ اول افغان و بی اعتمادی انگليسها نسبت به او شد و یکی از 

نزدیکی امير به روسيه بود و انگليسها از وجود شاه شجاع برای برهم  انکليس

 انداختن حکومت امير دوست محمد خان استفاده کردند.

نيم که از مطالعه تاریخ و حوادث وقت و نوشته های مؤرخين انگليس می دا

روابط و فرستادن نامه ها از طرف امير دوست محمد خان به روسيه سبب  

سبب حقيقی پيشرفت  ۀ انگليسها باالی افغانستان نبودبلکهحقيقی برای حمل 

روسيه بطرف هند بود و خصوصاً که خطر ناپليون از بين رفته بودو روسها 

در هند تهدید   که نفوذ انکليس را ندیگانه قوت در سرحدات افغانستان بود

جلوگيری از نزدیک شدن افغانستان با روسيه انگليسها  ند و برایميکرد

هرات تشویق کردند تا توانسته باشند  و اشغالایرانی ها را برای حمله 

هندوستان را از جهت افغانستان حفظ کنند. بعد از معاهده  ترکما چای بين 

وقت روسيه و ایران ، قوای نظامی ایران شهر هرات را محاصره کرد. در این 

به کابل فرستاد تا امير افغانستان را تشویق   Vitkievichت بریاست  ئيروسيه ه

تا جلو نفوذ انگليس را در اقليم پنجاب و سند بگيرد.به کاری نماید 
138 

تماس های امير با روسها و محاصره هرات توسط ایرانی ها سبب شد که لورد 

س بنادر بحری ایران را اکلند روسها را اخطار شدید بدهد و قوای بحری انگلي

سپتمبر  9در  محاصره و اخطار انگليس، ایران نتيجۀو در محاصره نماید

محاصره هرات را   و ستان به عقب کشيدقوای خود را از سرحدات افغان  1838

و در مقابل امير دوست محمد خان از مطالبۀ پشاور گذشت.گذاشت 
139
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عقب نشينی قوای ایرانی را از سرحدات افغانستان و  هاما حکومت بریتاني

و عدم مطالبه امير را از   1838 سپتمبر 9گذاشتن محاصره شهر هرات را در 

روسها  پشاور اهميت نداده امير دوست محمد خان را متهم با همکاری با

.  است که از روسها کمک نظامی درخواست کرده نمودو امير را متهم نمود

وزارت خارجۀ روسيه اتهامات دولت انگلستان را بی اساس دانست و در 

عالميه وزارت خارجه روسيه آمده که اميرافغانستان از دولت روسيه 

است کمک نظامی نکرده است. درخو 
140

 

انگليس ها برای اینکه زمامداران افغان را تحت ادارۀ خود در آورند، به یک 

سلسله جنگهای دوامدار و مؤثر توسل جستند. یکی از اهداف دوگانۀ این 

مستعمرۀ هند را تحکيم  که انگليس ها ميخواستند امنيت جگنها این بود

آن که ممکن باشد در داخل اراضی  تا حدیبخشند و ازین طریق افغانستان را 

محصور سازند و در قدم دوم تهداب یک مخالفت دوامدار و نفوذ دراز مدت 

 در افغانستان اساس بگذارند.را به مقابل روسيه  خود

نظامی کردند و این تعرضات که دو انگليس ها دوبار به شهر کابل تعرض 

را به همراه داشت. ( 1842-1838)  فغانستان و انکليسجنگ مشهور ا
141

 

 و نتائج آن و انگليس دو جنگ افغان در این قسمت بصورت بسيار فشرده 

، مطالعه و تحقيق اهداف و نتائج  دو جنگ  ما را به اسباب و  شود می  بررسی

علل جنگ سوم افغان و انگليس که نتيجۀ آن اعتراف به استقالل افغانستان و 

 .استعمار انگليس بود نزدیکتر می کندختم اشغال و 

 ( 1842-1839جنگ اول افغان و انگلیس )
 حکومت بریتانيهباین نتيجه ميرسيم که  تاریخی از بررسی و مطالعۀ واقعات

حکومت   ته بود،گرف  اتهامات عليه افغانستان تصميم به مداخله نظامیاز  لقب

اشغال نظامی ه دوم سياست خود در افغانستان آمادۀ تطبيق مرحل  هبریتاني

به  تصميم اتخاذ نمود تادولت انگلستان  ،  (1815. درکنفرانس )وین  گردیدبود

 هند بریتانویافغانستان حمله کندو برای تطبيق عملی این تصميم حکومت 
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باساس  رسانيد،بامضاء 1838جوالی25رابتاریخ  سمله شجاع معاهده باشاه

. شاه شجاع تاریخی افغانستان صرف نظرکرد  از تمام حقوقمواد آن شاه شجاع  

تنها شخص درمعاهده نداشت و هده هيچ حيثيت قانونیدروقت امضاء معا

نه افغانستان را. خود را نمایندگی ميکرد
142 

بعد از امضاء معاهدۀ سمله شاه شجاع در رأس قوای عسکری داخل قندهار 

و خود را پادشاه اعالن نمود و در قندهار با  آنجا اعالن سلطنت شد و در

در معاهده   . شاه شجاعمی همان سال امضاء کرد  7دوم را در  انگليسها معاهده  

مذاکره  هجدید تعهدکرد که با هيچ کشور خارجی بدون اجازه دولت بریتاني

ل به نخواهدکرد و همچنان تعهدکرد که قوای انگليس را در قندهار و کاب 

.مصرف دولت افغانستان می پذیرد
143 

که بين قوای امير دوست محمد خان و شاه شجاع در قلعۀ قاضی رخ  یدر جنگ

داد، امير دوست محمد خان شکست یافت و بطرف بخارا فرار کرد و شاه شجاع 

. درکابل شاه شجاع معاهده سوم را با انکليس ها امضاء و داخل کابل شد

مکناتن( ت های خود را به سفير انگلستان ) ت و صالحيباساس آن تمام اختيارا

 بين برکنار کردواز داد. مکناتن تمام اشخاص که ضد انگليس بودند آنها را

کناره   .طرف شدندپسرشاه شجاع ووزیراول مال عبدالشکور بودندکسانيکه بر

بيشتر به انگليس ها احيتاج او  به شاه شجاع سبب شد تا    رفتن اشخاص نزدیک

ت داشته باشد.و ضرور
144

 

خود استفاده  یخانم )ليدی سيل( می نویسد که انگليس ها از دوستان افغان 

با کپتان تعداد از افغانها 1841نوفمبر  3بروز خوب نکردند. او می نویسد که 

کردنداما کپتان از آوری )تریور( مالقات کردند و از همکاری شان با او یاد 

قبول همکاری شان معذرت خواست . خانم ليدی اضافه ميکندکه روز بعد 
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[113] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

همين گروه از افغانها با)الکسندر برنس(که شخص دوم بعدازمکناتن در 

وش ندادو افغانستان بود تماس گرفتند ليکن برنس به سخنان ایشان گ

برعکس آنها را متهم به خيانت برای انگليس ساخت. این روش سبب آن شد تا  

دوستان انگليس نيز با مخالفين انگليس و مبارزان راه آزادی متحد شوند. 

: با تأسف می نویسد خانم ليدی سيل در مذاکرات خود مکناتن را متهم کرده

خود اعتماد می نمود  زیاد مکناتن در جمع آوری معلومات به مامورین خاص

و این مامورین اخبار و اطالعات غير صادقانه و غير صحيح را می آوردند و 

مکناتن حرفهای دروغين شانرا قبول می نمود.
145

 

 مقاومت ملی  

مردم قوای    .شروع شد  خواهی  مقاومت ملی و جنبش آزادی  1841در اول نوفمبر  

قلعه را به   قرار دادندو ابل محاصره و مورد حملهانگليس را در باالحصار ک

آتش کشيدندو در همان وقت تعداد دیگر از افغانها منزل مسکونی الکسندر 

برنس را به آتش کشيدند.پيام جهاد عليه انگليس ها به تمام اطراف و اکناف  

ی نظامی انگليس را مورد افغانستان رسيد و مردم پایگاه و پاسگاه های قوا

قرار دادند. تهاجم
146

 

مقاومت اميردوست محمد خان به افغانستان عودت نمود و زعامت در جریان 

 4گرفت اما در مقابل انگليس ها مقاومت نکرده در قوای مجاهدین را بعهده 

به قوای انگليس تسليم و به هند رفت. 1841نوفمبر 
147 

تسليم شدن امير دوست محمد خان به انگليس چندان اثر مهم را در مقاومت 

ملی و جهاد اسالمی مردم نداشت و مردم به مقاومت خود ادامه دادند و در 

وزیر محمد اکبر خان پسر امير دوست محمد خان از بخارا به  1841زمستان 

ناتن در زعامت مقاومت را بدست گرفت و مک 1841وطن برگشت و در نوفمبر 
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[114] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

ده جدید با هه قبول معانتيجۀ فشار های نظامی مجاهدین افغان مجبور ب 

افغانها شد.
148

 

خود صادق نبود و کوشش کرد تا محمد اکبر خان را با ها در تعهدات   مکناتن

ه قتل رسانيد. خبر پول بخرد اما محمد اکبرخان بایک حرکت سریع مکناتن را ب 

حمله نمایند و   باالی تمام فرقه های انگليسانها  تا افغ  آنشدسبب    قتل مکناتن

است. دکتور   انگریزثابت کردندکه قوت ایمان قویتر از اسلحه  مجاهدین افغان  

الساداتی در این مورد می نویسد: ارادۀ ملت افغان قویتر از اسلحه ای  

و نوکران  انگریزاستعمار بود و ملت افغان با اتحاد و همبستگی تمام افراد 

مواقع تمام نظاميان انگليس  یافغانستان بيرون کردند و در بسيارشان را از 

را به قتل رسانيدند و تنها در حومۀ کابل بيست هزار نظامی انگليس کشته شد 

تنها داکتر برایدن زنده به جالل آباد رسيد  از بين نظاميان و افسران انگليس و

انگليس در جالل   تا خبر شکست قوای انگليس وحمالت افغانها را به نظاميان

آن غروب نميکرد. اخبار قوای امپراطوری که آفتاب درآباد انتقال بدهد، 
149

  

تلفات   ،از جنگ اول افغان و انگليس داده اند  در راپوری که نظاميان بریتانوی

شکست  هزار عسکر تخمين کرده اند. 40ضابط و  171قوای نظامی شانرا به 

دوست محمد خان اتفاق نمایند و باساس   ها با اميرنظامی سبب شد تا انگليس  

داخلی در امور و دربه کابل آمد 1841این اتفاقيه امير دوست محمد خان در 

معاهده جمرود را با  1855مارچ  30در  مستقل بود . امير دوست محمدخان

استقالل داخلی امير طبق معاهده جمرود،انگليسها امضاء کرد و انگليسها 

ر مقابل امير تعهد سپرد که با هيچ کشور خارجی را برسميت شناختند و د

معاهده نمی کند.
150

 .گ اول افغان و انگليس خاتمه یافتجه جنيباین نت
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[115] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

 جنگ دوم افغان و انگلیس و اسباب آن 
بعداز پسرش امير شيرعلی خان  وفات کرد وامير دوست محمد خان  1868ر د

توانست حکومت مرکزی را  پيروزی باالی برادران خود به سلطنت رسيد و

علی خان برای اظهار ل سياسی خود را اعاده نماید. شيرو تا حدی استقالاحياء  

حاکم روسی در  معاهده جمرود احترام نگذاشت و برای استقالليت خود به

را به ایران فرستاد  خود ترکستان »کوفمان« نامه فرستاد و همچنان صدراعظم

و مفاهمه نماید. فرستادن   يم آب هلمند مذاکرهتا با حکومت ایران در مورد تقس

کامال با معاهدات سلف امير   ی هاو آغاز مذاکره با ایران   هاروس نامه برای 

 حساب می آمد.مخالف بود و نوع از استقالليت به   جدید

موافقه نکرد  امير شير علی خان  1869مارچ    10در جریان سفر به هندوستان در  

دیدکند و همچنان حاضر نشد با انکليس ها معاهده تا معاهده جمرود را تج

جدید را بامضاء برساند. عدم موافقه امير با پيشنهادات انگليس ها سبب شد 

ر سازد تا با روسها تا روابط بين کابل و هند بریتانوی تيره شود و امير را مجبو

شود. بيشتر نزدیک
151

 

ارا سمرقند را به روسها و امير بخند  امير بخارا را شکست داد  1868روسها در  

تصرف و بزودی  روسها خوقند را  1876خوارزم  و در  1873گذاشت ودر سال 

ند . پيش آمدن روسها به سرحدات شمال افغانستان هوشدار مرو را اشغال کرد

 نيز بود. افغانستان بلکه در قارۀ هند ا برایبه انگليس ها نه تنه

و ندانگليسها باب مذاکره را با طرف روس باز کرد  پيشرفتهای روس مانع    برای

درمعاهده »گرانفيل  کورشاکوف« طرفين موافقه کردند تا افغانستان خارج 

اما روسها به مواد معاهده احترام نکرده در سال  شناخته شود. يهنفوذ روس

و در مقابل حملۀ  ندباالی خيوه حمله کرده آنرا با زور و فشار اشغال کرد 1873

دند.يوه انگليسها شهرکویته را اشغال نمو ها باالی خروس
152
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[116] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

بعد از حملۀ روسها باالی خيوه حکومت هند بریتانوی از امير دعوت کرد تا 

نمایندگی های انگليس را در کابل و قندهار برای نظارات تحرکات روسها 

ت به کابل فرستاد و اما ئيمنظور حکومت هند بریتانوی هبپذیرد و برای این 

امير شير   پيشنهاد انگليس را نپذیرفت. 1876می  22در ر شير علی خان امي

  11« را در StoletoffLعلی خان خالف توقع انگليس سفير کبير روسيه آقای »

یدات  استقبال کرد و از برنامه و پيشنهاد روسها جهت تهد 1876اگست 

ادی امير شير علی خان اسباب غضب و بی اعتم  انگليس حمایت نمود. حرکت 

انگليس را نسبت به او بيشتر ساخت.
153

 

را از طرف امير بشدت انتقاد  يهحکومت هند بریتانوی استقبال نماینده روس

کرد و از او خواست تا سياست خارجی کشورش را زیر کنترول حکومت هند 

هند جواب مثبت بریتانوی قرار دهد و اگر امير بدرخواست مطلب حکومت 

داخل افغانستان می شود.امير شير علی خان بدرخواست  ندهد قوای بریتانيه

حکومت   1878نوفمبر    20یخ  بتارثر آن  حکومت هند بریتانوی جواب نداد و در ا

جنگ را عليه افغانستان اعالن کرد و قوای انگليس بسرعت از خيبر  بریتانيه

و کورم و بوالن عبور نمود.
154

 

خان کابل را به به خاک افغانستان، امير شير علی  انگریزقوای  به رسيدن

قوای و از روسها کمک خواست . با اینکه در افغانستان صوب شمال ترک 

نظامی موجود بود و ملت هم حاضر به مقاومت بود اما امير اعتماد باالی ملت 

در شمال را نيز اعالن ننمود. امير  جهادو  داشتای نظامی افغانستان ن قو و 

ب خان در وفات نمود و بعد از وفاتش پسرش محمد یعقو   1879افغانستان در  

بلوچستان و پشاور  ندمک را امضاء و در آن ازگين گمعاهده نن 1879می 

گذاشت و باساس معاهد کندمگ نماینده مخصوص انگليس »سيرکيوناری« 

حاکم فعلی افغانستان شد.
155

معاهده گندمگ حق نظارت و کنترول بر امور  
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[117] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

 هبه حکومت بریتانيمالی ،دفاعی و همچنان سياست خارجی افغانستان را 

 . داد

سياسی در افغانستان در تجربه های تاریخی نشان ميدهدکه هميشه نظامهای  

ر دفاع از کشور بی مقابل تجاوزات خارجی عاجز بودند و زعمای افغانستان د

تعمار برای اشغال افغانستان موفق بود و اما هر  مسئوليت بودند لذا اس

جهاد اسالمی روبرو  و عقيدۀزمانيکه قوای خارجی در مقابل ملت و فکر

انگليس نيز ملت توانست با ميشد شکست می یافت. در جنگ اول افغان و 

دادن قربانی از وطن دفاع کند و همچنان ملت مجاهد و قهرمان افغان در مقابل 

 و از وطن دفاع نمودند. يس به خاک افغانستان نيز بسيجحملۀ دوم انگل 

زعمای ملی و مجاهدین افغان معاهده گندمک را نپذیرفتند و تعهد کردند تا 

ستان خارج نسازند دست از مقاومت بر نمی را از خاک افغان قوای اشغالگر 

را به انگيس عدۀ از باشندگان کابل منزل نماینده  1879سپتمبر  3دارند. در 

فاده است کردند،ء نظاميان انگليس باالی مردم فيرآتش کشيدند و در این اثنا

نظاميان افغانی با ملت یکجا و عليه قوای  از اسلحه عليه ملت سبب شد تا

ند و در حملۀ مجاهدین و نظاميان سير کيوناری بزن انگليس دست به اسلحه 

 .کشته شد

ین عبارات یاد ميکندو پروفيسور شمس صفا مقاومت مردم افغانستان را با

زنان و اطفال با مردان در حمله باالی قوای انگليس اشتراک  می نویسد:

داشتند. 
156
  

مقاومت وجهاد عليه دشمن خارجی درافغانستان ضرورت به شخصيت 

قوای انگليس تنها مبارزه  روحانی و نظامی و قومی داشت. برای مقاومت با

روحانی بزرگ در مقاومت و جهاد عليه قوای اشغالگر کابل کافی نبود. مردم 

عمرجان  صاحبصاحبزاده  مجددی معروف به عمرجان صاحب حضرت

که حضرت عمرجان مجددی معروف به حضرتصاحب نویسدادمک می بود.

بعد از پيروزی در شهيد زعامت مجاهدین هرات و قندهار را بعهده داشت و 
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[118] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

و با پسرارشدش عبدالباقی جان مجددی چنانکه مرحوم استاد    ميوند دستگير

.من خان به شهادت رسيدخليل می نویسد به امر امير عبدالرح
157
  

ی از وزیر محمد اکبر خان دعوت کرد تا به  حضرت صاحب عمر جان مجدد

افغانستان آمده قيادت نظاميان افغانستان را بدست گيرد. در جنگ دوم  

نگليسها از ناحيه اسلحه و مهمات حربی نسبت به افغانها انگليس و افغان ، ا

جنرال ، جنرال روبرتس وجنرال چمبرلينر بودندو بزرگترین جنرالها مانندقویت

ای انگليس را رهبری می کردند. قوای مجاهدین با داشتن جی استيورت قو 

معنویات قوی و دوستی شهادت با اینکه زمامداران شان عقب نشينی کرده 

بودندباالی قوای متجاوز انگليس غلبه یافتند. لورد ليتون درمورد معنویات 

قوی افغانها و ضعف معنویات قوای نظامی انگليس می نویسد: خطر بزرگ 

را آماده  نفس  افغانستان تهدید می کند و ما نمی توانيم قوای تازهما را در 

سازیم و معنویات ما هر روز ضعيفتر شده ميرود.
158

 

 تمام قوای انگليس شکست  ختم نشده بودکه 1880تا هنوز زمستان سال 

تاب  قوای انگليسهم در مناطق کوهستانی  خورده و از شهر ها بيرون شدند و

ر قبائل افغانی از هر طرف باالی قوای اشغالگ .آورده نتوانستمقاومت را 

باالی افغانستان از ناحيه عسکری فاجعه  حمله نمودند. حملۀ دوم بریتانيه

 از نظاميان انگليس برای انگليس ها بود و در ميدان جنگ پنجاه هزار کشته 

 جلسۀ فوق العاده هبجا ماند . تلفات سنگين سبب شد تا حکومت بریتاني

نمایدو در مورد خارج شدن از افغانستان تصميم بگيرد. در این اثناء  تشکيل 

سياست تصميم  حکومت » درازئيلی« در لندن سقوط کرد و حکومت جدید

با امير افغانستان بيک اتفاق  و خواست  گرفتاز افغانستان را خارج شدن 

يش آمده در نتيجۀ تغييرات استراتيجی و سياسی که در جهان پ  برسد.سياسی  

مطرح شد و اما  لندن دردر حکومت جدید بود فکر بيطرفی افغانستان
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[119] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

افغانستان از موقف جدیداستفاده صحيح نکرد وسياست خارجی افغانستان 

 ماند. باقی برای مدت مدید زیر نظر حکومت هند بریتانيوی

ان دو شخصيت قوی موجود بود یکی در ساحۀ سياسی افغانستدر این وقت 

رابطه ای   امير محمد ایوب خان. محمد ایوب خان  رحمن خان و دومامير عبدال 

داشت و در بين مجاهدین از محبوبيت زیاد  بسيار نزدیک با علمای اسالم

برخوردار بود و ضمناً به دشمنی انگليس شهرت داشت لذا شخص مرغوب و 

نبودو از طرف دیگر محمد ایوب خان  هقابل اعتبار برای حکومت بریتاني

نبود و روسها از رسيدن او به زعامت افغانستان نيز عتماد روسها موردا

تشویش داشتندو رسيدن امير عبدالرحمن خان را بزعامت افغانستان نسبت 

تر می دانستندلذا   به محمد ایوب خان برای سياست و امنيت روسيه مناسب

فاق به زعامت افغانستان اتو روسيه در رسيدن عبدالرحمن خان    دولت بریتانيه

 نظر غير اعالن شده داشتند. 

با امير عبدالرحمن خان تماس  بریتانيه لورد کافينی به نمایندگی از حکومت

گرفت و سبب آمدن او را به افغانستان پرسيد. امير عبدالرحمن خان به جواب 

لوردگرفينی نوشت: آمدم تا در خدمت ملت خود باشم و ضمناً قبل از خارج شدن 

اکم آن » کوفمان« را گرفتم.حاز ترکستان اجازۀ 
159
  

بعد از یک سلسله تبادل نامه ها بين امير عبدالرحمن خان و مسئولين انگليس 

امارت  هیتانيعبدالرحمن اعالن امارت کرد و حکومت بر 1880جوالی  27در 

قوای نظامی بریتانيا آغاز به خارج شدن از خاک او را برسميت شناخت و 

  از تمام افغانستان بيرون شدند. 1881آغاز سال افغانستان کردو تا 

سياسی و استراتيجی زیاد را از با شکست های نظامی انگليسها امتيازات 

با افغانها بدست آوردند و ميتوان امتيازات انگليس  را به نقاط ذیل   دو جنگ

 خالصه کرد: 

 وادی کرم را کامال به تصرف آوردند و با گرفتن کرم افغانستان از راه .1

 مهم در جنوب محروم شد.
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 آوردند.در  کویته را به تصرف  .2

کامل پيدا کردند و منطقۀ استراتيجی مهم را از باالی خيبرتسلط  .3

 افغانستان جدا ساختند.

 سياست خارجی افغانستان را زیر کنترول گرفتند. .4

نمانيدۀ فوق العاده انگليس » دیورند« را امير عبدالرحمن خان   1893در نومبر  

که در تاریخ  ای را با دولت بریتانيهمعاهده  کرد و در جریان پذایرائی  الاستقب

روابط سياسی بين انگلستان و افغانستان بنام دیورند یاد ميشود امضاء کرد 

 و همچنان امير عبدالرحمن خان معاهده گندمک را صحت گذاشت. 

  1893ی در سرحدبعد از عالمت گذاری خطوط را خط دیورند ،جدیدمعاهده 

مت گذاری شده ت انگليسی عالئ. این خط که توسط یک هي هایی ساختن 

ت )سر.ماتيمردیورند( که وزیر خارجه هند بریتانوی بود، ئيبود، به نام رئيس ه

مسمی گردید. خط دیورند بطور اجباری سرحدات شرقی و جنوبی افغانستان 

نشين نواحی پشتون  ليت افغانها و انگليس ها را دررا تعيين کرد و مسئو 

دیورند از بين قبائل می گذشت و چندین مشخص ساخت. از آنجائيکه خط 

قبيله پشتون را از هم جدا ميکرد، بدون معطلی از طرف افغانها ردگردید و 

کنندۀ سرحدی در بين هندبریتانوی و  بعدها باساس مناقشۀ تخریش

ن باقی در بين افغانستان و پاکستا 1947افغانستان قرار گرفت و بعد از سال 

ماند و دوام پيدا کرد.
160
  

معاهده دیورند سرحدات افغانستان را از واخان در شمال و سرحدات با ایران  

در غرب و جنوب غرب را تعيين کرد. خط دیورند اقوام پشتون افغانستان را 

به دو حصه تقسيم نمود. حکومت های افغانستان بعد از حصول استقالل در 

مناقشه کردند و تا حال این  هدیورند هميشه با دولت بریتانيمورد معاهده 

معضله بدون حل باقی مانده است. 
161
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ی و موضوع قبائل . در موضوع مشکالت سرحدات بين دولت افغانستان و هندبریتانو 161

افغانستان بامضاء علی محمدخان وزیر امور خارجه تحت نمبر افغانی به مکتوب رسمی دولت  

ت و کاپی مراجعه شود . اصل مکتوب در کتابخانه لندن موجود اس 17/4/1326تاریخ  1278

 موجود ميباشد.  آن در کتابخانه بنده 
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 فصل پنجم 
 جلوس اعلیحظرت امان الله خان به سلطنت افغانستان

معاصر افغانستان گرائی درتاریخ تجددآغاز عصرامان اهلل خان،عصرآزادی و

عصور  گرائی« عصر او را ازد »آزادی و استقالل و تجدسبب همين به است و 

تقالل سياسی دگرائی و فکر آزادی و رسيدن به اسما قبل آن جدا ميسازد. تجد 

نسبت و عصر او به شخص اعليحضرت امان اهلل خان  را نميتوان بصورت کل

داد و ما قبل او را نادیده گرفت . امان اهلل خان در شرایط جدید تولد و در ساحۀ 

ل قصر تربيت یافت و از تأثيرات داخلی و خارجی فکر سياسی معاصر در داخ

و روش فکر تجدیدی اسالمی متأثر شدو عزم نمود تا فکر تجدیدگرائی و 

و از تمام وسائل برای تطبيق آن ،رسيدن به استقالل را در عمل پياده کند

ی خود هيچ گروه سياسی ئ در چند سال اول حکمراو  مان اهلل خانا.استفاده نمود  

المی را نادیده نگرفت و همه را در تطبيق پالنهای خود شریک و قومی و اس

در مسائل داخلی و خارجی و باز  ها ساخت و از تجربه های افغانها و خارجی

 استفاده کرد. سازی افغانستان 

به اوج خود رسيد و جای   عهد امير حبيب اهلل خان    فکر تجدیدگرائی و آزادی در

واهی از خارج به افغانستان رسيد و در شک نيست که فکر تجدیدی و آزادی خ

و خانواده های که  از تبعيد بازگشته گان ، نشر آن بين طبقات عالی در کابل

بيب  امير عبدالرحمن خان آنها را از افغانستان تبعيد کرده بود و به امر امير ح

. از جانب دیگر فکر داشتند را و فعالسهم مهم اهلل خان به وطن برگشتند

نستان در بين افراد با فکر جهاد اسالمی عليه کفر را علماء افغارا استقالل 

 خان علماء افغانستان با فکر علماء حبيب اهللعهددر.نداددجامعه نشر

هندوستان و آسيائی ميانه آشنائی بيشتر یافتند و مجتهدین و علماء و طریقه 

های تصوفی بين فکر تجدیدی معاصر و جهاد اسالمی و اجتهاد دینی آشتی 

بين علماء و  فکراستقالل سبب شد تا ود آوردند ، از جانب دیگررا بوج

 
IOR.R/12/178.NO:80 



[122] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

علماء و  و ید و اتحاد بين قصر و پادشاه تر بوجود آتجدیدگرایان نزدیکی بيش

 افغانستان معاصر و آزاد تولد شود.   که تجدید گرایان سبب شد

نزدیکی با علماء  و تجدید گرایان را یگانه وسيله اعليحضرت امان اهلل خان 

به سلطنت ميدانست و جهت مبارزه با امير نصر اهلل خان به حمایت   رای رسيدنب 

و بسيج  ادتياج داشت وميدانست که اعالن جهجدیدگرایان احعلماء و ت

ساختن علماء در جنگ عليه کفر بهترین وسيله برای رسيدن به آزادی و تجدید 

 و ضمناً بقاء خودش به سلطنت است. 

امير حبيب اهلل خان در جالل آباد به ضرب گلوله به  1910فبروری سال  25شام 

تاه برای رسيدن به قدرت شهزاده امان اهلل کو  قتل رسيد و بعد از یک مبارزه 

خان موفق شدکاکایش امير نصر اهلل خان را دستگير و متهم به قتل امير سازد  

 و خود را پادشاه اعالن کند.

که استقالل کامل وعده داده بود امان اهلل خان قبل از رسيدن به سلطنت

دلذا در اولين افغانستان را بدست می آورد و اصالحات داخلی را عملی ميکن

حضرتصاحب فضل محمد مجددی و حضرت فضل عمر روز قبل از اینکه 

مجددی و سائر علماء مانند آخوندزاده حميد اهلل مشهور به مال صاحب تگاب 

پادشاه  در مسجد عيدگاه کابل انجام بدهند، را اومراسم دستار بندی 

م حکومت جدیدقسم یادکردوتعهد نمودکه مطابق قوانين واالی شریعت اسال

خواهد کرد . امان اهلل خان از قوانين واالی شریعت اسالم یاد کرد و به اجراء آن 

تعهدسپرد و به اولين توافق اش با علماء خصوصاً حضرات فضل محمد 

مجددی و فضل عمر مجددی مهر تأیيد گذاشت .
162

 

 امان اهلل خان بعد از دستاربندی وعده داد که آرزوهایی تجدیدطلبان و گروه

که عبارت از آزادی و استقالل و سی و قومی و افراد عادی جامعه های سيا

حاکميت قانون و لغو ماليات و کار اجباری است عملی می سازد و اولين 

 سخنان خود را اینطور آغاز کرد: 
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ای ملت معظم افغانستان ! من هنگام پدر وکالت سلطنت را در کابل داشتم و 

بارسنگين امانت را متوکاًل و معتصمًا باهلل به عهده گرفتم. اکنون به اصالت آن  

وقتی که ملت بزرگ من تاج پادشاهی را بر سر من نهاد، من عهد بستم که 

بایستی دولت افغانستان مانند سایر قدرتهای مستقل جهان در داخل و خارج 

  ر داخل کشور آزادی کامل داشته کشور آزاد و مستقل باشد. ملت افغانستان د

و از هرگونه تجاوز و ظلمی محفوظ و مردم فقط باید مطيع قانون باشند و بس. 

کار اجباری و بيگاری در تمام رشته ها ممنوع و ملغاست. حکومت ما 

درافغانستان اصالحاتی خواهد نمود که ملت و مملکت ما بتواند در بين ملل 

متمدن جهان جای مناسب خود را حاصل نماید.
163
  

را  تفاهم و مذاکره صلح آميز انگليس راه اهلل سعی کرد تا از اعليحضرت امان

نستان نماید اما انگليسها وادار به رسميت شناختن استقالل سياسی افغا

موافقه نکردند  در مسأله استقالل افغانستان با حکومت کابل مذاکرات برای

جواب مثبت ندادند و برای  امان اهلل خان و به نامه هایی اعليحضرت

 انستان راه جزء اعالن جهاد نماند. اما قبل از اینکه جنگ استقالل را کهافغ 

، الزم دیده ميشود بررسی شودميشودیادانگریزبنام جنگ سوم افغان و 

 سانگليسوم جنگ که تأثيرات مستقيم باالی  حوادث و شرایط بين المللیتا

 .و افغان گذاشت بررسی و تحقيق شود

 االی جنگ استقالل شرایط بین المللی و أثر آن ب
اثر مستقيم باالی فکر و روش که در جهان رخ داد ث و واقعات مهمحواد

و واقعات مهم پيروزی چاپان را  افغانها بجا گذاشت و ميتوان از حوادث

مثال آورد، پيروزی چاپان باالی کشورهایی اروپائی یک کشور شرقی  بحيث

تأثير   اول واقع شد که قبل از جنگ جهانی (1907-1905)  و انقالب روسيه

.  افغانها بلکه باالی فکر سياسی شرق اسالمی گذاشت نه تنها باالیمثبت 

ا و نهضت های معاصر تأثيرات خارجی سبب تشکل حرکت های ملی گر

ان را تشویق جامعۀ افغانی شدو جنبش های جدید امير حبيب اهلل خ  اسالمی در

 
. اکثر نویسندگان و مؤرخين همين  752. غبار ، مير غالم محمد ، همان مرجع ، صفحه  163

 کلمات را بعضاً به عبارات متفاوت و لکن بيک معنی آورده اند.
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. طرفداران نمودستقالنه در سياست داخلی و خارجی و ترغيب به عمل کرد م

ه از امير دعوت کردند تا از شرایط بين المللی جدید استفاد نهضت معاصر،

ت های سياسی را به فرانسه و روسيه و چاپان و چين و ترکيه و مصر ئيکرده ه

موقف سياسی جدید از تد و زمامداران این کشور ها راو ایران بفرس

اميرحبيب اهلل خان این اقدام   به انگليس اطالع دهند، افغانستان نسبت

 . از طرف دیگر امير حبيب اهلل خان دعوت حکومتکردسياسی را عملی 

امضاء معاهده جدید نپذیرفت. را برای تجدید معاهده دیورند و بریتانيه
164

 

کشور هایی اروپائی و خصوصاً المان قبل از آغاز جنگ جهانی اول موقعيت 

می  بریتانيه استراتيجی فغانستان را در مبارزه نظامی با دولت جغرافيوی و

ر آسيائی است که ميتواند که افغانستان یگانه کشو دانستند و می فهميد

در داخل هند   را در هند مشغول داشته باشد و مشکالت بزرگ را انگليسها

 .وجود آوردب برای حکومت بریتانيه

 ی کشورهای محور و خصوصاًخالفت عثمانی در جنگ بطرفدار داخل شدن

در اسالمی و حرکت احياء خالفت مسلمانان را عليه انگلستان ساخت  ،المان

سلطنت  رسيدواهميت افغانستان بيشتر شد. افغانستان به اوجه خود هند و

عثمانی با استفاده از عاطفه و شعور اسالمی امير افغانستان را تشویق به 

فکر تجدید امپراطوری افغانی را  حمایت کشور های محور نمود و همچنان

بميان آورد ، امپراطوری که از آمو دریا تا نهر سند امتداد داشت. 
165 

ن افغانستان در جنگ عليه جهت عملی کردن این سياست یعنی کشانيد

درهندوستان وسرحدات  وخلق مشکالت برای قوای انگليس بریتانيه

پلومات المانی یبریاست د  مشترکت  ئافغانستان، ترکيه و المان و اطریش هي

 26مشترک در ت ئيه .به کابل فرستادند  «   Niedrmayer Hentingبنام » 

مورد استقبال امير حبيب اهلل خان قرار گرفت . در جریان مالقات  1915دسمبر 

از امير حبيب اهلل خان خواست تا افغانستان جهاد را عليه  ، تئو مذاکره هي

در اعالن جهاد عليه  با اینکه عدۀ از علماء  اعالن کند. در هند هدولت بریتاني

 
164  .209, and see: Mohammed,Ali.op.cit.p435.-Grego,Vartan, op.cit.pp208 

165  .Dupree,Louis.op.cit.p435. 
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محمد و انگليس اصرار داشتند و در بين علماء شمس المشایخ فضل 

اما  ،که از اعالن جهاد حمایت می کردندندبود نورالمشایخ فضل عمر نيز

حبيب اهلل خان که طرفدار جنگ نبود و می خواست به روش صلح آميز استقالل 

به اعالن جهاد موافقه نکرد. چون اعالن جهاد بدون موافقه لهذا    را بدست آورد

امير در فقه اسالمی جائز نبود و از جانب دیگر مرشد حبيب اهلل خان 

موافقه نداشت معصوم به اعالن جهادضياء  حضرتصاحب چهار باغ جالل آباد

و مخالفت خود را در مجلس از داخل شدن افغانستان در جنگ عليه انگليس 

موقف حبيب   غ  از حبيب اهلل خان  حمایت حضرت صاحب چهار با  .ن داشت  اعال

 داخل شدن   ت برایئيدر نهایت به دعوت هو امير    تقویت بيشتر نمود  را  اهلل خان

ت در ماموریت ئيبا اینکه ه  عليه انگليس مخالفت کرد.  جنگ و اعالن جهاد  در

اء و سياستمداران خود ناکام ماند اما تأثيرات بسيار بزرگ را در بين علم 

با اینکه کشور های محوردر جنگ ناکام ماندند و  افغانستان بجا گذاشت.

افغانستان صدمه ندید اما موقعيت اميرحبيب اهلل خان در بين علماء و بزرگان 

افغانستان ضعيف شد.
166

 

در موضوع سياست دولت عثمانی و دولت المان در قبال افغانستان و أهميت 

افغانستان در جنگ جهانی اول برای کشور های محور در منابع خارجی بحث 

است اما منابع افغانی در این مورد معلومات مفصل بيان  صورت گرفته های 

کابل و ت به ئيمت الزم دیده ميشود تا از آمدن هنکرده اند، در این قس

 شود.دولت افغانستان معلومات ابتدائی تقدیم موضعگيری 

دولت افغانستان باساس معاهدات بين در جنگ جهانی اول سياست خارجی 

حمایت و نظر انگليس بود و افغانستان نمی  انگلستان  تحتافغانستان و 

توانست با کشور هایی دیگر روابط سياسی و دبلوماسی قائم نماید. اما برای 

ور های داخل جنگ ) محور و متحدین( موقعيت افغانستان خيلی مهم بود کش

. سلطنت عثمانی بعد از اعالن جنگ عليه متحدین )روسيه و انگلستان( 
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[126] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

جانب امير افغانستان عليه انگليس و روسيه بودو  خواهان اعالن جهاد از

 افغانستان را به نفع سلطنت عثمانی و دول محور می دانست .  کمک

ت مشترک را که ئيی هت ترکيه با همکاری و اشتراک حکومت جرمنحکوم

پادشاه ایران  های معروف بود از طریق سلطان محمد شاه خان  شامل دپلومات

نمود و مقصد از  ئت از افغانستان طلب معاونت يه ،به افغانستان فرستاد

این بودکه افغانستان در سرحد  ،در جنگ عليه انگليس اشتراک افغانستان

اور و چمن و وزیرستان شورش توسط قبائل را رهبری کند تا انگلستان پش

نتواند از قوای نظامی خود در هند در مقابل دول محور در اروپا استفاده کند 

و همچنان درحدود ترکستان افغانی که با ترکستان شوری همسرحد است 

 همين عمليه را انجام بدهد .

امير نصر اهلل  کامل با اتفاق ان بعد ازکابل رسيد، امير حبيب اهلل خت به ئيه

و  م تاجک و پشتون را بکابل دعوت خان تصميم گرفت تا علماء و بزرگان اقوا

تصميم   همچنان  و  در مورد داخل شدن افغانستان در جنگ نظر وکالء را بگيرد

 ت خارجی را تا گرفتن رأی وکالء ملتئيدولت افغانستان جواب ه  کهفته شدگر

ت محترم مهمان افغانستان ميباشدو تخاذ تصميم گيری هيئنمی دهدو تا ا

ضمناً امير حبيب اهلل خان و امير نصر اهلل خان مال عبدالرازق آخند را مهماندار 

معرفی کردند.ت مذاکره کننده از طرف افغانستان ئو رئيس هي
167

 

سيم شدند، یکطرف رأی به وکالء به دو دسته تق، علنی مشورتی  در جلسۀ 

جنگ به طرفداری دول محور و استفاده از این فرصت برای   داخل شدن در

گروه را ازجمع  .رهبریت ایندادافغانستان  کامل استقالل حصول

سياستمداران امير نصر اهلل خان و امير امان اهلل خان و از علماء حضرت فضل 

محمد و حضرت فضل عمر و پادشاه صاحب اسالم پورعبيداهلل زعيم طریقۀ 

ه دریه و مال صاحب چکنهور و پادشاه صاحب تيگری از مشایخ طریقۀ قادریقا

بيطرف  ستان در جنگ داخل نشود وکه افغان داشتند. گروه دوم نظریه داشتند
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[127] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

باشد و اگر متحدین یا حلفاء شکست کردند حصول استقالل ممکن است و اگر 

ه کدام حالت مجبور به هزیمت شوند برای افغانستان زیاده از این حالت موجود

بدتر پيش نمی شود. ریاست این گروه را امير حبيب اهلل خان و امير عنایت اهلل 

حضرت ضياء معصوم صاحب مجددی پير و مرشد امير  و از علماء و مشایخ 

گروه دوم غلبه حاصل کرد و امير حبيب اهلل  در نهایت داشت و حبيب اهلل خان

خان بيطرفی افغانستان را اعالن کرد. 
168

 

گ اول جهانی تأثيرعميقی بر مسلمانان افغانستان و هند بریتانوی داشت. جن

در جنگ اول جهانی باعث نارضایتی  دم استفادۀ امير از ضعف انگليسع

شدید مردم شد. احساسات مسلمانان مخصوصاً در رابطه با شکست و توهين 

ح ترکيه تقبيرا درین جنگ بر عليه  ه، و نقش بریتانيدارشد ترکيه جریحه

 کردند.
169

 

) محور( در مذاکرات شان با امير  با اینکه نماینده گان المان و سلطنت عثمانی  

ت در کابل و ئيجۀ مطلوب  نرسيدند اما موجودیت هحبيب اهلل خان به نتي

مالقات ها و مذاکرات  شان با زعمای اسالمی و سياستمداران افغانستان 

و جبهۀ قوی ضد انگليس در ليس را در افغانستان تقویت حرکت ضد انگ

افغانستان تشکيل شدو از طرف دیگرحکومت انگلستان متوجه شدکه 

افغانستان ممکن است مشکالت بزرگ را برای هندوستان بوجود آورد و برای 

نيز مورد بحث قرار   عليه  افغانستان جلوگيری از این خطر عمليات نظامی

 گرفت.

ی و در مقابل دعوت خالفت عثمان ان افغانستطرفی ،حکومت با اعالن بي

ادامه مذاکرات دولت افغانستان  بی تفاوت نماند وبرایبرای همکاری  المان 

ت  ئيه بدالمجيد خان به کرمنشاه فرستاد، ت بزرگ را بریاست سردار عئيه
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[128] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

دولت افغانستان را در چند ماده به نمایندگان پيشنهاد  1916افغانی در 

ای محور تقدیم کرد.کشوره
170

 

اگر دولت المان با متحدین معاهده صلح را امضاء کند درآن استقالل  .1

 شناسد.می  افغانستان را برسميت 

اگر جنگ ادامه یابد در این صورت المان در پهلوی خود افغانستان  .2

 را مانند یک بمب خواهد داشت.

ستان در اگر المان بخواهد نظاميان خود را به اصفهان بفرستد افغان  .3

 این مورد المان را کمک خواهد کرد.

امير حبيب اهلل خان  المان موفق نشدــ ت نمایندگی ترک ئيبا تمام کوشش ها ه

نمایند و برعکس قسميکه اشاره شد امير حبيب اهلل  را تشویق به اعالن جهاد 

استقبال و حافظ سيف اهلل خان نماینده انگليس را  1916جنوری  25خان در 

 فغانستان را بوی ابالغ کرد.بيطرفی ا

امير حبيب اهلل خان توقع داشت که انگليسها موقف بيطرفی افغانستان را در 

د کرد،  نی خواهبا شناختن استقالل کامل کشور تالفاثنای جنگ جهانی اول 

الکن دولت بریتانيا حاضر به قبولی چنين پيشنهاد نبود. چنانچه، در همان 

جالل آباد مورد سوء قصد واقع شد، آودوین منتک روزی که حبيب اهلل خان در  

 وزیر امور خارجۀ هند بریتانوی نامه ای را، که مشعر به باقی ماندن افغانستان

اميرتهيه نمود،ولی در اثر  جواب تقاضای بود،در انگليس تحت حمایه در

حادثه قتل امير این نامه هيچگاه به کابل ارسال نگردید.
171

 

ت ئيبا نظر ه  ،هلل خان تشکل یافته بودبقيادت امير نصر اجبهۀ ضد انگليس که  

را حبيب اهلل خان رف امير المان و ترکيه کامالً موافق بود و اعالن بيطرفی از ط

بائل افغانی داخل حزب جنگ یا جبهۀ ضدانگليس با قدانست .اهانت به خود 

فتری  و برای این هدف د کردو مردم را عليه انگليس تشویق  هند تماس گرفت

کار اصلی این ه وفدارۀ پست افغانستان« افتتاح شد. وظيدر پشاور زیر نام »ا
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[129] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

دفتر فعاليت ضد انگليس بود و حاکم پشاور موفق نشد تا فعاليت های ادارۀ 

پست را مانع شود.
172 

سرحدات شمالی  بطرف  مپراطوری روسيه در حالت پيشرویاز طرف دیگر ا

از راه افغانستان  را در هندوستان افغانستان بود و ميتوانست انگليسها

تزاری هم که تمایالت خاص و رو به افزایش خود را داشتند،   ۀيتهدیدکند. روس

در مقابله با حرکت تفوق جویانۀ انگليسها بيکار نه نشستند و تصميم گرفتند 

تا همزمان مبارزه یی را با انگليسها آغاز کنندو هدف از مبارزه روسها 

يت شان در شمال افغانستان بود، در بين سالهای مستحکم ساختن موقع

را تصرف کردند و در روسها تقریباً همه نواحی آسيای مرکزی  1830-1870

 نتيجه مرز های روسيه را الی سواحل شمالی دریای آمو وسعت بخشيدند.

قوای روسی بعد از مقاومت قوای ملی افغانستان نواحی پنجده   1894در سال  

همچنان روسها شهزاده نشين های شغنان و روشان را که مشرف را تصرف کرد.  

به کوه های پامير بود و مدت ده سال از متصرفات افغانها بشمار ميرفت 

تصرف کردند. 
173

پيشرفت قوای روسی به سرحدات شمالی افغانستان و سقوط 

امارت های اسالمی در آسيا سبب مهاجرت عدۀ بيشمار به افغانستان شد و 

در داخل افغانستان تقویت ز مهاجرین استقبال کردند و روحيه جهاد افغانها ا

و از طرف دیگر انگليسها هم به خطر جدید متوجه شدندو تصميم بيشتر یافت 

 قبول کنند. رسيده بيطرفی افغانستان را گرفتند تا با روسها به اتفاق

یگر  با پيشرفت روسها بطرف افغانستان و اشغال پنجده و نقاط استراتيجی د

افغانستان مجبور شد تا از انگليسها درخواست کمک ،از طرف روسيه 

اد سرزمين های افغانستان کند اما انگليسها بدرخواست د نظامی برای استر

ندادند. بر خالف انگليسها باب مذاکره با مثبت  دولت افغانستان جواب 

 باز انجاميد 1907ترزبورگ« در سال پيروسها را که به موافقتنامۀ »سنت 

. باساس مواد این معاهده ، روسيه افغانستان را سر از نو بعنوان کردند

 کردکشوری که خارج از ساحۀ نفوذ وی قرار داشت ، به رسميت شناخت و تعهد
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[130] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

روابط سياسی خود با افغانستان را از طریق انگلستان،به شرطی پيش ببرد که 

خاک آنرا به خود ملحق  بریتانيه ال اقل تعهد کند افغانستان را اشغال نکند،

در  نسازد و در امور داخلی آن مداخله ننماید.امضاء کنندگان این موافقتنامه 

دادن آن ، مهر تایيد و امضای امير   هداشتند تا غرض قانونی جلو عزم ابتدا 

حبيب اهلل خان را حاصل کنند،ولی وقتی امير تمام این اقدام را بعنوان یک 

، اینکه افغانها در تهيۀ آن نقشی نداشتند رد کرد عمل غير قانونی و به دليل

طرفين امضاء کننده )روس و انگليس( رد العمل امير را نادیده گرفتند و 

اعالن کردند که آن موافقتنامه در هر حال قانونی بوده اعتبار خود را حفظ 

خواهد کرد. 
174

 

زدیک شرایط خارجی اثرات خوب را بجاگذاشت و افغانستان را به استقالل ن 

تر ساخت و شرایط داخلی را نيز برای مبارزه با انگليس سرعت بخشيد. ميتوان 

شرایط داخلی را قبل از اعالن جهاد و مبارزه مسلحانه عليه انگليس به نقاط 

 ذیل خالصه کرد.

 استقالل شرایط داخلی قبل از جنگ
 گرائی با صبغۀ افغانی ملیجنبش ظهور اول ــ 

با روسها موضوع  1907ده انگليسها در معاهکه داشتندن ها انتظار افغا

اما روسها و انگليسها  ،شناسند میرا بحث و برسميت  غانستاناستقالل اف

اکتفاء کردند.عدم   افغانستان بيطرفی به فقط افغانستان درمعاهدهدر مورد 

 دم عقب نشينی قوای روسيه از اراضی عبرسميت شناختن استقالل سياسی و 

گرائی در بين جوانان  نهضت ملیه افغانستان بودسبب قوت که مربوط ب 

. همچنان پيروزی نظامی چاپان خان شدافغانستان و شخص شهزاده امان اهلل 

حوادث جنگ جهانی اول  و 1905بر روسيه در سال بصفت یک کشور شرقی 

 یشرق گرائی را بيشتر در بين افغانها تقویت کرد. پيروزی چاپان را فکر ملی

بر قوای  تعبيرکردند و اميدوار شدند که ميتوانندوزی شرق باالی غرب  ها پير

 .استعمار غربی پيروز گردند
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[131] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

حرکت سياسی به هدف سقوط رژیم  نهضت ملی گرائی جوان بزودی بحيث

و مبارزه با انگليس حکومت مشروطه ه امير حبيب اهلل خان و تأسيس مطلق

ير حبيب اهلل خان خطر ملی برای بدست آوردن استقالل سياسی تبدیل شد. ام

به شدت آنرا سرکوپ ساخت . سرکوپ کردن  گرائی جوان را احساس کرد و 

د و جوانان افغان فکر آزادی نبو  گرایان معنی سرکوپ شدن ملیحرکت نهضت 

متشکل از دانشمندان ، نویسندگان ،ژورناليست ها و تعدادی از غالم بچه 

استقالل و آزادی را پيش بردند.های حبيب اهلل خان نهضت اصالحی و فکر 
175

  

نهضت  محمود طرزی را بانی و مؤسس  محققين و مؤرخين داخلی و خارجی،

در افغانستان معاصر می دانند. محمود طرزی بافکر جدید داخل  ملی گراء

و خواست تجربه های سياسی و فرهنگی که  در شام و ترکيه افغانستان شد 

تجدید فکر    جهت تطبيق سریع و عملی  ونماید    افغانستان پياده  آموخته بود در

از نفوذ قوی که در ارگ ، مساوی به استقالل سياسیگرائی جمع مليت گرائی 

خان نزدیک شود و با همکاری امان اهلل توانست با شهزاده استفاده  و  داشت 

د حرکت اصالح طلبان و ملی گرائی و فکر استقالل را بنياجوان  شهزادۀ

بگذارد. نشریه سراج االخبار را محمود طرزی دوباره احياء کرد . محمود طرزی 

بين دین  صر زندگی کردن ویعنی  با ع کوشش کرد تا بين اصالحات و معاصره 

اسالم جمع کند و بدین ترتيب آشتی و نزدیکی را بين جوانان و علماء و مشایخ 

علماء و مشایخ تا سال  اتحاد و همفکری بين نهضت جوانان و بوجود آورد.

ء را در مبارزه با ادامه یافت و اصالح طلبان زعامت علما 1924

و زیر قيادت علماء در مبارزه با استعمار کار و فعاليت  استعمارپذیرفتند

کوشش کوشش های زعمای سياسی تقليدی و وابسته به دولت مرکزی  کردند.

و علماء را عليه  کردند تا فکر مشروطيت را خالف اسالم معرفی کنند 

مشروطيت براندازند اما حضرت فضل محمد ملقب به شمس المشایخ حاضر 

نشد به دعوت صدراعظم فتوا کفر مشروطيت را امضاء کندو بدین ترتيب 

اتفاق و اتحاد بين علماء و مشروطه خواهان تا مدت زیاد باقی ماند و مهمترین 

 نتيجه آن رسيدن به استقالل بود. 
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منجر به احيای حرکت مشروطيت دوم و نهضت استقالل و  سراج االخبار

تجدید بنيان دولت افغان گردید. سراج االخبار به صدای آنهائی تبدیل شد که 

علی الفالح« در شمارۀ ميخواستند افغانستان شامل جنگ شود. مقالۀ »حی 

مردم را برای تحصيل استقالل سياسی و قيام ملی تحریک   ،ش  1294جدی    16

کرد.
176
یک از مقاالت و مضامين سراج االخبار که دعوت به  مقاومت ملی  است    

 ذکر می شود. در اینجا بطور مثال مضمون 

حی علی الفالح ! ای ملت نجيبۀ افغانيه! شرافت ملی ، عظمت قومی خود را 

محافظه کنيد، استقالل و حاکميت دولتی خود را صيانت نمائيد! افغان که به 

دینداری ، شجاعت و بهادری، بغيرت و ناموس شعاری،در تمام دنيا دیانت و 

مشهور و معروف شده است، آیا این را برای وجدان و ایمان و شرف و ناموس 

خود چسان گوارا کرده ميتواند، که نام حمایت و تابعيت دولت اجنبی غير دین 

 و غير ملت بر او بوده باشد؟  » محمود طرزی«.

دعوت علنی برای مقاومت و مبارزه با انگليس که بنام دولت در این مضمون که  

عالمه محمود طرزی هوشيارانه از ادبيات دینی و اسالمی  ،اجنبی یاد شده

برای حرکت دادن مردم استفاده کردو همچنان از شجاعت و بهادری ملت یاد 

. استفاده از ادبيات اسالمی و شعار شجاعت افغانی در تحریک وجدان و  کرد  

يده افغانها مفيد و بجا تمام شد و از طرف دیگر سبب حمایت علمای اسالم عق

 اصالحی گردید.جنبش از نهضت معاصر و 

 استقاللرسيدن به و  مبارزه با استعمار مشروطه خواهانهدف اول و مهم 

شروطه و مدنيت معاصر بود. نهضت قانون و حکومت م و حاکميت سياسی

دی که داشت در آن بود که در دائره بسيار و مشروطيت نقص و کمبو  ملی گراه

وسيع  محدود و کوچک باقی ماند و مشروطه خواهان و اصالح طلبان قاعده

واکثر باشندگان افغانستان حتی باشندگان ملی مانندعلماء و مشایخ نيافتند

، عدم قاعده معاصر نداشتند  کابل معرفت به فکر اصالحی و نهضت و مدنيت

و فکر سياسی مشروطيت لت از برنامه های اصالحی ملی و تأیيد اکثریت م

سبب آن شد تا نهضت مشروطيت حتی در زعامت امان اهلل خان از ساحۀ 
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و تنها در مرحلۀ اوليه و مبارزه با اشغال نظامی و  هاجتماعی دور باقی ماند

استعمار خارجی حرکت اصالحی ممد جهاد افغانستان و شریک در ساختار 

ی بعدی فرصت خوبتر را بدست آورد.سالها سياسی واقع شد و در
177

 

 :پان اسالميزیم و تأثيرات آن باالی فکر اسالمی در افغانستاندوم : 

در تمهيد از نظام اساسی وقوت مؤسسات اسالمی و نفوذ طریقه های تصوفی 

خصوصاً نقشبندیه مجددیه و قادریه و تا یک اندازه از چشتيه بحث شد، 

ای صوفيه نفوذ قوی و تسلط کامل باالی قلوب مؤسسات اسالمی و طریقه ه

به هدف  . امير عبدالرحمن خان مبارزه را عليه علماء و مشایخ  ند مردم داشت

ه امير عبدالرحمن خان تا تقویت حکومت دیکتاتوری خود آغاز کرد، مبارز

نفوذ علماء و مشایخ را محدود ساخت اما امير موفق نشد تا مؤسسات  حدی

اسالمی را ریشه کن سازد. مشایخ و علماء و پيران طریقه های تصوفی در عصر 

امير حبيب اهلل خان نفوذ اجتماعی و سياسی شانرا احياء کردند و نسبت به  

مجددیه ر مرید طریقت نقشبندیه گذشته قویتر شدند تا درجۀ که خود امي

در افغانستان استقبال کرد و برای    قادریه  پيرطریقت  واز سيد حسن گيالنیشد

 او امالک دولتی را اهداء کرد.

سالهای احياء نهضت های اسالمی ،سالهای اخيرحکومت امير حبيب اهلل خان

 در شرق به حساب می آید و افغانستان با اینکه با عالم خارجی روابط بسيار

ت های خارجی خصوصاً از هند و ترکيه ،  ئيا رفت و آمد هنزدیک نداشت اما ب 

علماء و مشایخ افغانستان با فکر پان اسالميزیم آشنا شدند و فکر جدید را در  

فکر جدید و  صيت های افغانی یکجا ساخته ،لباس تصوف اسالمی و خصو 

 گذاشتند.  را ادبيات جدید اسالمی خراسانی اساس

فکر جهاد اسالمی و حمایت از خالفت  اول داخل شدن ترکيه در جنگ جهانی

اسالمی را بيشتر قوت بخشيد و همکاری مشترک را بين زعمای سياسی و 

بوجود آورد. از وضعيت  حرکت های اسالمی در قاره ای هند قبائل افغانی و

جدیدعلماء ومشایخ افغانستان خصوصاً خانوادۀ حضرات مجددی شوربازار 
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قویت فکر جهاد و مبارزه با دشمن دین و وطن با استفاده خوب نمودند و برای ت

بزرگان دولت مثل امير نصر اهلل خان و شهزاده امان اهلل خان نزدیک شدند و 

همچنان از نفوذ طریقت مجددیه در هند و استادان و رهبران مدرسه اسالمی 

 ند که اکثراً از خلفای حضرت مجدد الف ثانی شيخ احمد سرهندی کابلیدیوب 

و جهاد استفاده مناسب در وقت مناسب شد. انگریزيه بودند عل 
178

 

و   لماء را در بين مردم درک می کرداعليحضرت امان اهلل خان قوت و نفوذ ع

جهاد اسالمی و بدون انگيزه  انگریزباین نتيجه رسيده بودکه جنگ با 

پارۀ سوم    110لذا اولين بيانيه خود را به آیۀ    همکاری علماء بی نتيجه ميباشد،

رآن کریم که دعوت به اتحاد است آغاز نمود و ملت را دعوت به جهاد کرد و ق

اعالن جهاد ضمن فرمان پادشاهی در داخل افغانستان و نواحی داکه و پشاور 

 توزیع شد. 

، بالخصوص رواقع جواب مطالبۀ رهبران مذهبید انگليس عليه جهاد اعالن

رزی دیورند بود که از دیر علماء قبایل مشرقی و همکاران شان در آنطرف خط م

زمان منتظر آن بودند.
179

 

سهم علما در جنگ استقالل بسيار برازنده بود. فعاليتهای مؤثر رهبران دینی  

در جنگ استقالل در حقيقت مؤید نفوذ فوق العاده این گروه در بين کتله های 

ادرش مردم بود. حضرت فضل محمد مجددی)بعدها شمس المشایخ(، بر

عبدالواسع  نورالمشایخ(مولوی)بعدهاعمرمجددی فضل حضرت

،مولوی فضل الحق، آخوندزاده موسهی، مال اتمانزی، مال محمد دهاریقن

،مالعبدالحميد خان،مالعبدالرحمن بيکتوتی) بعدها قاضی القضات (  جان
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الکوزائی،متولی خرقه شریف قندهار، از جمله رهبران برازنده دینی بودندکه 

استقالل وطن خدمت کردند. در جبهات مختلف برای
180

 

شيخ فضل عمر مجددی عساکر دولتی را در والیت جنوبی)پکتيا( همراهی 

کرد. او در خطابه اش در زرمت نيت پادشاه را برای بدست آوردن آزادی کامل 

 افغانستان چنين بيان نمود:

پادشاه افغانستان اعليحضرت سيف الملت و الدین امان اهلل خان عزم مصمم 

ه تا بعون اهلل تعالی و صدقۀ حبيبه عليه صلوات و السالم آزادی تامۀ  فرمود

افغانستان را بهر فداکاری که باشد به همکاری ملت مسلمان و غيور 

افغانستان از انگليس استعمارجو بدست آورد.اگر چه مملکت ما نسال بعد 

نسل بهمه معنی مستقل و آزاد بوده و خواهد بود، اما بعد از خارج شدن 

انگليس در محاربۀ ميوند به دسایس گوناگون فرنگيان مکار بعضی شرایط را 

به امرای سابق تحميل نموده بودند که منافی آزادی تامۀ داخلی و خارجی 

. افغانستان بود. اسالم رقيت را که ضد حریت یعنی استقالل است نمی خواهد

س جای ماست اگر شهيد شدیم جنت الفرود  سبحان اهلل چه افتخار بزرگ است،

که  و اگر زنده و مجاهد ماندیم باعث سعادت دارین ماست، چنان سعادتی

غبطه آید. التجا می کنم که امروز تمام اقوام افغانستان نعرۀ  نقدسيان را برآ

جهاد استقالل و امر واجب االذعان امير امان اهلل خان غازی را لبيک گویند.
181
  

اسالمی و جهاد مقدس و شهادت در  همه اش مملو از احساسات ،این خطابه 

راه خدا بود و همچنان اعالن جهاد از طرف اعليحضرت امان اهلل خان غازی ، 

حضرت صاحب امان اهلل خان را بحيث زعيم اسالمی و حامی مقدسات اسالمی 

کرد و از همه اقوام افغانستان باسم اعليحضرت امان اهلل  و راعی جهادمعرفی

ق عليه دشمن وطن مبارزه نمایند. در جهاد استقالل دعوت کرد تا متحد و متف

ازدیاد آغاز جهاد و نهایت آن سبب  داشتند. همه اقوام افغانستان نقش فعال 
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و همچنان آغاز همبستگی و  نهضت اسالمی افغانستان معاصر شد نفوذ

این  1924متأسفانه بعد از  گردید و لکنهمکاری بين علماء و اصالح طالبان 

ن علماء و پادشاه و مشروطه خواهان و اصالح طلبان از بين رفت همبستگی بي

و صحنۀ همکاری به جدائی و بالآخره به سقوط سلطنت اعليحضرت امان اهلل 

 که در فصل های بعدی روی آن بحث مفصل خواهيم داشت. انجام یافت خان 

وضعيت عمومی درکشور آماده جهاد و مبارزه با انگليس بود، مردم از 

حبيب اهلل خان فاصله گرفتند . امير حبيب اهلل خان آغاز حکمروائی حکومت 

خود را به آرامی شروع کرد اما این روش ادامه نيافت و مردم از حبيب اهلل خان 

تنفر پيداکردند. مير غالم محمد غبار وضعيت جامعه را اینطور بيان می کند: 

مردم را بستوه آورده   حکام و مامورین مطلق العنان و رشوه خوار دولت او توده

امير قشر روشنفکر را از اراده    1905در سال  بودند، امضاء معاهده با انگليس  

نا اميد ساخته بود و خون ریزی از مشروطه طلبان این نا اميدی را به کينه و 

انتقام مبدل کرد.
182

 

در نتيجۀ تحوالت در داخل افغانستان و خارج آن و موقف دشمنانه انگليس در 

در  هبریتانيحکومت  مورد افغانستان بعد از جنگ جهانی اول خصوصاً که 

  . کنفرانس صلح حاضر نشد تا مسأله و قضيه افغانستان مورد بحث قرار گيرد

لذا تمام قوای   ،نددرکنفرانس به استقالل افغانستان اعتراف نکرد  ها  انگليس

سياسی و روحی و ملی مشترکاً تصميم اتخاذ کردند تا استقالل افغانستان را 

از طرف واحد اعالن کنند. در این وقت امير حبيب اهلل خان به شهادت رسيد و 

امان اهلل خان که در دشمنی با انگليس معروف بودبه سلطنت رسيد. حضرت 

اهلل خان از اعالن جهاد امير  فضل محمد مجددی در وقت دستار بندی امان

استقالل افغانستان از طرف امان اهلل  حمایت کرد و در اولين روز تاج گذاری 

قطع  هخان اعالن شد و بدین ترتيب آخرین رابطه بين افغانستان و بریتاني

گردید.
183
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از  نستان به حضور پادشاه رسيدند وروز بعد از تاج گذاری زعمای ملی افغا

استقالل افغانستان گردیدندو عدۀ بيعت خود را از پادشاه شاه خواهان 

مشروط به استقالل کردند و پادشاه نيز به نمایندگان و زعمای ملی از گرفتن 

استقالل اطمينان دادو اضافه کرد که جهاد فریضۀ اسالمی است. 
184

 

اعالن جهاد مانند زلزلۀ بودکه موجودیت انگليس را نه تنها در افغانستان 

ر قارۀ هندی به خطر مواجه ساخت . حضرات فضل محمد و فضل عمر به بلکه د

امر پادشاه در بين قبائل جنوبی و افغانهای هر دو طرف خط دیورند اعالميه 

جهاد را که بامضاء اعليحضرت امان اهلل خان بود رسانيدند و مریدان خود را 

حضرت فضل محمد مجددی در خوست  امر به اشتراک در جهاد کردند.

حاضرین را مخاطب ساخته گفت: افغانستان از روز تأسيس آن توسط احمد 

شاه بابا تا امروز باساس قرآن کریم دولت اسالمی و مستقل بوده و است و 

حمایت انگليس از افغانستان خالف شریعت اسالمی ميباشد.
185

 

در پشاور عدۀ از علماء و مردم به دفتر پست افغانستان جمع شدند و از اعالن 

هاد حمایت کردند. حکيم اجمل خان تأیيد و حمایت مسلمانان هند را از جهاد  ج

به اعليحضرت امان اهلل تسليم کرد. تأیيد مردم هند از جهاد یکی از وثائق 

بسيار مهم در این عهد بشمار می آید که قبالً مؤرخين به آن دست نيافته بودند. 

امان اهلل خان حضرت فضل محمد مجددی در نامۀ عنوانی اعليحضرت 

 : دادمضمون وثيقه را اینطور توضيح 

 بحضور موفور السرور ارجمند اعليحضرت شهریار غازی خلد اهلل ملکه و 

 سلطانه : 

عرضداشت داعی صميمی اینکه: طالب علمی از شهر دهلی رسيده اظهار می 

دارد که از طرف حکيم اجمل خان و جماعه او بحضور انور واال احواالت 

مخصوصی دارم اینفقير هر قدر سعی و کوشش کردم زیاد از همين کلمات از 

ز وی استفاده نتوانستم. می گویدکه سوگند های محکم مرا داده اند که بج

 
 .1927دسمبر  27. االهرام ، سه شنبه  184184

محمد ابراهيم ، اشک و همچنان دیده شود: مجددی ،    1350سنبله    9و    8. روزنامه کاروان ،    185

 13غم ، صفحه 
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حضور امير المؤمنين بدیگری اظهار ما فی الضمير خود را نمی توانم، همين 

قدر که بذریعۀ شما بحضور مبارک شرفياب شوم. بحسب اجازه حکيم صاحب 

موصوف اظهار نمودم لهذا از کيفيت مذکور الزم دانسته اطالع دادم زیاده 

 /  حضور واال مختار اند. فقط و السالم عليکم ، فضل محمد مجددی

نده حکيم اجمل خان اعليحضرت امان اهلل خان  بی صبرانه انتظار رسيدن نمای

ت .  ن رابطۀ مستقيم با شخص پادشاه داشحکيم اجمل خاداشت ،از هند را 

جوابيه اش برای  ت امان اهلل خان را از مضمونانتظار بی صبرانه اعليحضر

نامۀ  اب. امان اهلل خان بجو تصاحب فضل محمد مجددی ميتوان یافتحضر

نوشت:  جناب محترم من ! از آمدن این چنين یک شخص از هند   حضرت صاحب

برای من خبر آمده بود، بسيار خوب شد در این فرصت رسيد فی الحال بواسطه 

قلعه بيگی بحضور من روانه کنيد، باقی احتياج دعائی جناب محترمم هستم 

امان اهلل خان . /
186

 

نامه های که از طرف اعليحضرت  ،کهاین بود دولتروش و پاليسی رسمی 

رتبه نامه یا فرمان را می  فرستاده ميشد، سرمنشی و یا یکی از مامورین عالی

مهمترین مورد گذاشته می شد. اما  ر آن امضاء و یا مهر پادشاه  در آخنوشتند و  

عنوانی حضرت فضل محمد مجددی این  خان در نامۀ اعليحضرت امان اهلل

تا  و نخواست لم خود و بصورت سری نامه را نوشتبق است که اعليحضرت 

 از مضمون آن اطالع حاصل کنند.  ارگ  ت اداریئيه

نگ عليه انگليس را استفاده از کلمۀ جهاد اسالمی ضد کفر در بدل اعالن ج

درک ميکرد و ميدانست که اگر فکر جهاد در بين مسلمانان  حکومت بریتانيه

عليه انگليس را انهانان قيام مسلحافغانستان وهندوستان پخش شودو مسلم 

کشورهای اسالمی خواهد  در هند و سائر یر نام جهاد نمایند نهایت بریتانيهز

 بود.

 
اصل   ،    1929-  1919. مجددی ، فضل غنی ، افغانستان در عهد اعليحضرت امان اهلل خان    186

هر دو نامه را در قسمت وثائق این مرجع مطالعه فرمائيد. این کتاب را پوهنتون کابل الکترونی 

 آنرا مطالعه نمائيد. islamifo.oneساخته و ميتوانيد در ویپ سایت  
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(  Lord.Chalmsfordهند )  مضمون ویسرای ازمطالعۀ را هند حکومت موقف

عنوانی حکومت انگلستان در لندن در مورد  او در نامۀ خود. بخوبی ميدانيم

که اعالن هوشدار می دهد هموقف استقالل طلبانه امان اهلل خان توضيح داد

 جهاد از طرف امان اهلل خان را باید جدی گرفت . 

همچنان جنرال انگليسی نامه ای به ویسرا هند فرستاد و از تماس های که بين 

یاد کرد و کاپی نامه بوده برقرار شده امان اهلل خان و طرزی با حکومت روسي

به ویسرای هند فرستاد. را همه لينين که عنوانی امان اهلل خان بود
187
  

ویسرای هندبرای ضعيف کردن اعالن جهاد اوال با زعيم اسماعيله در 

افغانستان تماس گرفت و از او خواست تا پيروان اش را در هند و افغانستان 

خان به درخواست حکومت هند بریتانوی از پيروان خود از جهاد منع کند. آغا 

در جهاد  تان عليه کشور دوست یعنی بریتانيهخواست تا در هند و افغانس

در افغانستان و را اشتراک نکنند، اما فتوای آغا خان تأثير مثبت و بزرگ 

هندبجا نگذاشت. ویسرا همچنان از نقيب صاحب بغداد ) سيد حسين افندی(  

راک در جهاد ليه جهاد اقدامات نماید و مریدان خود را از اشتخواست تا ع

، با اینکه رابطه بين انگليسها و نقيب صاحب بسيار عليه انگليس منع کند

اما  و همکاری مشترک بين هر دو طرف موجود بود، دوستانه و نزدیک بود

  نکرد. حد اقل بصورت علنی نقيب صاحب این کار را 

از واقعيت ها در هند و افغانستان و تأثير  اطالع  بعد از حکومت بریتانيه

اعالن جهاد به حکومت هند بریتانوی امر کرد تا با زعمای قبائل و در خيبر با 

رتير سياسی حکومت هند د. سکن سپه ساالر صالح محمد خان تماس بگير

خواست تا مذاکرات را با سپه ساالر صالح محمد خان آغاز کند اما  بریتانوی

سکرتير سياسی حکومت هند در موافقه نکرد.  محمد نادر خان رسپه ساال 

مذاکرات اش با زعمای قبائل افغانی نيز به نتيجه نرسيد و در راپوری که به  

از مجاهدین سرحدات را  تن  حکومت هند فرستاد نوشت که در حدود شش صد  

ند.ه اعبور و با قوای نظامی افغانستان پيوست
188 

 
187  .20-p19Balkhi,Abu Omar,op.cit,p 

188  .1923,p115-Adamec , Afghanistan 1900 
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يس ل يه انگدر جنگ عل  و اعليحضرت امان اهلل  موقف حکومت افغانستان

 ند وجودبسيار قوی بود و افغانستان و زعامت سياسی آن می توانست

را در هند  هانگليسها را در هند تهدیدکنند و موقف سياسی و نظامی بریتاني

ضعيف سازند. بغير از عناصر ذکر شده ، عناصر مهم دیگر نيز افغانستان و 

 : ر مبارزه با انگليس کمک کرد مثلزعامت سياسی آنرا د

 قوت بيشتر حرکت آزادی خواهی در هند در جریان جنگ جهانی اول. .1

 تهدید بلشویک از شمال. .2

ابعاد جدید در تکنالوجی جنگی خصوصاً طيارات حربی که روسها به  .3

 آن دست یافته بودند.

کز نظامی روسيه در حمالت خوف و ترس از اینکه افغانستان مر .4

 هند نشود. روسيه باالی

خاک افغانستان توسط روسيه و آغاز حمله هوائی روسيه در حالت استفاده از 

با استفاده از فضاء افغانستان موقف نظاميان محاصره شده انگليس را به خطر 

مواجه می ساخت خصوصاً که روابط و مناسبات انگليس ها با روسها در 

 در افریقا و آسيا تيره شده بود. انگریزنتيجۀ تأیيد روسيه از حرکت های ضد 

رایط خاص منطقوی و بين المللی جنگ سوم افغان و انگليس شروع شد در ش

و ممکن بود با رسميت شناختن استقالل سياسی افغانستان از طرف دولت 

از جنگ جلوگيری شود و رابطه سياسی خوب بين دو کشور بوجود  هبریتاني

 روسها در مانع پيشرفت همچنان و باشد  هکه به نفع افغانستان و بریتانيآید

به اعالن استقالل یکجانبه از طرف   ه، اما دولت بریتانيگرددشمال افغانستان 

حکومت   شئوليت جنگ را بدواعتراف نکرد . افغانستان مسامان اهلل خان 

 خان را مسئول آغاز جنگ نگلستان افغانستان و شخص امان اهللانگلستان و ا

 د.می دان 

 مسئولیت آغاز جنگ 
مؤرخين افغان و انگليس و روسيه و همچنان سياستمداران این کشور ها راجع 

دارند نظر  به علت ، جریان و نتيجۀ جنگ سوم افغان و انگليس باهم اختالف 
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یکی طرف دولت دارند      را  مسئوليت آغاز جنگ نظریات مختلف  و هر طرف در

 د.می کن را متهم به آغاز جنگحکومت بریتانيه طرف دیگر افغانستان و

درحاليکه حکومت مسئول آغاز جنگ می داند را افغانستان بریتانيه

طرف   انگلستان مسئوليت آغاز جنگ را بدوش افغانستان می اندازد و هر دو

 می آورند. برای تقویت نظر خود دالئل

و به همين دليل خواهان دانند می مت انگلستان را مسئول جنگ حکو  افغانها

اگرحکومت  افغانها به این نظر بودندکه دند.شپرداخت خسارات جنگی 

انگلستان استقالل افغانستان را برسميت می شناخت و اعليحضرت امان اهلل 

خان را بحيث پادشاه مستقل افغانستان می شناخت ممکن بود جنگ واقع 

نمی شد. افغانها می گویند که اعليحضرت امان اهلل خان در اولين روز جلوس 

 Lordان نامۀ دوستان به ویسرای هند فرستاد اما تخت افغانسترخود ب 

Chelmsford  ویسرای هند بزودی جواب نامۀ امان اهلل خان را نداد و به

 استقالل افغانستان اعتراف نکرد. 

استاد اقبال علی شاه موضوع عدم شناسائی رسمی استقالل افغانستان را از 

  Dewin Montgueد با عدۀ از مسئولين در حکومت هند مانن هطرف بریتاني

متخصص در   Sir.Hamilton Grantوزیرخارجه حکومت هندبریتانوی و 

تمام می گویدکه نامبرده  .شئون افغانستان وحاکم »سمله« بحث و مناقشه کرد

مسئولين حکومت هند بریتانوی از جواب متأخر ویسرای هند به امان اهلل خان 

ویسرای هند به امان اهلل خان اظهار تأسف کردند و اضافه کردندکه جواب نامۀ  

نتائج منفی را  هخالی از کلمات دوستانه و صداقت بود و مضمون غير دوستان 

بجا گذاشت. اقبال علی شاه از مذاکرات   ر روابط بين افغانستان و بریتانيهد

اش با مسئولين انگليس باین نتيجه ميرسد که اگر جواب نامه امان اهلل خان از 

جنگ سوم بين بودصورت ممکن  ویسرای هند دوستانه می بود در آنجانب 

افغانستان و انگلستان واقع نمی شد.
189 

اهده بين حکومت هند ویسرای هند در نامۀ خود عنوانی امان اهلل خان از مع 

یاد آور شدکه  اشاره کرده» داین ، حبيب اهلل «  نوی و امير حبيب اهلل خانبریتا

 
189  .102-Shah.I.A “Modern Afghanistan”pp101 
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آن نمی داند به دليل اینکه معاهده  خودرامسئول اجراء مواد حکومت بریتانيه

بود و با مرگ امير ملغی  ر حبيب اهلل خان و حکومت بریتانيهبين شخص امي

حکومت هند معاهده  با مان اهلل خان می خواهداگر ا، او اضافه کردميباشد

جدید را امضاء کند ، موافق هستيم .
190
  

امان اهلل خان نامۀ ویسرای هند را غير دوستانه و مغرضانه دانست و از آن 

کرد. امان اهلل خان در جواب ویسرا نوشت:   انگليس استفاده  عليه  وسيلۀبحيث  

من ندارد و اط با حکومت بریتانيهتبافغانستان از ناحيۀ قانونی هيچ نوع ار

مسئوليت در مقابل دولت بریتانيا ندارم و معاهدۀکه افغانستان را با  هيچ 

بود   ير حبيب اهلل خان و دولت بریتانيهانگليس ارتباط می داد شخصی و بين ام

ده جدید امضاء نمائيم امابشرطيکه ه. حاضریم تا با دولت انگلستان معا

ل افغانستان را برسميت بشناسد.انگلستان در آن استقال
191

 

به نامۀ های امان اهلل خان از جانب حکومت  بی اعتنائی و عدم دادن  جواب

علماء و  ،تعبير کردند يا را افغانها اهانت به شاه و دولت افغانستانبریتان 

بزرگان اقوام از شاه دعوت کردند تا در مقابل انگليس دست به مقاومت زده 

 استقالل افغانستان را بدست آورد.

حکومت انگلستان اميرامان اهلل خان رامسئول جنگ سوم ميدانند.انگليسها

ت زیادی داشت و برای : امير امان اهلل خان در داخل مشکالکه داین نظر بو ب 

   متوجه قوای خارجی سازد عليه انگلستان اعالن جهاد داد.ملت را اینکه 

ن گریگوریان« داکتر عبدالرحمن زمانی به نقل از نویسنده و مؤرخ بزرگ»وارت

می آورد. تقریباً تمام منابع رسمی به عبارات دیگر اینطور رانظریه فوق 

ه  هميت نشان دهند، و بيشرمان انگليسی نه تنها کوشيده اند این جنگ را کم ا 

کرده اندکه نتيجۀ جنگ به نفع بریتانيای کبيرتمام شده است،بلکه ادعا

ميگویند که گویا سبب اصلی جنگ مشکالت داخلی امان اهلل خان بود که از 

 که در مرگ امير حبيب اهلل خان،رهایی اعضای فاميل مصاحبان یا یحيی خيل

 
190  .Adamec.op.cit,p50 

191  .Adamec ,0o.cit,p 51 
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ناشی ميشد. خان نصراهلل شک قرارداشتند،ومحکوميت مورد
192

سها انگلي

مسئوليت آغاز جنگ را بدوش افغانستان می اندازند و از جانب دیگر نمی 

خواهند به پيروزی های نظامی افغانها و ناکامی خود اعتراف کنندو طور 

 وانمود می سازند که در جنگ با افغانها به پيروزی بيرون شدند.

جلوه را انگليس ها کوشيدند تا جنگ سوم افغان و انگليس را بی ارزش اما چ 

دهند؟ در جواب به این سؤال داکتر زمانی با استفاده از مراجع خارجی می 

 نویسد:

درین اواخر "براین رابسن" یکی از مؤرخين پيشتاز ارتش هند بریتانوی ، با 

استفاده از تجربيات کاری و تحقيقاتی اش در ارتش هند بریتانوی ،وزارت 

به جنگ سوم افغان و  و آکسفور به کاوش مسایل مربوطدفاع انگلستان 

انگليس پرداخته، سعی ورزیده است بداند چرا این جنگ با وجود درگيری 

عسکر اردوی بریتانيا ، پيشنهاد استعمال گاز سمی بر جنگجویان 350000

قبائلی و بمباردمان مهيج کابل، در خارج از هندوستان توجه کمی را جلب کرد 

رفت.بعضی ها ادعا دارند که حتی و مورد عالقۀ دانشوران و محققين قرار نگ

مؤرخين نظامی هم راجع به جنگ سوم افغان و انگليس ، نسبت به جنگ های  

دیگری که امپراطوری بریتانيا در آن درگيربود، کمترین آگاهی را دارند. 

رابسن در مقدمۀ کتابش علل کم ارزش نشان دادن این جنگ را چنين خالصه 

 ميکند:

تان ،این جنگ تحت الشعاع فاجعۀ چند در سطح محلی یعنی هندوس .1

انگيزعساکر انگليسی   حزن  نمایش امرتسرقرارگرفت.درین  قبل  هفته

 در باغ جليانواله مردم غير مسلح را قتل عام نموده بودند.

 نتيجۀ این جنگ برای انگليس ها دست آوردی نداشت.  .2

انگليس ها مصروف تحوالت و رویداد های دیگر جهانی بودند چون  .3

انقالب اکتوبر بلشویک ها در روسيه، کنفرانس صلح پاریس، 

 روپا بعد از جنگ اول جهانی.ابازسازی اقتصادی و سياسی 

 
  ان دیده شود:همچن، 28.زمانی،داکتر عبدالرحمن، همان مرجع، صفحه  192

Gregorian.Vartan,p228 
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نشۀ پيروزی جنگ جهانی مست بود، دولت انگليس که سخت در  .4

ی قایل نشدو حتی با نخست به خواسته های غازی امان اهلل خان ارزش

زیر پا گذاشتن موازین قبول شده، به نامۀ امان اهلل خان به موقع جواب 

اپریل و جورج پنجم تا اول می  15نداد. نائب السلطنۀ بریتانيا تا 

 به نامۀ غازی امان اهلل خان جوابی ندادند. 1919

وزیر دولت بریتانيا برای هند ميخواست برایش اطمينان داده شود که  .5

ه این جنگ ارزش بيشتر از یک برخورد سرحدی داده نشده و مثل ب 

 یک زد و خورد سرحدی با آن معامله شود.

 Sirیکی از رهبران شرکت کنندۀ این جنگ، هميلتون گرنت )  .6

Hamilton Grant  آنرا یکی از بی معنی ترین، دیوانه ترین و غير )

ضروری ترین جنگهای تاریخ می خواند.
193 

نها جنگ سوم افغان و انگليس یکی از مهمترین جنگ با دشمن اما برای افغا

خارجی و استعمار بود. نتيجۀ جنگ رسيدن به استقالل سياسی ، اقتصادی و 

آغاز صفحۀ جدید در تاریخ نهضت افغانستان بشمار می رفت ، افغانها با 

اتفاق و ریختن خون های پاک خود درس عظيم که شکست است برای بریتانيا 

 و نفوذو تسلط امپراطوری بریتانيا را در هند ضعيف و ناتوان ساختند.دادند 

روسها در مورد مسئوليت آغاز جنگ باین نظر اند که جنگ در نتيجۀ عدم  

شناخت انگليس از استقالل افغانستان واقع شد، ادارۀ کرملين طی اعالميه 

می سياسی نوشت که انگليسها سوء نيت نسبت به افغانستان داشتند و 

خواستند تا با قطع اجزاء از خاک افغانستان امپراطوری خود را وسعت 

بدهند.انگليسها نمی خواستند افغانستان مستقل و قوی دارای حاکميت ملی 

و مستقل حملۀ  يه را ببينند لذا باالی دولت کوچککامل و دوست با روس

نظامی کردند.
194 

این استکه تصميم و از مطالعات وثائق افغانی  نظر و برداشت شخصی من

فيصله اعالن جهاد و رسيدن به استقالل سياسی بعد از اینکه حکومت 

 
 .33-32. زمانی ، عبدالرحمن ، همان مرجع ، صفحات  193

 و همچنان ،. 99-98. کشککی ، برهان الدین ، همان مرجع ، صفحات  194

Baba,Khwajayev.A.H ,op.cit ,pp 95-96 ,and also , Shah.I.A,op,cit ,pp212-213. 
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بریتانيا حاضر نشد استقالل افغانستان را برسميت بشناسد ، قرار و تصميم 

و فيصله کامال ملی و افغانی بود و انعکاس دهنده ارادۀ آزاد ملت و زعامت 

ير از رای رسيدن به استقالل بغ فغانها ب ملی افغانستان را تمثيل می کرد. ا

جنگ راه دیگر نداشتند و ملت افغانستان بيعت خود را از پادشاه جدید 

مشروط به گرفتن استقالل و اعالن جهاد کرده بودند و شاه بغير از اعالن جهاد  

امان اهلل خان بحيث یک   برای ادامۀ سلطنت خود که ارادۀ آزاد مردم بود نداشت.

ا حتی قبل از رسيدن به سلطنت مصمم بود تا استقالل شاه جوان و آزادیخو 

کامل افغانستان راحاصل نمایدوبه اشغال نظامی وتسلط اقتصادی و 

سياسی انگليس ها در افغانستان خاتمه بدهد، رسيدن به این اهداف مقدس 

از نظر شاه چه از طریق مذاکره باشد یا جنگ هدف اولی و نهائی بود و شاه را 

 علما و دانشمندان و زعمای اقوام حمایت و تقویت ميکردند.در این اهداف 

ا برسميت می شناخت استقالل سياسی افغانستان ر حکومت بریتانيهاگر 

د و خونها ریخته نميشد و دروازه های افغانستان بروی نفوذ جنگ واقع نميش

 روس باز نمی شد.
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 فصل ششم 
 جنگ استقالل 

 نداشت مطلوب تبادل نامه ها بين اعليحضرت امان اهلل خان و انگليس نتيجه 

حاضر نشد استقالل افغانستان را برسميت بشناسدو در  حکومت بریتانيه

بر  ان تأکيد به  تسلط حکومت بریتانيهنامه های خود عنوانی شاه افغانست

 سياست خارجی افغانستان نمود.

تخت کابل خواست مستقالنه روزجلوس بر اوليناعليحضرت امان اهلل خان در

لس امان اهلل ، در مجاعالن استقالل کرد 1919سيزده اپریل عمل کند. او در 

 نيز حضور داشت ، اعليحضرت امان اهلل خان به او گفت  یخان خبرنگار انگليس

از  د. حکومت بریتانيهستقالل را به دولت خود اطالع بدهکه موضوع اعالن ا

بل رخ ميداد اطالع کامل داشت اما در جواب نامه اخير امان واقعات که در کا

اهلل خان بعد از وفات پدرش فقط تسليت گفت و از استقالل یاد نکرد، عدم 

احترام به درخواست افغانستان یکی از مهمترین عامل بود که امان اهلل خان در 

 مسجد عيدگاه در حضور نمایندگان ملت اعالن جهاد داد. 

ی نظامی ، اعليحضرت امان اهلل عمالً بصفت پادشاه کشور آزاد قبل از درگير

و مستقل عمل کرد. کابينه تشکيل داد و محمود طرزی را بحيث ناظر خارجه 

تعيين و از او خواست تا با انگليس ها ذریعۀ نمایندۀ سياسی شان درکابل 

مقيد  استقالل غير انگليسها به صورت جدی طلب کند تا به مذاکره و از

نموده و در آینده دولت افغانستان را در امور خارجی و غانستان اعتراف اف

ت به ریاست ئيت  خود ندانند.  در عين وقت یک هسياست خارجه زیر حمای

محمد ولی خان به روسيه و اروپا و امریکا فرستاده شد و از این کشورها 

سبات دعوت شد تا استقالل افغانستان را برسميت بشناسند، روسها که منا

 خوب با بریتانيا نداشتند فوراً استقالل افغانستان را برسميت شناختند. 

روابط نزدیک با روسيۀ نيز عامل مهمی بود برای تقویت تالشهای امير امان  

 مناسبات سياسی و تجارتی با کشور هایی خارجی  اهلل خان جهت برقرار کردن

 :می گویددر این مورد. سيد قاسم رشتيا از راه شوروی 
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دولت افغانستان نامه هایی به لنين ) والدیمير ایليچ لنين ( فرستاده و او هم  

اول تماسهای مستقيم بين افغانستان   جواب مساعد داده بودوبراثرآن برای بار

با دولت جدید البنياد شوروی بر قرار شده بود.
195

 

فشار  ت های سياسی به کشور های خارجی وارد کردن ئيهدف از فرستادن ه

 باالی بریتانيا بود تا استقالل افغانستان را برسميت بشناسد.

از طرف دولت بریتانيا را کابينه بریاست  افغانستان استقاللبه  عدم اعتراف

دولت افغانستان برای یک  تا شد اعليحضرت امان اهلل بحث کرد و فيصله

به اتصویب شدتآراء  به اتفاق کابينه ازجلسات یکیودرجنگ آماده باشد

افغانستان که با هندوستان متصل است یک فرقه عسکر   ،،سرحداتحدود

فرستاده شود و استحکامات گرفته منتظر اوامر حکومت باشند.
196

 

سرحدات افغانستان با هند  یهدف از سفر بری و فرستادن نظاميان در نزدیک 

حکومت بلکه درپهلوی فعاليت های سياسی،جنگ نبودبه هدف  تنها

سرعت ببخشد و بریتانيا به  افغانستان خواست تا فشار نظامی مذاکرات را

موافقت نمایند. اما  ل کامل و بال قيد و شرطکابل مبنی بر استقال مطالب

ی انگليسها حاضر به رسميت شناختن استقالل افغانستان نشدند و برا

 .هم جنگ و آن  افغانستان فقط یک راه باقی ماند

 جبهات جنگ  
ی نظامی افغانستان را به اعليحضرت امان اهلل خان برای جنگ با بریتانيا قوا

 ، بلوچستان » قندهار« و جبهۀ جنوبی،پکتيا.جبهۀ خيبرتقسيم نمود.سه دسته 

جبهۀ چهارم را داکتر   . جبهۀ فراموش شده کنراست بنام  که جبهۀ چهارم

ین رساله استفاده که از تحقيق شان در ا الرحمن زمانی جدیداً بحث کردهعبد

 ميشود

 
 .37. طنين ، ظاهر ، همان مرجع ، صفحه  195
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 آباد  جالل  ،اول : جبهۀ خیبر
ندانی سپه ساالر آن تحت قوماقوای نظامی با اسلحه های بيشتربخش بزرگتر 

آباد جبهۀ مشرقی بود. صالح محمد خا ن به صوب جالل  صالح محمد خان در

و تا سرحد دکه رسيد و کوه های داخل حدود افغانستان را برای  حرکت نمود

بسيارمهم بودلذا  جنگ استراتيجی در قرارداد.جبهۀ خيبرخودسنگر

فاده از موقف الر با استآن به وزیر دفاع سپرده شده بود. سپه ساقوماندانی 

اسلحه های جدید را با وعساکر ورزیده  وزیرحربيه بود،نظامی که داشت ،

موجودیت نظاميان ورزیده و  .امکانيات بشری و مادی در اختيار داشت 

و را مغرور کرده بود و به قوای ملی و مجاهدین بسيار اتکاء ا هترب  اسلحه

 نداشت.

جبهات مختلف   تا تمام قوای در  شده بودپالن گذاری  ری  استراتيجی جنگ طو 

باشند و حمله در یک زمان داشته انتظار امر اعليحضرت برای آغاز حمله 

شروع شود تا عساکر بریتانوی وقت تجمع نظاميان شان را در یک منطقه 

نداشته باشند. حمله نظامی در جبهۀ خيبر ارتباط مستقيم به حرکت انقالبيون 

پالن  در پشاور باید آغاز می یافت .در پشاور داشت و حمله بعد از قيام مردم 

دارۀ استخبارات بریتانيا کشف شد. ادارۀ  قيام مردم در پشاور از طرف ا

د طرزی را که عنوانی غالم حيدر خان مدیر و استخبارات انگليس نامۀ محم 

دفتر پست در پشار بود بدست آورد. در نامه محمود طرزی مردم پشاور را امر  

به قيام ملی بمجرد حمله نظامی بقيادات صالح محمد خان باالی قوای انگليس 

نموده بود.
197 

باشد طرف دیگر صالح محمد خان بدون اینکه با دفتر پشاور تماس داشته  از

. مؤرخين امر به حمله داد  تماس بگيرد ینواريبا سران قبائل ش اینکه نو بدو

اولين شخص   لح محمد خان اراده داشت تاباین نظر اندکه سپه ساالر صا

نظامی در دولت باشد که آغاز به حمله باالی دشمن کرد.
198 

 
197  .Poullada,Leon B ,op.cit.p239 

و همچنان : غبار ، ميرغالم محمد، همان مرجع  8سيد شاه ، همان مرجع ، صفحه . بخاری ، 198

 , Sykes,Percy” A History of Afghanistan” Vol 11و همچنان دیده شود:   758، صفحه 

pp 267-268. 
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يسها قبل از جواب به حملۀ صالح محمدخان  جهت تقویت و حمایت جبهۀ انگل 

داخلی شهر پشاور را محاصرکردند . جنرال کليمو مواضع انقالبيون را با توپ 

بست و حمالت هوائی صورت گرفت. انگليسها زعمایی ملی پشاور که با 

 را دستگير و زندانی ساخت و در بين دولت افغانستان رابطه داشتندهمه

دستگير شده گان مدیر دفتر پست افغانستان نيز بود، باین حرکت انگليسها 

تأمين کردند.و جبهۀ داخلی را آرام 
199 

قوای ملی و  يس مشغول مبارزه در داخل پشاور عليهدر حاليکه قوای انگل 

نوار و مهمند باالی منطقۀ » باغ« حمله و ي، افراد قبيلۀ شندمجاهدین بود

کردند. درسوم می یک دسته از نظاميان افغانی به قوماندانی تصرف    منطقه را

ضابط ظاهر شاه باالی قافلۀ تجارتی انگليس حمله کرد و در چهارم می ظاهر 

شاه باالی لندی کوتل حمله و آنرا تصرف و جریان آب را از قوای انگليس قطع 

نمود.
200 

فراد قبائل سپه ساالر صالح محمد خان از پيشروی نظاميان افغانستان و ا

مومند و شنوار استفاده خوب نکرد و به پيشروی ادامه نداده در دکه باقی ماند 

و بدین ترتيب قوای نظامی به قوماندانی ظاهر شاه و افراد قبائل مومند و 

 .گذاشت  در ميدان جنگ تنها و بدون حمایت  را شنوار

غ را از قوای  موفق شد منطقۀ استراتيجی با(  Genral,G.F.Corckes)  جنرال 

و از آنجا قوای نظامی خارج سازد  1919می  9نظامی افغانستان بتاریخ 

 افغانستان را تهدید نماید.

جنرال کروکهير بطرف غرب خيبر پيشروی کردو در خيبر قوای بعداز منطقۀ باغ  

باقی ماند و در این وقت قوای   ماه می در غرب    11مجاهدین را شکست دادو تا  

( رسيد. در جنگهای خيبر انگليسها تفوق Powlerت جنرال ) تازه نفس بقياد

مجاهد را به شهادت   60نظامی خود را به اثبات رسانيدند و در حدود 

دکه را تهدید کردند و اما صالح محمد خان برای  انگليسها رسانيدند. از خيبر 

 
199  .Fletcher,Arnold” Afghanistan,Highway of conqest” p 191 

 Fletcher. Op .citو همچنان دیده شود:    9-8. بخاری ، سيد شاه ، همان مرجع ، صفحات  200

,p191. 
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 ماه می 13نظامی در اولين حمله بتاریخ های دفاع دکه آماده بود.با آمادگی 

غانستان دست به حمله نگليس ها جنوب دکه را تصرف کردند و نظاميان افا

نواری،صافی جرگۀ ملی تشکيل ي. زعمای قبائل خوگيانی،شمقابل نزدند

ای مشترک و از بين خود قو دادند و اختالفات خود را حل و کنار گذاشتند 

 ماه می قوای ملی مشترک باالی نظاميان انگليس 17دادند. بتاریخ تشکيل 

ماه می جوانان قبيلۀ  18حمله نمودند و خيمه های شانرا به آتش کشيدند و در 

افریدی باالی پایگاه نظامی انگليس حمله کردند. در این حمله محمد عمر 

را به اثبات رسانيد و او به  گ قوم افریدی شجاعت و قهرمانی افریدی بزر

د. در حمله قبائل شهادت نظاميان انگليس یکی از بزرگترین دشمن انگليس بو 

و اما قوای هوائی باالی افریدی ها بجا گذاشتندکشته  35افریدی انگليسها 

حمله و آنها را شکست داد. 
201

 

بعد از شکست قوای ملی انگليسها بطرف تورخم حرکت کردند و متأسفانه 

صالح محمد خان مقاومت نکرده به طرف جالل آباد عقب نشينی کرد. مؤرخين 

 متهم به عقب نشينی بدون دليل کردند. را محمد خانافغان صالح 

که دردست داریم نشان می دهد نظاميان وقوای ملی و مجاهدین  وثيقۀ رسمی

در بسا جبهات به پيشروی رسيده بودند. برگد محمد عمر خان در یک نامه 

االر صالح محمد اینطور سپه سرای ب بود رسمی که در برگۀ رسمی تحریر شده 

 د: اطالع دا

شمن از طرف برگد محمدعمر خان بحضور سپه ساالر صاحب عرض شودکه د) 

بسيار شکست کرده و ما پيشرفت می کنيم و دشمن را شکست و پاش دادیم  

خود بداخل خط آتش دشمن هستيم حال چونکه دشمن شکست خورد پيش رفته 

و حال کلی نفری را به پيشرفت ميبرم تا بهرحد که الزم دیدم قایم ميکنم نفری 

 15مؤرخۀ     .  شهيد و بعضی زخمی شده را معلوم نيست که تعداد شان چند است

 202. (. 1337شعبان 

 
 .6058و کاکا خيل ، همان مرجع ، صفحه    759مرجع ، صفحه  . غبار ، مير غالم محمد ، همان    201

ثيقه به کتاب بنده ، افغانستان در عهد اعليحضرت امان اهلل خان  . برای مطالعۀ اصل و 202

 مراجعه فرماید.
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سپه ساالر مبلغ بيست هزار پوندبرای عقب نشينی از عدۀ باین باور اند که 

اما دليل مادی در این مورد در دست  ،یافت کردجبهه جنگ از انگليسها در

،صالح تاسواقعيت  نيست وچيزیکه درمورد سپه ساالرگفته می شودخالف

 فغانستان بود.محمد خان شخص مسلمان و دوستدار ا

در مورد بيست هزار پوندکه در بعض کتب تاریخ آمده با مرحوم محمد اکبر 

گفت: عساکر  گرفتم ، اقای پروانی سفير افغانستان در جده تماس پروانی

افغانستان در اعترافات شان این اتهام را به صالح محمد خان نسبت دادند. و 

جالل آباد بودم و در آنجا  زمانيکه در خدمت اعليحضرت محمد ظاهر خان در

بود، تعداد از زعمای قبائل صالح محمد خان را متهم به  1930لویه جرگۀ سال 

شکست کردند و در صداقت و امانت او شک داشتند.
203

 

جنرال محمد نادر خان در مورد شکست قوای سپه ساالر صالح محمد خان می 

در ادارۀ جنرال بی  گوید با داشتن بهترین قوه صالح محمد شکست یافت زیرا

نظمی زیاد بود و بی نظمی سبب شکست نظاميان افغانستان در جبهۀ دکه به 

حساب می آید.
204
  

اعليضرت امان اهلل خان در فرمان پادشاهی عنوانی جنرال محمد نادر خان در 

 می نویسد: ادارۀ جنرال صالح محمد خان مورد شکست قوای زیر 

عاليجاه با عزت و عزیز اخی محمد نادرخان سپه ساالر را واضح خاطر باد....... 

 نظامیعساکر همراه صالح محمد خان سپه ساالر شکست خوردند فوجی 

که مستحضر ميباشدو نفری حضور مفصل برای شما خبر داده شدآنصوب از

نظامی که از آنجا شکست خورده و بطرف کابل آمده بودندعليجا محمد نعيم 

خان نائب ساالر را به سرخ پل پيش روی شان مقرر کردیم که آنها را بهر صورت 

ارالسلطنه کابل شود دل داری کرده بگرداندکه از آمدن کم دلی برای فوج مقيم د

وکندک هائيکه روانه جالل آباد شده اند و در بين راه ميباشنداز شکست آنها 

 
برایم داد. و گفت که  1982ماه اپریل  8ریخ . این معلومات را مرحوم محمد اکبر پروانی بتا 203

 در جنگ استقالل در قندهار بودم.

 .101-100کشکی ، برهان الدین ، همان مرجع ، صفحات .  204
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پيش نشودهمان بودکه نائب ساالر در آنجا هر قدر کرد واپس نگشته عازم 

 کابل شدند و شکایت زیاد از بی انتظامی منصبداران خود ميکنند .

ائده نکرد پس وزارت چون دلسوزی ف يحضرت امان اهلل خان اضافه کرد:اعل 

.دفاع اسلحۀ شانرا تسليم شد
205 

در مورد سپه ساالر صالح محمد خان حضرت صاحب محمد صادق المجددی 

می نویسد: صالح محمد خان در روز اول پادشاهی » امان اهلل خان « بسيار به 

اخالص و فداکاری پيش آمد نموده صاحب منصبانيکه به کابل بودند همگی 

ن اهلل خان برای بيعت حاضر کرد. در روز جمعه اول که امان اهلل را به حضور اما

خان بعز سقوط امير نصر اهلل خان اعالن پادشاهی خود را نمود در آن روز صالح 

محمد خان را به منصب سپهساالری و قوماندان کل قوای افغانستان مقرر 

مسکوکات کردو در مسجد عيد گاه اعالن منصب او را نمود  و یک مبلغ طال و  

 باالی او نثار کردند.

یک پارچه بم طياره و سپهساالر صالح محمد خان از محاذ دکه شکست خورد 

شکست نظاميان زیر  به پای او اصابت کرد و از دکه بدون معطلی به کابل آمد.

داخل سرحدات افغانستان تا  را فرصت دادادارۀ صالح محمد خان انگليسها 

د پيشروی کنن ۀ هزارنو و آخند موسیبه قری
206

. 

، ندبعضی زخمی و بعضی شهيد شدساالر بودند، سپهفرقه عسکری که با  

بقيه شان که به جالل آباد رسيدند شهر را تاراج کرده و به صوب کابل روانه 

شدند، خبر شکست به کابل رسيد، و یک طياره هم به کابل آمده چند بم در قلعۀ 

و درکابل  نداخته مراجعت کردارگ و چهاونی عسکری و خيمه گاه نظامی ا

به  مفرما شد، همگی خانواده های معروفحک دیک پریشانی و بی ثباتی زیا

اطراف کابل گریختند. چرا صالح محمد خان اینطور شکست کرده و سر راست  

به کابل آمد ؟ چرا شکست او مشهور است .اما چرا شکست محمد نادرخان 

 
 .1، نشر شده در کتاب نادر افغان جلد  1337شعبان سال  26تاریخ . فرمان پادشاهی ،  205

. هزارنو : ازقریۀ های عالقۀ جالل آباد است که بين این قریه و شهر جالل آباد در حدود پانزده   206

سوالی بنی کوت است و بنام  موالنا آخند موسی تا بيست ميل است. آخند موسی ، مربوط ول 

 از خليفه های حضرت شاه معصوم پسر حضرت مجدد الف ثانی ميباشد.
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ظاهرنشد، جرائدکابل حسب اوامر حکومت این هزیمت را ننوشتندو 

مخبرهای عسکری انگریز و دیگر دول که در بين عساکر انگریز موجود بودند 

هيچ کدام یک کلمۀ هم اشاره به این شکست نکرده اند. تنها نمایندۀ اخبار 

عسکری ترکيه از این شکست مفصل به جراید ترکيه نشرکرده وسبب شکست 

از جبهۀ جالل آباد را می نویسند که بعد هزیمت صالح محمد خان انگریز ها 

هم خالف   یه را به صوب جبهۀ تل سوق داده و محمد نادر خانیک مفرزه عسکر

. این بود که توقع روزهای خود را در محاصره تل ضایع کرده و شکست نمود

صالح محمد خان به گریز بدنام و محمد نادر خان و برادران او بلکه تمام افراد  

 خاندان او به گریز نيکنام شدند .

چون سپهساالر صالح محمد خان قوای مجاهدین را از خود نا اميد کرد هيچ  

شت که به آن تکيه نموده و شکست خود را اداره کند بلکه شهر  یک سند ندا

کابل را هم هدف بم های طياره ها گردانيد ،او زبان زد ملت افغان شد و سبب 

معزولی و بدنامی او گردید. امان اهلل خان هم می خواست که صالح محمد خان 

مغرور بدنام شود.
207

 

نکشيده فوراً طی فرمانی صالح اعليحضرت امان اهلل خان انتظار ختم جنگ را  

محمد خان را به کابل خواست و او را از منصب اش تقاعد داد. امان اهلل خان در 

 نوشت: عنوانی سپسهاالر  نامۀ که عنوانی صالح محمد به جالل آباد فرستاد

صداقت نشان اخی صالح محمد خان سپه ساالر نظامی را  هپناعليجاه عزیز 

شده اه جالل آباد نيز روز بروز گرم  مجروح گردیده و هو واضح خاطر باد. آن اخی  

دوست محمد خان نائب   ههمرابرای زخم خوب نخواهد بودلهذا عاليجا عزیزان  

ساالر و محمد خان جرنيل را مقرر و مأمور خدمات ملکی و نظامی مشرقی 

نمودم آن اخی کار های محوله خود را با عمله و تحلقاتی که با خود شما ميباشد 

حول اوشان داشته و تسليم آنها نموده خود شما مع الخير و الحافيه بسواری م

 موتر بحضور واال مشرف ميشود انشاء اهلل و تعالی .

 
 .50-46-45. المجددی ، محمد صادق ، الطود الشامخ ، صفحات 207
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امير امان اهلل خان .
208

 

با پسر مرحوم سپه سهاالر صالح محمد خان  ، امریکا،فریجنياوالیت در 

پرسيدم. جناب شان  مالقات کردم و در موردفرمان اعليحضرت امان اهلل از او 

در وزارت دفاع  کردند تاگفت که اعليحضرت امان اهلل سپه ساالر را امر

مشغول کار باشند اما سپه ساالر بهتر دانست که در خانه باشد تا زمانيکه 

 بحيث مصائب تعيين شدند.

شکست قوای نظامی در مشرقی سبب فشار زیاد باالی جبهات دیگر خصوصًا 

ا قوای ملی و مجاهدین که زیر قيادت علماء کرام جبهۀ خوست گردید و ام

 بودند توانستند به موفقيت های زیاد برسند.

اینطور برسی کرده اند: قشون  منابع رسمی قوای انگليس را در جبهۀ شرقی 

ماشيندار، چند   104توپ ،  66انگلستان یک فرقه پياده ، یک فرقه سواره ،

ر، یک گروه پيش قراول با دو فرقه گروه مين گذا  4عدد هواپيمای بمب افگن،  

ی کليمو ميجر احتياط و شبه نظاميان سرحدی و شبه نظاميان به سرکردگ

غند  2در مقابل سپاه افغانی بریگدی بالدوین. ،کرکروبریگدبر ،جنرال فولر

 توپ.  48 و پياده یک کندک سواره یک کندک توپجی

 دوم : جبهۀ بلوچستان » قندهار«
جنگ استقالل به حساب می آید به  بلوچستان ، قندهار از جبهات مهمجبهۀ 

بلکه منطقۀ نه تنها برای افغانهادليل اینکه قندهار منطقۀ استراتيجی 

  ب می آمد. قوای نظامی در این جبهه استراتيجی برای انگليسها نيز به حسا

 خان  حبيب اهلل که در زمان امير با قدرت تعبدالقدوس خان شخصيزیر ادارۀ 

بهۀ بلوچستان خان به قندهاردر ج ازرسيدن عبدالقدوس بود.قبل صدراعظم

کندک سواره به قوماندانی غوند مشر غالم نبی خان سه کندک پياده و دو

، و قوۀ کوچک به تعداد شش صد عسکر در سپين بولدک زیر ادارۀ یناصر

تورن محمد یوسف خان موجود بود.
209 

 
. برای اصل فرمان به کتاب  بنده بنام افغانستان در عهد اعليحضرت امان اهلل خان مراجعه   208

 شود.

209  .194-pp 193ee.Louis ,op.cit, Dupr 



[155] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

ی بریتانيا مستقر بود. انگليسها دو فرقه  در طرف دیگر خط جنگ قوای نظام

صد سوار انگليسی و سه صد هندی پياده و فرقه هندی سواره که شامل سه 

و همچنان دو طياره ای جنگی به هدف تأمين خط آهن به قوماندانی  عسکر

« داشتند.  Lieutenant Genral Wapshareجنرال انگليسی بنام » 
210

 

يدن قوای تازه افغانی بقيادات عبدالقدوس رس قوماندان نظامی بریتانيا تا

ند ساعت حمله داد و بعد از چ خان به منطقه زیاد انتظار نکشيد و فوراً امر به 

ماه می قلعۀ  26. قوای انگليس در منطقۀ سرحدی را تصرف نمود ،جنگ

سرباز افغانی صدنظامی افغانی را در سرحد به محاصره کشيد. در قلعۀ سه 

زخمی شد. 150عسکر شهيد و  150جمله  وجود بود که تسليم نشدند و ازم
211

 

پيروزی نظاميان افغانستان  عدم عبدالقدوس خان در نتيجۀ عدم مقاومت و

مردم مراجعت نمود و در مسجد جامع قندهار  در مقابله با قوای انگليس به

مردم را دعوت کرد و خود کفن پوشيد و اعالن جهاد داد و با قوای نظامی و 

عبدالقدوس خان نتوانست جلو  کنی بطرف سپين بولدک حرکت کرد وال مل 

پيشرفت قوای انگليس را مانع شود.
212

 

را در شهر  خواست تا فتنه مذهبی  در جریان جنگ ادارۀ جاسوسی انگليس

قندهار بين سنی مذهبان وشيعه مذهبان به ميان آورد و جبهۀ داخلی را ضعيف 

طفلی از خانواده سنی  انگریزسازد، برای ایجاد فتنۀ مذهبی ادارۀ جاسوسی 

را به قتل رسانيده و جسد او را در منزل یکی از زعمای مذهبی شيعه بنام آغا 

حادثه سبب قتال و جنگ بين . این حب نور محمد خان قزلباش ، گذاشتصا

پيروان شيعه و سنی در شهر قندهار شد و عبدالقدوس خان به مشکل توانست 

آتش فتنه را خاموش کند. با اینکه  فتنه مذهبی خاموش شد اما سبب ایجاد  

 همکاری بين نظاميان شيعه و سنی نشد.

 
 ,Fletcher,Arnold , op.citو همچنان :    760. غبار ، مير غالم محمد ، همان مرجع ، صحفه    210

p193. 
211    .Shah.I.A”The Third Adghan War 1919 “p132   ، و همچنان ، غبار ، مير غالم محمد

 همان مرجع ، همان صفحه.

 .5810. کاکا خيل ، همان مرجع ، صفحه  212
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ه ای داخلی در شهر قندهار استفاده کرد و بزودی قلعۀ ناز فت  Wapshareجنرال  

سپين بولدک ،قندهار بروی   بين تصرف و راهبطورکامل سپين بولدک را 

ز پيشروی داخل شهر  نظاميان انگليس باز شدو اما جنرال انگليسی ا

انتظار نتائج جنگ ماند. سردار به و در اسپين بولدک  کردقندهارصرف نظر

شد جبهۀ جدید را در جنوب غرب باز کند و تا مسافه  قعبدالقدوس خان موف

نظاميان افغانی در حالت پيشروی بودند  کيلومتر داخل بلوچستان شد، یس

تا مسافه بيست کيلومتری داد که اعليحضرت امان اهلل خان امر به عقب نشينی  

 و قب نشينی اطاعت نکرد دوس خان از امر پادشاه برای ععبدالق وليکن

 .آنرا حفظ کرد موقعيت که بدست آورده بود

، بلوچستان و چمن بقيادات سرادر ظاميان افغانستان در جبهۀ قندهارن 

 نتيجۀ که از ندعبدالقدوس خان اعتماد الدوله به پيروزی نظامی دست نيافت

استفاده کند.با طرف انگليس در مذاکرات  افغانستانآن حکومت 
213

 

يس در جبهۀ قندهار عبارت بود از: یک فرقۀ پياده ، پياده هندی، ل انگ قوای

یک فرقه سواره انگليسی، یک فرقه سواره هندی، دو گروه محافظ راه آهن ، 

ابل قوای افغانی خانه . در مقدو گروپ سواره محافظ ، دو طياره جنگی با توپ  

ت قومانده غالم فرقه پياده ،دو کندک سواره و توپجی تح عبارت بود از: یک

نفر از قطعه سرحدی   300نفری در تورغندی و    300نبی خان چرخی ، یک قطعه  

درپوسته ها بسرکردگی عبدالقدوس خان.
214

 

 سوم : جبهۀ پکتیا ، خوست : 
و به سرحد   خوست دراخيرحدودجنوب شرقی افغانستان موقعيت دارد

مناطق  نارکوهات بسيار نزدیک ميباشد. خوست ، جاجی ، ارگون و پاره چ 

 کوهستانی و أهميت استراتيجی مهم را در جنگ استقالل داشت. 

 
. چمن به سمت جنوب غرب افغانستان و سرحد افغانستان و از مناطق بلوچستان و شال 213

 کوت کویته است.

. عبدالقدوس خان در سلطنت امير عبدالرحمن خان به منصب )ایشک آغاسی( حضور  214

بعد از وفات امير عبدالرحمن خان در زمان امير حبيب اهلل خان برتبۀ) اعتماد الدوله( رسيد و 

 .وفات کرد 1928مطابق مارچ  1346ماه رمضان  21تقاء نمود. عبدالقدوس خان در ار
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در جبهۀ خوست قوای ملی و مجاهدین نقش مهم را در قتال داشتندو اگر قوای  

ملی و مجاهدین در جبهۀ خوست حضور نمی داشتند قوای نظامی به 

و  قوماندانی محمد نادر خان مانند جبهه های دیگر به شکست مواجه می شد

افغانستان کامالً اشغال و پادشاه بخاطر حفظ سلطنت مجبور به قبول معاهده 

 جدید با بریتانيا می شد.

صد  سه  خان در حدود یک هزار سرباز بود ، محمد نادرقوای نظامی زیر ادارۀ 

نظامی پياده و سه صد سواره تحت اداره و قوماندانی غوند مشر مبارک شاه  

در خوست  توپ موجود بود. 18در جبهۀ پکتيا خوست   همچنان خان بود و

یک فرقه به جنرال محمد نادر خان نظاميان را به چند دسته تقسيم کرد. 

سرحدات افغانستان با وزیرستان  نی شاه ولی خان به طرف ارگون ،قوماندا

اه محمود خان به منطقۀ جاجی رفت موقع اتخاذ کرد. فرقه دیگر به قوماندانی ش

د پاره چنار موقعيت گرفت.در سرحو
215

 

قوای ملی که از جوانان قبائل تشکيل می شدبه زعامت حضرت صاحب شمس  

المشایخ و نورالمشایخ و تعداد از علمای بزرگ افغانستان بود و گفته می 

شودکه تعداد قوای ملی منظم در حدود سه هزار نفر مسلح بود. در آغاز 

. بعد از تقسيم نظاميان موجود نبودملی و محمد نادر خان  همکاری بين قوای

در خوست جمع شدند و  زعمای جنگ از عسکری ها و علماء و بزرگان قبائل

مشایخ بزرگ را  اعليحضرت امان اهلل قبال  استراتيجی نبرد را بررسی کردند.

به حيث رئيس رضاء  ه بود تاکه در سمت جنوبی رسوخ زیاد داشتند معين کرد

های نظامی معاونت کنند،درسمت جنوبی حضرات   کشوری با قوماندان  کاران

مجددی شوربازار نفوذ روحی و معنوی بيشتر نسبت به دیگران داشتندو بعد 

 .زاده صاحب موسهی رسوخ زیاد داشت از ایشان صاحب

با هر فرقه ای نظامی ، فرقه  تا کرد در مجلس خوست جنرال نادر خان پيشنهاد 

ماندانی جنرال محمد که به قو  یغوند .ی بزعامت یکی از بزرگان باشدهای مل 

همراه شد و حضرت فضل عمر با آن    ، حضرت فضل محمد مجددینادر خان بود

و صاحب زاده  که به قوماندانی شاه ولی خان بود همراه شد یمجددی با غوند

 
215  .Government of Inda “official account of the thired war 1919” p 59 



[158] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

گردید و ی شاه محمود خان بود همراه که به قوماندانصاحب موسهی با غوند

د.بطرف جاجی حرکت کردن همه
216

 

دائر کردند    زعمای نظامی و جهادی مجلس بزرگ  در شهرگردیز  1919اپریل    24

گفت: ما  مجددی مردم را مخاطب کردهو در این جرگه حضرت فضل محمد

قوای نظامی را به سه فرقه کوچک تقسيم نمودیم و جهاد بزودترین فرصت یا 

صليبی متحد وقت آغاز می شود ، پس ما همه باید با هم در مقابل قوای 

باشيم.
217

 

بيگ خان و داد محمد خان  پينين  جرنيل در خوست بين محمد نادر خان و

خالف واقع شد 
218

پينين اقوام وزیری و مسعودی با حضور جرنيل  . جلسۀ سران

مسعودو وزیر مال خان منعقدیافت.دربين قبائل محمدنادر خان در خيمۀ بيگ

رات شوربازار رابطه از زمان پيوندشهرت خاص داشت و بين مال پيوند و حض

ی موفق حضرت فضل محمد مجدد سلطنت امير حبيب اهلل خان قائم شده بود.

و در نهایت ملک حل و فصل و جبهۀ داخلی را از انشقاق حفظ کند  شد اختالف

با ما که  ندسدو و ملک موسی خان حاضرین را مخاطب ساخته اظهار کرد

اریم و اما با حضرت صاحب بحيث  محمد نادر خان بصفت یک نظامی معامله د

پيرروحانی و اعالن می کنيم که در جهاد مقدس مردانه وار اشتراک  

که  گرفتندمحمد تعهد صاحب فضل ازحضرتوزیرمينمائيم.زعمای مسعودو

بعداز حصول استقالل و ختم جنگ ایشانرا تنها نمی گذارندو دوباره به 

حکومت کفار ما را نسپارند.
219

 

دامه همکاری بين قوای ملی و نظامی و بين سران قبائل جهت توحيد صف و ا

حضرت صاحب فضل عمر نور المشایخ بيانيۀ مفصلی در ،و محمد نادرخان 

اعليحضرت امان اهلل   که از طرفکرد و در بيانيه خود اعالن جهاد  خوست ایراد

یاد آوری نمود و همچنان بين قبائل منگل و جاجی صلح کرد و هر دو   داده شده

 
 .34. المجددی ، محمد صادق ، الطواد الشامخ ، صفحه   216

 .1298، سرطان  4افغان ، سال اول ، عدد . امان   217

بيک خان یکی از منصبدارهای عهد امير حبيب اهلل خان بود. بعد از شکست خاک  ينني. پ 218

 جبار نزد سقو آمد و در ابتدای سلطنت محمد نادرخان در جملۀ اعوان سقو بقتل رسيد.
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قبيله را با مجاهدین متحد ساخت. نورالمشایخ در بيانات خود مردم قبائل را 

قبائل را  بعد از پيروزی باالی انگليس وعده داد که اعليحضرت امان اهلل خان 

از خدمت نظامی معاف ميکند.
220

 

برای  بی بود،و جناختالفات بين قبائل مختلف مشکل بزرگ در جبهۀ خوست 

ددی مجحضرت فضل عمر رهبعد از مذاکو اپریل  30رفع اختالفات بتاریخ 

آتش  رئيس قبيله جدران مگس خان متحد ساخت. باهم قبيلۀ مسعود و وزیر را

. بعد از مالقات با مگس خان   ئل دیگر در منطقۀ وزی برقرار ساختبس را با قبا

قبول کرد که با  حضرت صاحب با ملک ببرک خان مذاکره نمود و ببرک خان

قبائل دیگر یکجا درجهاد عليه انگليس اشتراک نماید.
221

مورد مذاکرات با در 

 امان افغان این راپور ميدهد: قبائل خبر نگار

وقتيکه به دروازۀ قلعۀ ببرک خان رسيدیم دروازه را از ترس دشمنان خود باز 

نمودند   نکرد وچون خبر داده شدکه حضرت صاحب شمس المشایخ اند در را باز

و مذاکرات بين طرفين صورت گرفت که ما از مضمون آن اطالع نيافتيم ليکن 

در آخر روز ببرک خان موافقه کرد که در جهاد اشتراک می کندو پسر خود ليوک 

خان را در رأس قوای خود مقرر نمود و در اثنای جهاد ببرک خان شخصاً حضور 

یافت.
222
  

زرگان قبائل و نظاميان که در تاریخ بنام معاهده یا اتفاقيه بين مجاهدین و ب 

 )معاهده مره(یاد شده آغاز جهاد و حمله باالی قرار گاه های دشمن بود.  

می   16آغاز شد، افراد قبيلۀ مهمنددر    عمالً باالی قوای نظامی انگليستهاجم  

عسکر  200که شامل  درمنطقۀ »سروکی« بر قافلۀ عسکری انگليس 1919

( حمله کردند و در این Chem Meanسواره به قوماندانی کپتان)  60پياده و 

حمل ميکردند بدست  مواد غذائی را برای قوای انگليس اشترکه 75حمله 
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مجاهدین افتاد و اما کپتان چين موافق شد قوای خود را بدون خسارۀ بشری 

نجات بدهد.
223 

حمله کردند   ليستنی« در ميرانشاه بر قوای انگمبارزین قبيلۀ »  1919می    17در  

خط ریل را قطع کردند و در این   همچنان  و  و خط تيلفون بين ميرانشاه و پشاور

اشتر که مواد غذائی را حمل ميکردند تصرف کردند. 200حمله 
224

  می  21در  

حمله کردندو در   ه »سپين وام« باالی قوای انگليسمبارزین قبيلۀ وزیر در منطق

سی از اصل هندی تسليم شدند و در عسکر انگلي 15این حمله یک افسر و 

قوای افغانی  افغان باعسکر انگليس از اصل  150مله موافقانه نتيجۀ این ح

می نظاميان افغانی  26قرار گاه نظامی انگليس را ترک کردند. در  شده یکجا

ضمن قوای انگليس به قيادات بت خان صوبه دار با مجاهدین افغان یکجا 

ی انگليس از فقانه عقب نشينی تمام قوای نظامشدند. حاصل این حمالت موا

تل بود.منطقه و تجمع شان در 
225
  

 پيروزی های نظامی بر قوای انگليس جنگ بعد از  حمله باالی تل : قيادت

تا باالی تل که قلعۀ آن بزرگترین پایگاه قوای انگليس بود حمله  تصميم گرفت

نظامی افغانستان شکست که در مقابل قوای ملی و انگریزکر اکنند. عس

 ند.ند همه در قلعۀ تل تجمع نمودخورده بود

شکست صالح محمد خان در جبهۀ جالل آباد و پيشرفت انگليسها داخل خاک 

از این فرصت   ، انگليس هافرصت خوب برای نظاميان انگليس بودافغانستان  

يدن بعد از رسرا به محاذ تل سوق دادند.  شاناستفاده کرده تعداد از عساکر

آباد محمد نادر خان تصميم گرفت تا داخل خبر شکست قوای افغانی در جالل 

را هدف حمله قرار   «تل »هجوم و شهر    «قدم» در سرحد    انگليس  زیر تسلط  مناطق

منطقه معلومات کافی داشتند و  اما گروه از مردم غير نظامی که از، دهد

تل صورت گيرد.  باالی مسافه تا تل را ميدانستند مشوره ندادندکه حمله فوراً

 
223  .55-Government of India .op.cit, pp 54 
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مسافه از مرکز قيادت و قوماندانی تا تل در حدود چهل مایل  گروهاین نظراز

کارمشکل  است و اگر عساکر از این منطقه دور شوند رساندن مواد غذائی

تا  دانستند بهترتواندارتباط مواصالت را قطع کندلهذا ميباشدودشمن مي

این قلعۀ استراتيجی را از انگليس کرد و هجوم  «ميرام شاه»اول باالی قلعۀ 

پایگاه های عسکری انگليس در تصرف نمود و اگر ميرانشاه سقوط کند 

ند، اما جنرال محمد نادر خان و از بزرگان جدران نسقوط ميک وزیرستان همه

قبول نکردند و همچنان از مرشد روحی  و نظر را هاداین پيشن مانند ببرک خان

اده احوال رسيد که اگر عساکر افغانی برتل مردم اورکزائی محمود آخندز

هجوم کنندطائفۀ اروکزائی حاضر هستند درحمله اشتراک نمایند و این 

داد. به تل را حمله  ید و امرد نادر خان پسندنظریات را محم 
226

 

وام و مشایخ بزرگ اتفاق نظر  در حملۀ به تل ، قوماندانهای نظامی و بزرگان اق

آماده حرکت بطرف تل شدند. قوماندانی اعلی قوای  همه مشترکاً  و داشتند

نظامی را جنرال محمد نادر خان و قوای مجاهدین را حضرت شمس المشایخ و 

داشتند. آغاز حمله باالی بعهده نورالمشایخ و صاحب زاده صاحب موسهی 

منطقۀ »سپين وان« که منطقۀ استراتيجی و مرکز نظامی انگليس بود و گردیز 

ميداد شروع شد. حملۀ نظامی به قوماندانی تورن را با سپين وان ارتباط 

 17و اما این حمله بتاریخ    می آغاز یافت  16رن خداد داد بتاریخ  عبدالقيوم و تو 

می ملک ببرک خان با قوای ملی یکجا قلعۀ نظامی  18می ناکام ماند و در 

اميان انگليس شکست انگليس را در این منطقه فتح و آنرا به آتش کشيد و نظ

 می عقب نشينی کردند. 29و بتاریخ 

 
226

. قدم : سرحد افغانستان با حدود کوهات است و کوهات در آنوقت به حکومت هند مربوط  

 بود. 

 تل : مرکز حکومت کوهات و نقطه مهم نظامی انگليس بود. 

وه های بلند سکونت دارند و منطقۀ سکونت اورکزائی : یک قبيله از قبائل افغان ها است و در ک

شان از حدود کرم تا حدود افریدی ها ممتد است . برای معلومات بيشتر به : المجددی ،محمد 

 مراجعه فرماید. 41-40-38ع ، صفحات صادق ، همان مرج
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ت خود اعتراف کردند، حاکم انگليس بنام » کپتان رسل« انگليس ها به شکس

که در نتيجه رسيدن قوای افغانی در منطقۀ تحت ادارۀ خود  کرد اعالن

انتظار را داشت.  قابلمعلومات غير
227

  

ه وزیر و افریدی قرار گرفتندو  قوای انگليس در طول راه مورد حملۀ افراد قبيل 

در این حمالت پنج افسر انگليسی جان باخت. کپتان رسل در مورد حملۀ وزیر 

که دوستان ما افریدی ها و کاکر باالی ما افریدی می نویسد: از عجائب زمان    و

حمله کردندو ما در عقب نشينی خود باالی آنها اعتماد داشتيم.
228 

نقطۀ تحول بزرگ در جنگ بود و مسافه از  یا سپين دام، سقوط سپين وان

سپين وان تا تل نزدیک به بيست مایل بود. تل دروازۀ پشاور به حساب می 

آمدو از جانب دیگر سقوط سپين وان خط مواصالت بين ميرانشاه و تل را قطع 

نمود و انگليس ها نتوانستند قوای جدید به تل ارسال کنند و از طرف دیگر 

که در دو طرف خط دیورند زندگی داشتند برای   ئل افغانیسقوط سپين وان قبا

داخل جنگ شدند.آماده و همه  انگریزمقابله با 
229

نظاميان که در پایگاه سپين  

 انمسلمان از جملۀ  یانگليس کراعسد بدون مقاومت تسليم شدند، ام بودن و

يسی به طرف قلعۀ جنگی تل و منصبداران انگل شدندقوای افغانی تسليم 

 فراری شدند.

تل أهميت استراتيجی مهم را برای حکومت هند بریتانوی داشت لذا زیر ادارۀ 

مستقيم حکومت هند بود و جنرال » یوستين« یکی از جنرالهای مهم نظامی در 

رأس قوای انگليس در تل بود. جنرال یوستين منطقۀ تل را به پنج زون نظامی 

. در  بریتانوی برتبه غوند مشر اداره ميکردتقسيم کرده بودو هر زون را نظامی 

دارد. برای دفاع از تل آماده گی کامل  یوستين اعالن کرد  می جنرال 26
230 

 
و همچنان : بخاری ، سيد بهادر شاه ، همان مرجع ، همان  IBID. وثائق حکومت بریتانيا ، 227

 ه.صفح
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 : شامل منصبداران ذیل بود قوای نظامی و قلعۀ نظامی آن، جهت محاصره تل

داد محمد خان قوماندان ،کرنيل م خان اوریاخيل قوماندان توپخانهعبدالقيو 

. قوای نظامی و رهبری می کرد  ببرک خان جدران تشکيل را ملی قوای پياده و

. شهر  کردند را اشغالآن و ملی شهر تل را محاصره و بزودی شفا خانه عسکری 

باقی تل بدست مجاهدین سقوط کرد و تنها قلعۀ جنگی به تصرف انگليس 

خان و عبدالقيوم خان کوه بچه را تصرف کردندو از  نين بيگيپماند. جرنيل 

 .ۀ تل را زیر آتش توپخانه گرفتندآنجا قلع 

ملی و برای تصرف پایگاه نظامی دشمن در تل اتحاد و همکاری تمام قوای 

در جنک ميان افغانها و انگليس ها نظامی ضرورت مبرم بود، قبيلۀ ارکزائی 

ئی موقف نظامی افغانستان را در اعالن کردند، بی طرفی ارکزارا بيطرفی 

مشکل ساخته بود.علماء با استفاده از نصوص  انگریز منطقه در مقابل قوای 

د افراد قبيلۀ ارکزائی را اسالمی و اهميت جهاد در مقابل کفار قادر شدن 

ت بکابل فرستادند تا از موقف خود ئيه دهند. بزرگان قبيلۀ ارکزائیقناعت 

اد عليه انگليس بطرفداری پادشاه افغانستان بخشش واشتراک شان را درجه

کزائی حساب ميکردند س ها در جنگ باالی افراد قبيلۀ ار.انگلينمایند اعالن

ها در وقت که  و یکجا شدن آنها با قوای افغانی خساره بزرگ برای انگليس 

داشتندبود. به آنها ضرورت بيشتر
231

 

سه روز پنج   یافت و در جریان  ادامه    31تا    29تاریخ  حمالت باالی انگليس ها از  

 ضابط از اصل هندی به قتل رسيد و مقداراسلحه بدست قوای افغانستان

در جنگ حکومت هند ضعف قيادت جنرال افتاد. پيشرفت افغانها را 

یوستيس دانست و فوراً او را برطرف و در عوض او جنرال »درای« را تعيين 

کرد.
232

 

د نادر خان و حضرت فضل محمد پالن اول جنرال درای ترور جنرال محم 

مجددی بود. استخبارات افغانی موضوع ترور این دو شخصيت را به جنرال 

نادر خان ابالغ کردند. جنرال نادر خان لباس و اسپ سواری خود را تبدیل کرد 

 
231  .Government of India , op.cit , p59 
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و از حضرت فضل محمد نيز خواست تا اسپ سواری و لباسهای خود را بدل 

مورد حملۀ هوائی  ان اعتناء نکرد و دو بارکند اما او به سخنان جنرال نادرخ

 جان بسالمت برد. قرار گرفت و

جنرال درای به تاریخ دوم جون به تل رسيد و فوراً امر به حمالت هوائی داد و 

حمالت هوائی تعداداز نظاميان افغانی به شهادت رسيدند، اما حمالت دراثر

ه ادامه یافت . هوائی سبب شکستاندن محاصره تل و قلعۀ آن نشدو محاصر

سانتی گریت رسيد و درجۀ  45بسيارگرم بود و درجۀ حرارت به  1919جون 

عساکر هالک و   مرض کولرا بين نظاميان انگليس شيوع یافت و یک تعداد از

ضعيف شد. قوای جسمانی باقی عساکر
233

 

جون جنرال درای   28سبب شدکه بتاریخ گرامی شدید کولرا و انتشار مرض

عقب نشينی بگيرد، عقب نشينی قوای نظامی از تل ضمينۀ داخل تصميم برای  

جون افغانها داخل شهر تل شدند.  28شدن قوای افغانی را آماده کرد و بتاریخ 

زعمای افغانی در شهر تل جلسه نمودند و تصميم گرفتند تا بطرف پشاور 

حرکت نمایند. حکومت هند بریتانوی قدرت دفاع از پشاور را نداشت لذا 

اده بود تا با رسيدن اولين فوج افغانی شهر را تخليه نمایند. اما قبل از حرکت  آم

قوای افغانی بطرف پشاور و حتی قبل از خروج نهائی قوای بریتانوی از منطقۀ 

تل ، جنرال درای جنرال محمد نادر خان را برای مالقات دعوت کرد و نامۀ 

شينی قوای ی آتش بس و عقب ن اعليحضرت امان اهلل خان را که در آن موافقه برا

وجنرال محمد نادر خان به امر  افغانی از تل بود برای نادر خان تسليم نمود

پادشاه اطاعت و پيشروی را گذاشت.
234
  

سپهساالر نادر خان در موضع» تل« در وزیرستان در اثر همکاری در واقع غلبۀ 

الربی، فعال علمای قدرتمندقبایلی از قبيل،مالی چکنهور،مولوی فضل 

زاده تيرا،و پاچا گل پسر حاجی ترانگزائی که درگرد آوری قبایل دآخون 

افریدی،وزیری، جاجی، مسعودومهمند برای جنگ کمک نموده بودندميسر 

 
233  .IBID   125، عدد شهداء دیده شود: کشککی ، برهان الدین ، همان مرجع ، صفحه. 

 , Gregrianو همچنان  768-767مرجع ، صفحات . غبار، مير غالم محمد ، همان  234

Vartan,op.cit,p230. 
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عبير نموده گردید. هر چند منابع انگليسی نتایج این محاربه را طور دیگری ت

انجاميد. برسميت شناختن استقالل کامل افغانستاناند، ولی در نهایه 
235
  

واقعيت تاریخی است که در تمام جنگ ها مهمترین نقش را قوای ملی داشت، 

و تاریخ شاهد است که علماء و مشایخ قربانی های فروان برای حفظ آزادی و  

محاربه ها نظاميان  ردم افغانستان دادند و در معظمحمایت شرف و عزت م

ادر خان ین بار محمد ن توان مقاومت را نداشتند و حتی در جنگ خوست چند

قبایل افغانی و پيروان علمای اسالم به هدف شهادت   عقب نشينی کرد و اما 

 مقاومت کردند و افغانستان را به استقالل سياسی رسانيدند.

کندک سواره   10کندک پياده ،    16قوای انگليس در جبهۀ پکتيا عبارت بود از:

 طيارات بمبوفر بر زره ،دو کندک استحکام، هفت باتریه توپجی، وسایل ن 

 برابر قطعات افغانی می گردید. 6افگن چندین گردان مليشاه بود. که تقریباً 

: قبل از جنگ در پکتيا یک کندک پياده و یک کندک    قوای افغانی عبارت بود

سواره و یک کندک توپچی وجود داشت. به این صورت غرض تقویه قطعات 

و سواره با ده توپ از کابل بصوب پکتيا  ه اپریل دو کندک پياد 24پکتيا در 

شد.فرستاده 
  236

 

 چهارم : جبهۀ » چترال و کنر« 
جنگ  »چهارم  ۀعنوان جبه ریز  یانجبهه را داکتر صاحب عبدالرحمن زم نیا

بحث مفصل  «استرداد استقالل افغانستان : جبهۀ فراموش شدۀ چترال و کُنر

 
 .69. نوید، سنزل ، همان مرجع ، صفحه  235

مورد تعداد قطعات و نظاميان افغانی و انگلستان در جنگ سوم افغان و انگلستان . در  236

 مراجعه شود به :

Dijk,Rund van, Gray ,William 
Glenn,Savranskaya,Svetlana,Suri,Jeremi,Zhai,Qiang(2013-05-13). 
Encyclopedia of the Cold War.Routledge.ISBN 978-1-135-92310-5. 
Aryana,ancient Afghanistan 
Jawed.Mohammed Nsir (1996-01-01).Year Book of the Muslim 
World.Medialine. 

، جنگ سوم  507-500افغانستان در پنج قرن اخير ، صفحات فرهنگ ، مير محمد صدیق ، 

 ، جنگ استقالل. 830-803افغان و انگليس . غبار، مير غالم محمد ، همان مرجع ، صفحات 



[166] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

 آورميقسمت ب   نیدر ا  یبحث شانرا با امانتدار  ۀکرده اند ، من خواستم تا خالص

 است. ديمف اريجوان کشور بس نيمحقق یدارم که برا نيقیو 

افغان و انگليس به نام جبهۀ چترال و کُنر، جبهۀ  جبهۀ چهارم جنگ سوم

بریکوټ و ارنوۍ و نيز به نام  محاذ چترال یادشده است .  در اسناد رسمی 

انگليس ها، گزارش های جنگ سوم افغان و انگليس، تلگرام های محرمانه  و  

جبهۀ شمالی،  ،راپور های استخبارات انگليس ازین جبهه بنام محاذ چترال

افغان ها بر چترال تذکر   ١٩١٩الی چترال و تهاجم ماه می تا جوالی جبهۀ شم 

 رفته است .  

بود. یک عدۀ از نویسندگان این جبهه شامل داوطلبان قومی و قوای عسکری  

غازی ميرزمان خان کُنری را زعيم قوای قومی  وجنرال عبدالوکيل خان 

عسکری جبهۀ چترال و ارنوی قلمداد کرده اند، که     را قوماندان نورستانی

نورستانی که خود یکی از  عاری از حقيقت است .  جنرال عبدالوکيل خان

  ۴٢جنراالن ورزیدۀ اردوی افغانستان  و بعدا به رتبۀ نائب ساالری رسيده بود،   

رف این جبهه حرکت کرد،  و  بط ١٩١٩جون  ٢٣روز بعد از آغاز جنگ بتاریخ 

ماموریت داشت مواضع فتح شدۀ دوکالم و ارنوۍ را از لشکر غازی ميرزمان 

 ١٢جنگ استقالل بتاریخ   خان تسليم  و از آنها دفاع کند . با در نظرداشت اینکه  

 ١٩١٩جون    ٣متارکۀ جنگ استقالل بتاریخ  ( آغاز و  ١٢٩٨ثور    ٢١)   ١٩١٩ماه می  

است که  جنرال عبدالوکيل خان  نورستانی سه هفته  اعالم شده است، واضح 

بعد از اعالم متارکه به جبهه ميرسد و نميتواند قوماندان نظامی آن جبهه بوده 

 باشد.

رسيد و حتی بعد از  طوری که بعداً خواهيد دید، خبر متارکه به این جبهه دیر

ليس ها از آن هم قوای غازی ميرزمان خان کُنری  نتنها مطابق به تقاضای انگ

مواضع خود عقب نشينی نکرد، بلکه از آن به بعد به همراهی قوای نظامی 

به عمليات و پيشروی  نورستانی اسمار تحت قوماندۀ جنرال عبدالوکيل خان

 خود ادامه داده اند.   
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 خالصۀ جریان جنگ جبهۀ چهارم 
وقتی  مناسبات بين افغانستان و بریتانيا تيره شد،   ١٩١٩می  ۵بتاریخ 

انگليس ها  (Assistant political Agent)نماینده  و معاون نمایندۀ سياسی 

مقيم چترال، ميجر ریلی
237

 (Major Reilly)    امر آماده باش سه تولۍ قوای

سکاوت چترال را صادر مينماید
238

انگليسی با تجهيزات سفری مجهز   . قوای

تحت فرماندهی     (Kala Drosh)بودند.  در عين زمان گارنيزون قلعه  دروش 

پالمر-سامبورن
239

  Palmer)-Lieutenent Colonel Sambourn (   به حالت

 دفاعی و آماده باش در می آید.

نفر   (۴۰۰( غازی مير زمان خان با چهارصد ) ١٢٩٨ثور  ١٧)  ١٩١٩می  ٨بتاریخ  

جنگجوی قومی  از راه اسمار به طرف بریکوت حرکت نمود. کمشنر عمومی 

انگليس ها در سرحد شمال غربی به سکرتر برای حکومت هند بریتانوی، نائب 

السلطنۀ انگلستان در هند و فرمانده کل قوای انگليس، نقل تلگرام ارسالی 

تد، که متن آن چنين نمایندۀ انگليس ها از چترال را ميفرس  ١٩١٩می  ١۰مؤرخ 

بود: »راپور واصله از ارندو
240

حاکيست که تمام قوای عسکری  از سرکانی،  

برای تقویت پوستۀ سرحدی بریکوت تحت رهبری ميرزمان خان، برای حمله 

برچترال   اختصاص یافته اند. مير زمان خان ساعت هشت شب هشتم ماه می به 

 
237  .mund ReillyNoel Ed  بحيث معاون نمایندۀ سياسی انگليس ها برای دیر،  ١٩١۵از سال

 سوات و ملکند اجرای وظيفه مينمود.

238  .Afghanistan 1919, an account of operations in Molesworth, G. N. (1963). 

London, Asia Pub. House. .the Third Afghan War    جریان جنگ سوم ١٩١٩)افغانستان ،

 Robson, Brian (2004). Crisis on the Frontier: the third؛ ١٣٢ص   افغان و انگليس( 

Afghan war and the campaign in Waziristan, 1919-1920.     Great Brithin, 
Spellmount.(سرحد در بحران  ) و ٣۴ص ;hird The tGovernment of India. (1926). 

Calcutta: Central Publications Branch. Afghan war, 1919: official account.   جنگ(

   .٨٩، ص  : گزارش رسمی(  ١٩١٩سوم افغان ]و انگليس[، 

239   .Palmer-Frederick Carey Stukely Sambourne  نخست  ١٩٢۰و ١٩١٦بين سالهای

 راجپوت را بعهده داشت.                 ٧و ١۰قوماندۀ قوای راجپوت و بعداً قوماندانی کندک   های 

  .. اسمی که انگليس ها و چترالی ها برای  ارنوۍ بکار ميبردند 240
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یخ پانزدهم آغاز خواهد شد. راپور اسمار رسيد. حمله، قرار یک راپور، به تار

دیگر ميگوید که آنها تا رسيدن  تفنگ های که قرار است از جالل آباد برسند، 

انتظار خواهند کشيد... مهتربه ما  وعدۀ کمک کرده و پيغام   وفاداری 

«. فرستاده است
241
  

 غازی ميرزمان خان با آگاهی از فعاليت عمال و جاسوسان انگليس درین

ساحه،  بدون توقف در اسمار، به حرکت بطرف ناړۍ  ادامه داده  و حوالی 

صبح روز جمعه، نهم ماه می  به  بریکوت ميرسد.  ٨ساعت 
242

 

غازی ميرزمان خان بعد از انکه نزدیک  سرحد در منطقۀ ارنوۍ جابجا ميشود، 

، مشغول بافرمانده  قوای عسکری سرحدی موجود، کرنيل خورشيد خان

 آمادگی جهاد و حمله بر تاسيسات انگليس ميشود . 

تولۍ از قوای سکاوت چترال را در کنارۀ چپ  ٢ماه می  انگليس ها  ٩بتاریخ  

 ميلی پایان ميرکهنی ٦در   (Galapach)دریای چترال )کُنر( به گله پيچ 

(Mirkhani)  ند.  ميفرستند تا راه کنار دریا را زیر  نظارت بگير 

مهتر چترال نيز لشکری را آماده ساخته وتحت رهبری دو شهزاده، دو کاکا و 

یک پسر کالن یعنی وليعهدش به سرحد افغانستان ميفرستد. دو دستۀ  این  

لشکر که شامل یکهزار نفر ميباشد،  برای نگهبانی  کوتل های  بدخشان تعين 

"دوراه"، و دیگرش ميشوند. یکی تحت رهبری شهزاده غازی الدین به کوتل 

تحت رهبری شهزاده محمد مظفرالملک به کوتل "بروغيل".  دسته دیگر تحت 

قيادت پسر کالن و وليعهد مهتر، شهزاده ناصرالملک
243

، وبرادر  مهتر، به نام 

 
نر کمش  ١٩١٩می  ١١مؤرخ  ١٣۰٩اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس،  تلگرام شماره .  241

عمومی انگليس ها در سرحد شمال غربی  به سکرتر برای حکومت هند بریتانوی، نائب 

 السلطنۀ انگلستان در هند و فرمانده کل قوای انگليس.

 موضوع این به نيز"  کونړ اوسنی  او لرغونی " کتاب ٢۰٩ صفحۀ در نړیوال رازقی  پوهاند.  242

 چترال جبهۀ در قدر هر انگليس های جاسوس که شود گفته باید" که مينویسد نموده اشاره

 ".نرسيدند نتيجۀ کدام به کوشيدند

 به مهتری چترال رسيد. ١٩۴۰در سال  . ناصرالملک 243
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»دستگير«،  برای پاسداری کوتل های طرف نورستان و دفع حملۀ افغان ها 

 گماشته ميشوند. 

ماه می  حدود سه صد نفر از جنگجویان قومی تحت رهبری غازی   ١٢یخ  بتار

ميرزمان خان  بعد از عبور سرحد، بر منطقۀ تحت تسلط چترال حمله کرده  و 

مناطق "ارنوۍ"، "دوکالم"، "لمبربټ" و "گډ"  را، که طرف مقابل بریکوت 

یان موقعيت دارند، تسخير مينمایند.  بعد از تسخير این مناطق، جنگجو 

افغان  به پيشروی شان  بطرف ميرکهنی، در شمال  به امتداد دریای کُنر ادامه  

ميدهند  
244

. 

نمایندۀ انگليس ها مقيم چترال اطالع  ميگيرد   ماه می  ميجر ریلی ١٣بتاریخ 

که لشکر  غازی ميرزمان خان کُنری در کنارۀ شرقی  دریای کُنر،  "دمر نثار"  و 

ی"  را، که در فاصلۀ هشت ميلی جنوب شرقی "ميرکهندی" موقعيت "کاوت

دارد، به تصرف درآورده و در فاصلۀ دو ميل در جنوب نيروهای سکاوت چترال 

سنگر گرفته اند
245

در عين زمان روشنایی آتش دیدبانی در کوتل پيتاسن یا   .

ر از در غرب ميرکهنی بمشاهده ميرسد. این عالمت یا شف  (Patkun)پاتکون 

پوسته های نگهبانی از حملۀ غازیان افغان از سمت غرب  اطالع ميداد.   

فرماندهان انگليس تصور نمودند که قوماندان لشکر افغانی قصد حمله بر 

دروش را دارد.  با گرفتن  این اطالع،  ميجر ریلی،  با دو ټولۍ از سکاوت 

ا به قصد  ( از محافظين مهتر، دروش ر١٢۰چترال و یکصدو بيست نفر ) 

ميرکهنی ترک گفت، تا از قسمت های فوقانی گله پيچ بتواند هم بر کوتل 

پاتکون نظارت کند و هم بتواند پيشرفت نيروهای افغان را در قسمت شرقی 

در فاصلۀ دو ميل ( نفر را در نغر، ٣۰دریای کُنر مشاهده کند. او به تعداد سی ) 

که اطالع حملۀ افغان ها از سمت   گذاشت ، اما بعداً دریافت  در شمال  ميرکهنی  

 غرب حقيقت نداشت.
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ماه می جنگ سختی بين نيرو های قومی افغان و نيروهای انگليس    ١۴بتاریخ   

در ميگيرد، افغان ها مؤفق ميشوند نيرو های انگليس را شکست داده و "گله 

 پيچ" را تصرف کنند. 

اطالع  می یابد که افغان  با رسيدن به " ميرکهنی"، ميجر ریلی می  ١۵بتاریخ 

هادر هردو کنارۀ دریای کُنر بطرف شمال پيشروی نموده اند و یک تولۍ از 

قوای انگليس ها در "گله پيچ" شکست خورده  بطرف "ميرکهنی" در حال فرار 

است. ميجر ریلی تولۍ تازه دم سکاوت چترال را  با بعضی از افرا د مهتر به 

دریای کُنر ميفرستد و خودش در راه کنارۀ شرقی دریا، جلو لشکر کنارۀ غربی 

فراری انگليس ها را گرفته  برای بدست آوردن مجدد "گله پيچ"  آمادگی 

 ميگيرد.

( نفر جنگجویان ۴۰۰نيرو های افغان تا این وقت در جبهۀ چترال شامل چارصد ) 

 خان  ميباشد.  قومی غازی ميرزمان خان و یک تولۍ نظاميان خورشيد

 " و "بریکوت" یمواضع "ارنوقت غازیان افغان از کاوتی برگشتن به ؤعقب نشینی م
( جنگ های تن به تن و شدید بين قوای تازه ١٢٩٨ثور  ٢۵)  ١٩١٩می  ١٦بتاریخ 

نفس انگليس و لشکر افغان در محاذ های"گله پيچ" و کاوتی" ادامه  داشت .   

د حمله و  آتش توپخانه قرار ميگيرد. در یک "کاوتی" از کنارۀ شرقی دریا مور

درگيری شدید و جنگ نابرابر، انگليس ها ميتوانند نقاط بلند حاکم بر مواضع 

افغان ها را بدست آورند و از آنجا غازیان افغان را زیر آتش گلوله های توپ 

های کوهی قرار دهند. افغان ها از "کاوتی"عقب نشينی نموده و هنگام عقب 

نها یک توپ ستندرد را که  قابل استفاده نبود، به جا ميگذارند. این نشينی ت

توپ بعداً به چترال انتقال داده شده و به نام توپ تسخير شده در جنگ  

 بریکوت، در پيشروی قلعۀ شاهی چترال برای نمایش و تزئين گذاشته ميشود.

ميگيرد می  جنگ سخت در محاذ های   "دمرنثار" و "کواتی" در  ١٧بتاریخ  

که موجب تلفات شدید ميشود. انگليس ها تلفات افغان ها را درین دو موضع 

 ( زخمی قلمداد کرده اند.     ۴۰( شهيد و چهل ) ٣۰سی ) 

یک مشکل بزرگ که غازی ميرزمان خان ، قوماندان جبهه، برعالوۀ کمبود 

مهمات، با آن مواجه بود، مشکل تداوی مجروحين جنگ بود. آنها 
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د شهدا و مجروحين خود را در ميدان نبرد بگذارند. اگر این کار نميتوانستن

حتی به صورت تصادفی اتفاق می افتاد، اجساد بعد از تاریکی شب  مورد 

حملۀ حيوانات درنده و وحشی قرار ميگرفت
246

لذا تصميم ميگيرند که برای  .

انتقال شهدا و مجروحين مؤقتاً عقب نشينی کنند و به مواضع "ارنوۍ" و 

  بریکوت" برگردند."

انگليس ها این  عقب نشينی افغان ها را یک پيروزی بزرگ دانسته کمشنر 

عالی  پشاور به سکرتر امور خارجه و سياسی حکومت هند بریتانوی در شيمله 

راجع به اوضاع از شمال تا به جنوب  گزارش  ميدهد: " که قرار راپور چترال، 

ر اطراف دریای چترال، در فاصلۀ ده ( نفر دشمن  دو ناحيه را د٣۰۰سيصد ) 

با سيصد نفر از سکاوت  ميلی "ميرکهنی"  تسخير نموده اند. ميجر ریلی

چترال  و همکاری محافظين مهتر آن ها را مورد حمله قرار داده، از هردو ناحيه 

به عقب رانده  و یک توپ ستندرد را نيز به غنيمت گرفته است. دشمن با 

شتن ده کشته در ميدان و احتمااًل تعدادی هم در دریا و نهر ها، بطرف  گذا

ارنوۍ فرار نمودند. ما تلفاتی نداشتيم. مناطق دیر، سوات و کوه های سياه 

آرام هستند. مهمند ها گزارش ميدهند که تعداد زیادی از اجساد اسپ ها،  

شلمانی ها آرام قاطر ها و چند فيل در دریای کابل شناور هستند. مهمند ها و 

هستند. شينواری  و مالگوری ها دوستانه فعال بوده و در خدمت ما قرار 

دارند
247

 . " 

انگليس ها ميدانستند که این یک فشار امتحانی بر آن عده افغان ها بود  که   

تا هنوزنيروی  اصلی شان را به کار نبرده بودند
248

.   

ن اطالع گرفتند که غازی می انگليس ها توسط جواسيس شا  ١٨بروز یکشنبه،  

مير زمان خان هنگام عقب نشينی از "گله پيچ" تصميم گرفته بود تا دسته های  

را برای  از قوای عسکری بریکوت تحت فرماندهی کرنيل خورشيد خان

 
246  .Molesworth, G. N. (1963)  ٩ص. 
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استحکام "ارنوۍ" بر قله های حاکم  در فاصلۀ یک ميلی در طرف چپ دریای 

سيند(" و مواضع "دره شوت"  و "ایستورز" در نزدیکی شاخۀ "باشگل )لنډې  

 فرعی دریای "استور" جابجا نماید، و همچنان برادر خوردش، خان محمد خان

کُنری،  را برای آماده ساختن لشکر تازه دم  قومی مهمند به باجور و مهمند 

ده و نقشۀ جنگی آتی را بفرستد. ازهمين جهت آنها دست به اقدامات دیگر ز

 روی دست گرفتند: 

چون کوتل های واخان و بدخشان تا هنوز با برف مسدود بودند و احتمال خطر 

غرب نميرفت، و روشن بود که تنها راه حرکت افغان ها از طرف   -حمله از شمال

پالمر بعد از تکميل خط دفاعی "قلعۀ -نورستان و کُنر ممکن است، سامبورن

"  از دو هزار نفر نيرو های چترالی از آن کوتل ها پاسداری ميکردند  دروش

خواست تا بطرف ارنوۍ حرکت کنند. 
249 

انگليس ها نورستانی های کامدیش و باشندگان دیگر کنارۀ چپ دریای 

باشگل )لنډې سيند( را با دادن وعده های مختلف بشمول آزادی آنها از سلطۀ 

ساخته، تشویق  مينمایندکه در جنگ شرکت  حکومت افغانستان با خود همراه  

 نموده با آنها یکجا بر مواضع افغان ها حمله ور شوند.

راجپوت  ١/١١پالمر، فرمانده نيروهای انگليس نيز خودش با قوای  –سامبورن 

عازم خط اول جبهه ميشود.
250 

  

با دانستن اینکه با وجود پيوستن غازیان تازه نفس به صفوف لشکر قومی 

( نفر ٦۰۰يرزمان خان ، تعداد جنگجویان افغان بيش از ششصد ) غازی م

نيستند و قوای  انگليس ها از نظر نيروی انسانی به مراتب بيشتر از آنها 

پالمر تصميم ميگيرد -می فرمانده انگليس ها سامبورن ١٩ميباشند، بتاریخ 

ها  ازین فرصت و چانس طالیی استفاده نموده با تمام قوایش بر مواضع افغان

هجوم ببرد. او با آمادگی کامل و اطمينان تمام قوایش را به چهار ستون تقسيم 

 نمود و از " ميرکهنی" به حرکت در می آورد :
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( نفر از محافظين ١۰۰۰دستۀ اول شامل تولۍ سکاوت چترال، یک هزار )  .1

مهتر و عدۀ از نورستانی های بود که از سرحد تازه رسيده بودند. قيادت 

، فرزند ارشد مهتر به عهده داشت که دو ا ناصرالملکاین ستون ر

کاکایش، برادران مهتر، به نام های بنده دستگير و برادر ش دالرام خان وی  

را همراهی مينمودند. آنها وظيفه داشتنداز طرف راست، سرحد را در 

رف نزدیکی کوتل "پاتکون" عبور نموده، در کنارۀ دریاچۀ "ایستور" بط

پایان تا نقطۀ تقاطع دریای "باشگل )لنډې سيند(" به پيش روند. بعد از  

( نفر را برای محافظت پل "باشگل" ۵۰رسيدن به آنجا،  آنها باید پنجاه ) 

جابجا نموده از طریق تپه های بلند قسمت غربی برپایگاه " بریکوت" 

 حمله کنند.   

وماندۀ  باورزستون دوم شامل  دو تولۍ از سکاوت چترال تحت ق .2
251

باید  

از راه کنارۀ غربی دریا مستقيمآ پائين آمده و پل دریای باشگل )لنډې 

سيند( را در نزدیکی  تقاطع دو دریای باشگل و کُنر در شمال "ارنوۍ" 

( نفری لشکر ایله جاری های ٣۰۰تصرف کند. عالوتاً یک دستۀ سيصد ) 

مدن از منطقۀ که در بين چترالی نيز وظيفه داشتند حرکت نموده با پائين آ

آبهای "ایستور" و "چترال"  موقعيت داشت، روابط بين این قوا را با 

 سکاوت چترال تامين کنند.

پاملر   -ستون سوم، یا اصلی )متحرک( تحت قوماندۀ شخص سامبورن .3

هدایت داشت با پائين آمدن از کنارۀ شرقی دریای چترال، "ارنوۍ" را  

تولۍ سکاوت چترال تحت رهبری ریلی،  تصرف کند. این قوا شامل دو

راجپوت به استثنای یک تولۍ، تمام قوای نقب زن  دوم  ١/١١قوای 

توپچی   ٢٣مدراس، تمام قوای مين گذار و یک بخش از بطریۀ شماره 

 کوهی بود.

 
251  .Tomas Ivan Bowers  ٩راجپوت از قوای پياده نظام شماره  ١/١١معاون قوماندان قوای 

 بوپال بود.
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ستون چهارم  )از طرف چپ(  شامل سه  تولۍ سکاوت چترال تحت   .4

قوماندۀ کپتان کریمين
252

نيمه دایروی  وسيع از   باید در یک حرکت 

"دمرنثار" خود را به جناح راست افغان ها برساند. تمام ستون ها باید تا 

 می خود را به اهداف شان ميرساندند. ٢٣تاریخ 

بعد از یک برخورد با دستۀ کوچک افغان ها   قوای  ناصرالملک  می  ٢٢بتاریخ   

)لنډې سيند( عبور نموده خود را به بلندی های غربی بریکوت  از باشگل

می پلی را قطع  مينمایند که  ٢٣و  ٢٢رساندند. چند نفری از چترالی ها در شب 

"بریکوت"  را با "ارنوۍ" وصل مينمود.  بدین وسيله آنها ميتوانند رابطۀ 

کمک به آنها مدافعين افغان "ارنوۍ"  را با بریکوت قطع نموده،  مانع  رسيدن  

 شوند.

پاملر به حرکتش ادامه ميدهد،  ولی  در مسير راه،  -می سامبورن ٢٣بتاریخ 

در پنج ميلی "ارنوۍ"، با پل تخریب شدۀ مواجه ميشود که مانع پيشروی اش  

، با یک قسمت از قوایش  با مشکالت زیادی شد. اما همراهش ،ميجر ریلی

در نزدیکی های شمال ارنوۍ با غازیان افغان روبرو ازین مانع گذشته   و 

ميشود. ساعت شش صبح جنگ شدیدی بين قوای ميجر ریلی انگليسی  و 

غازیان افغان آغاز  ميشود.  غازی ميرزمان خان و لشکر دليرش  با آنکه از نظر 

تعداد و مهمات   به هيچ وجه با انگليس ها مقایسه شده نميتواند، از خود 

قاومت فوق العاده نشان ميدهند. آنها بشکل گروپ های کوچک شهامت و م

در چندین محاذ مثل "انگارپتۍ پاری" ، "ملک هور" و "لمبربټ"  مصروف 

توپچی انگليسی   ٢٣صبح توپ های بطریۀ شماره    ۴۵و    ٧نبرد ميشوند. ساعت  

راجپوت تحت  ١/١١به غرش درمی آیند. به یک تولۍ از سکاوت چترال و قوای 

دهی شخص ریلی هم  هدایت داده ميشود تا "دوکالم" را مورد حمله قرار فرمان 

دهند. جنگ شدید برای دفاع از  مواضع تسخير شدۀ "دوکالم" اغاز ميشود. 

ستون تحت فرماندهی کریمين نيز ميکوشد از سمت چپ با قوای ریلی یکجا 

تا  شود، اما با مقاومت شدید افغانها مواجه ميشود.   جنگجویان افغان 

 
252  .Charles Clarence Crimmin  برای دومين بار در قوای پيش آهنگان  ١٩١٨که از سال

 چترال ایفای وظيفه مينمود.
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بعد از ظهر مقاومت نموده  و جلو پيشروی  هردو قوای انگليس  ١۰و  ٢ساعت  

را ميگيرند، اما بعد از آن با تمام شدن مهمات شان، بطرف جنوب  در کنارۀ 

 دریای کُنر  عقب نشينی ميکنند.   

راجپوت در ستون اصلی یا مرکزی نيز پایگاه مقاومت افغان ها را   ١/١١قوای  

ده، ميخواهندپيشروی کنند اما با مقاومت شدید تيراندازان  هدف قرار دا

افغان روبرو شده تلفات سنگينی را متحمل ميشوند
253

.  انگليس ها اطالع 

یافته بودند که فرمانده غازیان افغان، ميرزمان خان، شخصاً در پایگاه قلعۀ 

ه این دقيق ١۵و  ١١دقيقۀ صبح تا  ۵و  ١۰ارنوۍ موجود ميباشد. آنها  از ساعت 

قلعه را مورد آتش شدید توپخانه قرار ميدهند. غازیان باز هم از پيشروی 

پاملر طالب کمک بيشتر شد و پنج -انگليس ها  جلوگيری  ميکنند.  سامبورن

 ( نفر تازه دم به کمکش فرستاده ميشود. ٢۵۰بلوک )

در حالی که غازیان افغان  شجاعانه از مواضع شان دفاع مينمودند، دو تولۍ 

از قوای سکاوت چترال تحت فرماندهی "باورز"  ميتوانندخود را به پل دریای 

باشگل )لنډې سيند( رسانده و بطرف غرب کنارۀ دریا با قوای چترالی شهزاده 

ناصرالمک بپيوندند و داخل بریکوت شوند. با داخل شدن انها به بریکوت، 

ين مهتر توسط تاراج  و غارت قریۀ بریکوت و مواشی اهالی به کمک محافظ

نورستانی ها و چترالی های یله جاری آغاز ميشد. نورستانی ها از همه در تاراج 

 اموال باشندگان بریکوت سهم بيشتر ميداشته باشند.     

در حالی که  دیوار های قلعۀ ارنوۍ تخریب شده و داخل قلعه در آتش ميسوخت 

شان  را مطابق به پالن طرح شدۀ اولی برای  آخرین  ، انگليس ها تمام قوای

و  ٦یورش بر ارنوۍ به حرکت درآوردند، ولی خالف توقع شان،  نبرد تا ساعت 

بعد از ظهر با تمام شدت ادامه پيدا کرد. یک برادر مهتر نيز درین نبرد  ٣۰

کشته ميشود.  غازیان افغان  شروع به عقب نشينی ميکنند، اما یک دستۀ  

( نفری  تير اندازان ماهردر  عقب یک سنگ بزرگی که بر راه ٢۵و پنج )  بيست

راجپوت حاکميت داشت، کمين ميگيرند و بزرگترین تلفات  ١/١١عبور قوای 
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[176] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

را بر قوای دشمن وارد ميکنند. انگليس ها به قوای سکاوت چترال و یک 

با  بلوک از راجپوت ها تحت قوماندۀ جمعدار  رام سنگه دستور ميدهند تا

فدایان افغان به مجادله پرداخته، خود با عجله  فرار را بر قرار ترجيح ميدهد.  

مقاومت جانبازان افغان و جنگ تن به تن با راجپوت ها تا آنوقتی ادامه  داشت 

 که آخرین نفر شان به اثر حمالت بم های دستی جام شهادت نوشيد.  

جنگی اش را تغير داده،   غازی ميرزمان خان با تخليۀ  قلعۀ ارنوۍ تاکتيک

برادرش به همراهی لشکر تازه نفس  تصميم گرفت تا رسيدن خان محمد خان

، عوض جنگ جبهه ای  غازیان مومندتحت قيادت محمد امين  خان کوډا خيل

 به جنگ چریکی بپردازد.  

قوای انگليسی با آنکه در راپور رسمی اش به   پالمر قوماندان-کرنيل سامبورن

مرکز ادعانمود که افغان ها شکست خورده اند و طالب مکافات به مهتر چترال 

شد،  اما ميدانست که  هر لحظه مورد حملۀ مجدد آنها قرار خواهد گرفت،    لذا 

به قوایش امر نمود قبل از تاریکی شب  کنارۀ شرقی دریا را هرچه زودتر تخليه  

نموده در همواری های سمت شمال شرق  ارنوۍ کمپ مؤقت خود را برپا کنند.  

اما این تخليه برای انگليس ها بدون تلفات نبود. آنها یکبار دیگر تحت آتش 

پالمر به –تفنگ های غازیان افغان قرار گرفتند که در جریان آن خود سامبورن 

جراحت برداشتند. شمول دو تن از انظباطان انگليسی ميجر ریلی
254

   

( نفرکشته و چهل ١٦انگليس ها تلفات خود را درین عمليات چند روزه شانزده ) 

( زخمی قلمداد ميکنند. آنها همچنان ادعا دارند که تلفات   افغان ۴٨و هشت ) 

( شهيد و پنجاه و پنج اسير بود٢۵۰ها دوصدوپنجاه ) 
255

، اما  این ادعا کاملآ 

ميباشد. تعداد اصلی شهدای افغان درین جنگ به شمول برادر مبالغه آميز 

( نفر و تعداد ١٢٦غازی ميرزمان خان، سردار خان، یکصدو بيست و شش ) 

نفر است . ١٨۰مجروحين 
256
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[177] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

هفتۀ آخر ماه می بدون کدام نبرد مهم و تعين کنندۀ سپری ميشود و هردوطرف  

 قوای شان  ميباشند.افغان و انگليس مشغول جمع آوری مهمات و تقویت 

کمشنر عالی پشاور و نمایندۀ انگليس ها  به مرکزش از مخالفت انتقال 

مجروحين قوای انگليس در جبهۀ چترال و کُنر از راه  دیر تذکرداده  

ملکند راپور داده است  که   (Political Agent)مينویسدکه" نمایندۀ سياسی  

اطالع یافته است. نمایندۀ  از پيشنهاد انتقال مجروحين چترال از راه دیر

سياسی به این تصميم انتقاد ميکند، این عمل )سرازیر شدن و دیدن مجروحين 

انگليسی(  باعث هيجان مردم منطقه خواهد شد 
257

" . 

نمایندۀ سياسی گلگيت در تلگرامش ١٩١٩می  ٣۰بتاریخ  
258

به شيمله اطالع  

( نفر،  ۵۰۰ن با پنجصد ) ميدهد که »قرار اطالع رسيده از چترال یک جنرال افغا

 ٣٩٩ز( "بروغيل" خواهد آمد، آنها از گلگيت -و تعداد بيشتری به  )کوتل

امر کردم و  (Scouts)تفنگ خواسته اند. من به یک تولی دیگر سکاوت  

همچنان ترتيبات امنيت "مستوج" و "یاسين" را گرفتم. من در صورت 

 را نيز داده ام«.    درگيری در وادی اکسوس ، اطالع احضار سکاوت دیگر

یک لشکر بزرگ ده هزار نفری مومند ها تحت قيادت  ١٩١٩می  ٣١بتاریخ  

محمد امين خان  کوډاخيل، پسر غازی محصل خان مومند به همراهی غازی 

، برادر غازی ميرزمان خان از باجور بطرف بریکوت حرکت خان محمد خان

 ميکند. 

و نمایندۀ حکومت هند بریتانوی در ایالت سرحدی شمال کمشنر عالی پشاور 

غربی به آمرینش ضمن گزارش مفصل اوضاع در سرحد شمال غربی مينویسد 

که »قرار اطالع،  یک لشکر اقوام ساالرزی و مومندبا مالی  سرکانی
259

به    
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[178] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

نزدیکی های اسمار رسيده اند... "چاندلو تيراگ"  یکی از رفقای کافر 

می در حملۀ شجاعانه بر  ٢٣به تاریخ  (Robertson)" رابرتسن ز( -)نورستانی

پل باشگل )لنډې سيند( کشته شده است. یک راپور دیگر از چترال حاکيست 

که "غالم خان"، خان سابق اسمار که فعالً در چترال بودوباش دارد، یک لشکر 

که  ( نفری را برای حمله بر اسمار آماده ساخته است٣۰۰۰تقریباً سه هزار ) 

( نفر آنها به "دانگام" در چهار ميلی شرق "اسمار" رسيده اند.  ٨۰۰هشتصد ) 

وی متعاقب حملۀ حکومت بر "اسمار" از ما ضمانت حمایت خواسته است.   

قرار اطالع با رسيدن سه دسته از قوای عثمان خان به اسمار، تعداد مجموعی 

ر ميرسد.   یک لشکر ( نف٢۰۰۰افراد گارنيزون اسمار حاال به دو هزار نفر ) 

ساالرزایی ها هم  در صورت سقوط اسمار از حکومت خواستار کمک شده اند. 

به این گونه به مشاهده ميرسد که سه  دسته برای  تصرف اسمار مسابقه دارند. 

من به "ریلی" هدایت دادم که از طرف حکومت برای آینده هيچ تعهدی ندهد،  

اما گفتم تا حد امکان کمک کند«.
260
  

 اخیل ډرسیدن لشکر بزرگ مومندتحت قیادت محمد امین خان  کو
 ١۰هجری قمری یا  ١٣٣٧رمضان   ٢ميالدی  )مطابق  ١٩١٩بتاریخ  اول جون 

هجری شمسی( بارسيدن قوای تازه نفس لشکر قومی، غازی  ١٢٩٨جوزای 

ميرزمان خان یک بار دیگر شيوۀ جنگ را از شيوۀ چریکی به جبهه ای 

نها در نواحی ارنوۍ بر کمپ قوای انگليس ها که قيادت آن را  تغيرميدهد.  آ

پالمر به عهده داردحمله ميکنند. قوای انگليسی با روشن -شخص سامبورن

ماندن آتش  با استفاده از تاریکی شب، پا به فرار نهاده خود را تا ميرکهنی  

وخورد سه روز آینده با زد-ميرسانند.  افغان ها یکبار دیگر توانستند در دو

، های پراگنده با محافظين مهتر و قوای چترالی تحت قوماندۀ  ناصرالملک

پسر مهتر، مناطق "گډ" و "لمبر بټ"  را نيز دوباره تسخير کنند و به پيشروی 

شان در خاک چترال ادامه دهند
261

.   
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[179] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

س ها را  بعضی از منابع انگليسی و نویسندگان شاهنامۀ چترال این فرار انگلي

شکست نه بلکه عقب نشينی مصلحتی دانسته اند. نویسندۀ کتاب "بحران در 

وزیرستان ٢۰-١٩١٩سرحد:  جنگ سوم افغان و کمپاین 
262

"  مينویسد "اگرچه  

این یک عمليات کوچک تشویق کننده بود، در آن یک بخش کوچک قوای  

شدن بودند و افغان درگير بود. قوای ترسناک بيشتری در اسمار در حال جمع 

برف کوتل های بدخشان در حال آب شدن . نشانه ها دال بر آن بود که گارنيزون 

کوچک چترال بزودی کم از کم از سه طرف مورد تهدید قرار خواهد گرفت.  

پالمر تصميم ميگيرد تحت این شرایط، عوض درگيری با افغان ها -سامبورن

دی دشمن باشد. وی به بطرف قلعۀ دروش عقب نشينی نموده منتظر حرکت بع 

تاریخ  اول جون اطالع مؤثق حاصل نمود که سه کندک پياده و یک دستۀ سوارۀ 

افغان در منطقۀ "ساو"  در دوازده ميلی جنوب ارنوۍ تجمع نموده اند. عالوتًا 

( قبایلی از منطقۀ دیر... در شرق ارنوۍ جمع شده اند. قوای  ٦۰۰۰شش هزار ) 

اول جون از همان راهی که آمده بود در حالی  پالمر در تاریکی شب-سامبورن

عقب نشينی ميکند که آتش کمپ شان برای فریب دادن افغان ها روشن مانده 

 بود".       

جون  تمام قوای باقيماندۀ  انگليس ها از گله پيچ نيز فرار نموده تا  ٢بتاریخ  

( نفر از سکاوت ۴۰۰)   ميرکهنی ميرسند. انگليس ها تصميم  ميگيرند چهارصد

( نفراز محافظين مهتر برای دفاع در  ميرکهنی  ۴۰۰چترال را همراه با چهارصد ) 

و نزدیکی های "گله ټک " در نصف راه ميرکهنی و "دروش"  گذاشته،  

باقيماندۀ قوای خود را به قلعۀ دروش برسانند و مواضع دفاعی بيشتری در 

جنوب دروش تأسيس کنند.
 

 

کمشنر عالی پشاور و نمایندۀ گورنر جنرال هند بریتانوی  در  جون  ۵بتاریخ 

جون  ۴ایالت سرحد شمال غربی به مرکز اطالع ميدهد که "مطابق تلگراف  

"ریلی"، ستون های متحرک ما به ميرکهنی رسيده اند. راپور ها حاکيست که 

در حالی که چهار گروه سربازان عسکری و یک گروه پنجم احتياط با عدۀ 

علومی از  جنگجویان قومی برای حمله بر ما از "اسمار"  به مارش آغاز نام
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[180] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

نموده اند، سکاوت و محافظين مهتر نيز به خط ميرکهنی و کوتل پيتاسن  در 

حال رسيدن ميباشند. راپور امروز  ميرساند که جنگجویان قومی "دیر"،  

های که "جندول"، "خار" و "براول" نيز به  قوای "اسمار" ميپيوندند، آن 

ز( را اشغال نموده اند، و برای گوش مالی -"بریکوت" و "ارندو" )ارنوۍ

باشگلی ها بخاطر کمک کردن شان در غارت با ما، رخنه ميکنند.  باشگلی ها 

به فرار شان بطرف چترال آغاز نموده اند.  راپور ها همچنان از آمادگی حملۀ 

ن فکر نميکنم این یک حملۀ اقوام دیر بر کوتل وادی شيشی خبر ميدهند، اما م

بزرگ باشد
263

      ." 

جون  کمشنر عالی پشاور و نمایندۀ گورنر جنرال درایالت سرحد  ٩بتاریخ 

شمال غربی به مرکزش نوشت که "...ریلی از ميرکهنی راپور ميدهد که کرنيل 

ز( های کامدیش، در صورتی که آنها پلها و سرک -افغان به کافر )نورستانی

شده را باز سازی کنند،  پيشنهاد عفو نموده استهای تخریب 
264

 ." 

جون  کمشنر عالی پشاور ١۰بتاریخ  
265

از گرفتن تلگرام "ریلی" در  به مرکزش  

ميرکهنی اطالع ميدهد که در آن از ضرورت تقویۀ مورال چترالی ها و ارسال 

تفنگ و مهمات بيشتر یادآوری شده بود. چون ارسال مقدار زیاد سالح و 

ت از طریق دیر در شرایط فعلی ممکن نيست، تنها راه ارسال آن از طریق مهما

گلگيت ممکن خواهد بود، که حد اقل مدت  دو ماه را در بر خواهد گرفت. وی 

 .M 303از حکومت تقاضا مينماید که به آنها یک تا دو هزار ميل تفنگ نوع 

L. E.    ( مرمی ارسال کنند. درع۵۰۰و برای هر تفنگ پنجصد ) ين زمان برای
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[181] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

خواسته شود که   Gilgit Scoutجلوگيری از ضياع وقت از سکاوت گلگيت 

تمام تفنگ های اضافی شانرا فوراً به چترال بفرستند. از دربار کشمير نيز 

خواسته شود تمام تفنگ های اضافی شانرا از طریق گلگيت به چترال 

 بفرستند".   

ف توقع، نه تنها همۀ خوش بينی اما سير حوادث بزودی  تغير ميخورد.  برخال

و اميد  انگليس ها در رابطه با سقوط احتمالی اسمار به یأس تبدیل شد، بلکه 

افغان ها در جبهۀ چترال، تقاضای قبول آتش بس را که به تاریخ سوم جون بين 

انگليس ها و افغان ها بتصویب رسيده بود،  قبول نکرده و به پيشروی خود در 

ميدهند.  ترس انگليس ها وقتی بيشتر ميشود که از جمع  خاک چترال ادامه

شدن شش کندک از قوای افغانی در بدخشان ،  اعزام شان به واخان و قصد 

حملۀ شان بر چترال از طریق کوتل های "بروغيل" و "مينجان" اطالع حاصل 

، قوماندان قوای نینورستا ميکنند. در اسمار هم جنرال عبدالوکيل خان

عسکری با جمع آوری هفت کندک برای حمله بر چترال آمادگی ميگرفت. 

باالخره در جنوب شرق چترال ، در سوات هم ، آتش پارۀ بنام "سنډاکی مال 
266

  "

 ميکوشد یک قوای جنگجویان یوسفزی را برای حمله بر چکدره،  که برای 

ارتباط با چترال اهميت حياتی شاهرگ راداشت 
267

، جمع آوری کند. انگليس 

هااعتراف ميکنند که اگر این تهدیدها جامۀ عمل ميپوشيد، برای انگليس ها 

بسيار خطرناک ثابت شده ميتوانست. درین وقت فرقۀ شانزدهم از قوای  

برای  احتياط مرکزی که برای مجادله با مزاحمت در سوات تعين شده بود، 

کمک به "ټل" اعزام شده، و با درنظرداشت ضرورت شدید تقویت قوای 

بلوچستان، هيچ قوۀ دیگری برای کمک به چترال وجود نداشت.  تنها کمک 

احتمالی آخری  که ممکن بود به داد آنها برسد دو کنډک سربازان امپراتوری 

ایالت کشمير 
268 

کل و طی از گلگيت بود که باید با یک مارش طوالنی و مش

 
. مالولی احمدمشهور به سنډاکۍ مال یا سنډاکۍ بابا در قریۀ کوچک سنډاکۍ سوات  266

تولد شده و یکی از مالیان فعال اصالح طلب و فعالين تحریک جهاد ضد استعمار انگليس 

 بود. برای معلومات بيشتر راجع به این شخصيت لطفاً به قسمت ضمایم  مراجعه کنيد.

267  .n, Brian (2004)Robso  ٣٩و  ٣٨صفحات. 

268   .Kashmir Imperial State Troops 
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( ميل  از طریق کوتل های شرقی خود را به آنجا  ٢۴۰مسافت دوصدوچهل  ) 

ميرساندند
269

.  انگليس ها اعتراف ميکنند که از بخت خوب شان نه "مال 

سنډکۍ" مؤفق شد و نه هم تهدید حمله از طرف بدخشان جامۀ عمل پوشيد.
270
  

حد شمال غربی به جون  کمشنر عالی و نمایندۀ انگليس ها در سر ٢١بتاریخ  

جون ریلی، جنرال وکيل خان که درین اواخر به  ٢۰مرکز نوشت که  »قرار راپور 

( نفر سواره را ٢۰۰( نفر پياده و دوصد ) ١۰۰۰اسمار رسيده است با خود یکهزار ) 

آورده است، که خوب مسلح هستند. وکيل خان یکی از کافری هایست که به 

ز( های -ت که قصد حمله بر کافر )نورستانیدین اسالم گرائيده، و عقيده برآنس

اپور های تائيد ناشده حاکيست که کافر های . رباشگل )لندی سيند( را دارد

"رامگل'، "ویران" و "درۀ ورگل" عليه افغان ها دست به بغاوت زده اند. 

"شکگلی های لوت ده" هم در ابا ورزیدن به فرستادن جرگه به افغان ها، 

راهی ميکنند«. "کامدیشی" ها را هم 
271
       

جون  کمشنر عالی  و نمایندۀ انگليس ها در سرحد شمال غربی از  ٢٢بتاریخ  

از دروش اطالع داده نوشت که » خبر بغاوت کافر های  تلگرام ميجر ریلی

"رامگل"، "درۀ ویران" و " ورگل" را تائيد ميکند. قرار اطالع، قوای پيادۀ 

در اسمار اکثراً نورستانی های جدیداً به اسالم مشرف شدۀ درۀ وکيل خان را 

رامگل تشکيل ميدهند. ریلی اجازۀ خواسته است با افغان ها مذاکره کند.  من 

به وی گفتم که  در حال حاضر به چنين کاری دست نزند.«
272

 

 به جبهه    نورستانی رسیدن جنرال عبدالوکیل خان 
(، ١٢٩٨یا اول سرطان  ١٣٣٧رمضان  ٢۴)مطابق  ١٩١٩جون  ٢٣بروز دوشنبه 

( روز بعد از آغاز جنگ در جبهۀ چترال، جنرال عبدالوکيل ۴٢تقریباً چهل ودو ) 

 
269  .Molesworth, G. N. (1963)  ١٣٧، ص. 

270  .Robson, Brian (2004)  ٣٨صفحۀ. 

جون ، بخش دوم  ٢١مؤرخ  ١٧٢١اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، تلگرام شماره .  271

 ;L/P&S/10/819، مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس.  ١٩١٩مراسالت 

FileP.1953/1919:  ۵٣٦سند شماره. 

، مربوط به جنگ سوم ١٩١٩. اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، بخش دوم مراسالت  272

 .۵۵٣سند شماره  :L/P&S/10/819; FileP.1953/1919  افغان و انگليس.
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جون به بریکوت رسيد ٢٣از اسمار حرکت کرده و بتاریخ  خان
273

بعد از  وی .

تسليمی مواضع  "دوکالم"  و" ارنوۍ"   از لشکر قومی فاتح  غازی ميرزمان 

خان، و مؤظف ساختن  یک کندک از سربازانش برای دفاع ازین مواضع، یکجا 

با غازی ميرزمان خان و مهتر عبدالرحمن خان
274 

)برادر شجاع الملک مهتر 

ين انگليس ها و برادرش بود(، به همراهی سه کندک  چترال که یکی از مخالف

( نفری برای  ١۵۰۰از سربازان و یک لشکر قومی تقریباً  یکهزار و پنجصد ) 

جزادادن به نورستانی های که با انگليس ها همکاری نموده بودند، از بریکوت 

بطرف شمال حرکت ميکند. انگليس ها از اینکه آنها ميتوانستند از نورستان 

انی به طرف شرق برگشته و چترال را مورد حمله قرار دهند، به هراس می به آس

افتند.
275

ميلی شمال غرب  ١٣چترالی های محافظ مهتر از کامدیش در    

بریکوت به " پتيگل"  در غرب کوتل "برمبوال" فرار ميکنند، جایی که یک 

 تولۍ سکاوت نيز با آنها یکجا ميشود. 

 ٢٩به پيشروی شان ادامه داده به تاریخ  ١٩١٩جون  ٢٩لشکر افغانی بتاریخ 

جون  به "لوت ده" )قریۀ بزرگ در زبان چترالی( در قسمت های عليای دریای  

باشگل )لنډې سيند( رسيده ، دست به اقدامات تنبيهی  ميزنند و سرانی را که 

در تهاجم  شرکت ورزیده بودند، بازداشت ميکنند.
276

   

گرفته شد که غازی ميرزمان خان  با لشکر یکهزار بعد ازین پيروزی، تصميم 

نفری قومی از راه "بمبوریت" به  "آیون"  حمله کند و خط مواصالتی و ارتباط 

با قوای  بين شهر چترال و قلعۀ دروش را قطع نماید، و جنرال عبدالوکيل خان

 
روز بعد از آغاز جنگ وارد این جبهه شده و ماموریت   ۴٢  نورستانی   .  جنرال عبدالوکيل خان  273

ليم  و از آنها دفاع داشت مواضع فتح شدۀ دوکالم و ارنوۍ را از لشکر غازی ميرزمان خان تس

 کند .   

. مهتر جو )شهزاده( عبدالرحمن خان، پدر خان معروف جالله  شادروان  عبدالملک خان و  274

    جالله  بود.و محترم شجاع الملک  پدرکالن محترم امان الملک 

275  .Molesworth, G. N. (1963)  ١٣٧، ص   ;Robson, Brian (2004)  و ٣٨ص  ;

Government of India. (1926)  ٩٣، ص.. 

276  .Molesworth, G. N. (1963)  ١٣٨، ص. 
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از راه بریکوت بر قلعۀ دروش حمله  عسکری و همراهی مهتر عبدالرحمن خان

برد.
277

   

انگليس ها برای  جلوگيری از پيشرفت افغان ها به شمال شرق و عبور از کوتل 

های متعدد بمقصد رسيدن به حوزۀ رودخانۀ "بمبوریت" و بعداً حمله بر 

به  چترال،  دو تولۍ از سکاوت چترال و دوتولۍ از قوای محافظ مهتر را 

منطقۀ "ایون" در فاصلۀ تقریباً ده ميلی جنوب شهر چترال  در وسط شهر چترال 

و قلعۀ دروش  ميفرستند. این منطقه در  تقاطع دریا های چترال )کُنر(  و 

 "بمبوریت" موقعيت دارد.   

قوای انگليسی در "پتيگل" شکست خورده به "اورتسن"    بتاریخ  اول جوالی 

پالمر -رب ميرکهنی عقب نشينی ميکنند.  سامبورندر دونيم ميلی شمال غ

قوماندان  قوای انگليس ها  در دروش  چارۀ نداشت جز آنکه در داخل قلعه اش 

منتظر سرنوشت و سير حوادث بعدی بماند. وی که زخم بدنش تا هنوز التيام 

کامل نيافته بود، شهامت جنگجویان افغان را شخصاً تجربه کرده بود. کرنيل 

پالمر تصميم ميگيرد عوض جنگيدن در دو جبهۀ مختلف   )یکی -نسامبور

( به دفاع   جنگجویان غازی ميرزمان خان و دیگری قوای جنرال عبدالوکيل خان

از قلعۀ دروش بپردازد. او ميداندکه تنها راه نجاتش اتکا به دو عنصر 

ز(  ميباشد.-کاستخبارات بموقع  و تحرک سریع )گریز چاب 
278

 

جوالی  کمشنر عالی انگليس ها به معاون نمایندۀ سياسی  ١۰بتاریخ  

Assistant Political Agent   در چترال مينویسد که : »در رابطه با پيغام مهتر

در مورد چترال و مذاکرات صلح، به وی بگوئيد که درین وقت بحرانی  ناممکن 

مر چترال را ترک بگویند. من در شيمله پال -است که او یا شما و یا هم سامبورن

هستم و نظریات چترال را به دفتر خارجه توضيح دادم.  به او هيچ نوع  

اميدواری افزایش ساحۀ چترال را ندهيد، امکان چنين چيزی اصالً وجود 

ندارد،  تا معلوم شدن نتایج مذاکرات صلح، او را از تحریک کافر 

ید.  شاه )انگلستان( به وی لقب  واالحضرت  )نورستانی( ها و افغان ها بازدار

 
 .١۵٨١۵٦م( صفحات  ٢۰۰۵. اخالص، عبدالخالق. )  277

278  .Robson, Brian (2004)  ٣٩ص. 
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279
توپ را داده است. به وی تا رسيدن اطالع رسمی درین باره  ١١و سالمی فير  

چيزی نگوئيد.«
280

 

( نفری جنگجویان افغان  تحت ٨۰۰جوالی  یک دستۀ  هشتصد )  ١٧بتاریخ  

خان   بعد از عبور از کوتل "شاوی"  در امتداد   قيادت غازی ميرزمان

در  ."بمبوریت" بطرف "ایون"  تا یک ميلی قریۀ "بمبوریت" پيش ميروند

( ميلی شمال غرب ١۰جنگ شدیدی که در نزدیکی های قریۀ "بمبوریت"  در ده ) 

قلعۀ دروش درميگيرد، به هردو طرف تلفات وارد شده، انگليس ها تلفات 

( شهيد قلمداد کرده اند. ١۰)  افغان ها را ده 
281

 

افغان ها تمام کوتل های را که از افغانستان به چترال منتهی     جوالی    ١٩بتاریخ   

ميشدند، از "زیدیگ" در شمال تا "برمبوال" در جنوب، به تصرف خود درمی 

آورند. بعد ازین افغان ها  تاکتيک جنگی شانرا به اثر فشار و شکایت هيئت 

رات صلح،   تغير ميدهند و تنها قوای قومی  در جنگ انگليسی در مذاک

شرکت ميداشته باشند.
282
  

به حوالۀ نگارندۀ جبهۀ چهارم استقالل شاه امان اهلل غازی با ارسال فرمانی به 

غازی ميرزمان خان از جریان مذاکرات صلح اطالع  ميدهد و ميخواهدتا 

دداری نمایداطالع ثانی از حمله و پيشروی قوای نظامی و ملکی خو 
283
  . 

 
279  .His Highness  یا لقب  افراد خاندان سلطنتی 

جوالی ، بخش    ١۰مؤرخ    ١٩١١اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، تلگرام محرمانۀ شماره  .   280

 ;L/P&S/10/819، مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس.  ١٩١٩چهارم  مراسالت 

FileP.1953/1919:  ۴٦١سند شماره. 

281  .Molesworth, G. N. (1963) ١٣٨، ص   ;Robson, Brian (2004)  و  ٣٩ص  ;

Government of India. (1926)  ٩۴، ص. 

282  .Molesworth, G. N. (1963) ١٣٨، ص  ;  ;Robson, Brian (2004)  و ٣٩ص  ;

Government of India. (1926)  ٩۴، ص. 

 .١٦۴١٦۰م( صفحات  ٢۰۰۵. اخالص، عبدالخالق. )  283
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آگست  با امضای قرارداد صلح  بين انگلستان و افغانستان جنگ  ٨بتاریخ  

درین جبهۀ چترال و کُنر نيز خاتمه می یابد،  اما با وجود معاهدۀ صلح، ارنوۍ 

 .بدست افغان ها باقيماندند ١٩٢٢ماه جنوری  ١٧و دوکالم تا 

 بهۀ چترال  تالش هاى غیر نظامی  انگلیس ها در رابطه با ج
استفاده از ماشين جنگی و آخرین تخنيک و انکشافات نظامی  آزمایش شده 

در جنگ جهانی اول تنها وسيلۀ نبود که  انگليس ها از آن  در جبهۀ چترال و  

سایر جبهات استفاده نمودند. چند نمونۀ  از تالش های مذبوحانه و دسایس 

 شيطانی آنها را ميتوان در ذیل مشاهده کرد:  

 تبلیغات و نشر اعالمیه های گمراه کننده 
چون انگليس ها ميدانستند که استحکام و تقویت  دولت امانی ، سلطۀ شانرا 

در مناطق جدا شده از پيکر افغانستان نيز به مخاطره می اندازد. لذا با اعالن  

جنگ سوم افغان و انگليس تحریکات، تبليغات و تخریبات نامرئی و آشکار 

. تقریبًا تمام منابع رسمی  نيز شدت یافت ازی امان اهلل خانشان  عليه  غ

انگليسی کوشيده اند جنگ استرداد استقالل یا جنگ سوم افغان و انگليس 

را کم اهميت نشان دهند. آنها نه تنها بيشرمانه ادعا کرده اند که نتيجۀ  جنگ 

، بلکه ميگویند که گویا سبب اصلی به نفع بریتانيای کبير تمام شده است

جنگ مشکالت داخلی امان اهلل خان  بود که از رهایی اعضای فاميل مصاحبان  

مورد شک قرارداشتند،    یا یحيی خيل ، که در مرگ امير حبيب اهلل خان

 ناشی ميشد. ومحکوميت نصراهلل خان

 استفاده از نفوذ مذهبی آغا خان   در نواحی چترال و گلگت    

کيپل، کمشنر عالی و نمایندۀ گورنر جنرال  ایالت سرحدی شمال غربی، -روز

پشاور به سکرتر شعبۀ خارجی و سياسی حکومت هند بریتانوی و سکرتر 

خصوصی نائب السلطنۀ انگلستان درهند بریتانوی)وایسرای( مينویسدکه
284

 :

امام یا پيشوای مذهبی ]لقب ميراثی شنهاد ميکنم که باید از آغا خان " من پي

 
،  بخش دوم ١٩١٩می  ٢۰رخ  مؤ ١۴۰١.  اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، تلگرام شماره  284

 ;L/P&S/10/819، مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس.  ١٩١٩مراسالت 

FileP.1953/1919: ٢٣۴. سند شماره. 
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خواسته شود تا یک اعالميه  صادر نماید زمانی[  -ه و عمومی  فرقۀ اسماعلي

وبه پيروانش هدایت دهدتا به انگليس ها وفادار و در خدمت شان باشند. یک 

وان فرقۀ  اسمی که سنی ها برای پير]تعداد بسيار بزرگی از موالیی  ها

در چترال و گلگت، و عدۀ هم در کابل و  مانی[ز -اسماعليه بکار ميبردند

 پشاور هستند."

شهزاده سلطان محمد آغا خان ثالث به این خواست انگليس ها جواب مثبت 

، از  ١٩١٩می  ٢۴ميدهد وسکرتر حکومت برای امور هند بریتانوی به تاریخ 

اسی( تلگرامی را ميفرستدکه متن لندن به وایسرای هند )شعبۀ خارجی و سي

آن چنين بود: " لطفاً اقدامات الزمه را اتخاذ نمائيد تا پيغام آتی ارسالی  آغا 

 -خان  ترجمه ودر سرحد پخش شود :

بدون هيچ نوع پنهان کردن معذرت، درین ایامی که  صلح عميق حکمفرماست، 

، و مثال شایستۀ شاه با فراموش کردن زمامداری عاقالنۀ عبدالرحمن بزرگ

حبيب اهلل، با شکستاندن پيمان های مقدس،  چند نفر گمراه، گستاخ و احمق،  

هند بریتانوی را مورد حمله قرار دادند.  هيچ شکی نيست که سلطان فرمانفرما 

)امپراتور( کسی که قوای نظامی وسيع و گستردۀ  آلمان ها را بر 

اما برای ما، وظيفۀ مقدس ماست تا انداخت،ميتواند این اشخاص را بکوبند.  

سلطان فرمانفرما را کمک کنيم، زیرا حق با اوست، زیرا پيمان ها مقدس 

هستند، زیرا تنها با انجام دادن صادقانۀ وظایف هر یکی از مایان، چه خورد و 

یا بزرگ، ميتوان صلح، کامگاری و پيروزی آزادی های مذهبی و مدنی در 

ن آرزو دارم، تمام فرزندان عزیز من ،  مثل خود من، وسط آسيا تضمين شود.   م

نه تنها باید صادقانه وفادار باشند، بلکه  بسيار کوشش  کنند که چشمان 

 آغا خان . .دیگران را نيز به نفع خود و انسانيت، باز کنند

یک پيغام  هم توسط آغا خان، برای تکثير در بين پيروانش در هندوستان، 

 رای اسماعليه در بمبئی فرستاده ميشود".مستقيمآ به رئيس شو 
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 تالش براى استفاده از نفوذ نقیب صاحب بغداد  

انگليس ها تالش نمودند  از نفوذ مذهبی سيد عبدالرحمن گيالنی، نقيب 

اشرف بغداد، که برادرش سيد حسن گيالنی
285
در افغانستان بود، نيز استفاده   

بریتانوی به نمایندۀ کنند.  سکرتر شعبۀ خارجی و سياسی حکومت هند 

سياسی انگليس ها در خليج فارس، مقيم  بغداد، نوشت : " اثرات پيغام  

تلگرافی نقيب به بعضی از معززین مسلمان در هندوستان ، عالی خواهد بود. 

اگر ممکن باشد، این پيغام  در چوکات  تبليغات برای هندوستان، سرحد و 

 افغانستان در نظر گرفته شود".

 ز پول براى کسب حمایت اقوام قبایل آزاد اطراف خط تحمیلی دیورند:استفاده ا

تأدیۀ پول  برای جلب حمایت قبایل یکی از وسایل دیگری بود که انگليس ها 

از آن استفاده ميکردند، طور نمونه، نائب السلطنۀ انگلستان در هندوستان  به  

وزارت امور هندوستان در لندن نوشت
286

و رفتار قبایل یکی از  "...گرایش 

کيپل )کمشنرعالی ایالت سرحدی شمال -مهمترین عوامل  بوده و ما به روز

غربی( صالحيت داده ایم تا برای حاصل نمودن طرفداری آنها از پرداخت  پول 

 هيچ  دریغ نکند".

 دادن وعده و امتیازات  به نورستانی هاى کامدیش 

به نورستانی های  کامدیش، که در    انگليس ها تالش نمودند با دادن امتيازات

نزدیکی جبهۀ چترال قرار داشتند، آنها را عليه لشکر مجاهدین ملی جبهۀ 

چترال و ارنوۍ تحریک نموده به همکاری جلب نمایند. کمشنر عالی ایالت 

 
. سيدحسن گيالنی پسر سيد علی گيالنی  و نواسۀ سيد سلمان گيالنی در بغداد تولد  285

و پيروان طریقت قادریه   اهلل خانبه افغانستان آمد. وی از طرف امير حبيب    ١٩۰۵شده، و درسال  

(  روپيه    ٣۵۰۰استقبال شد. امير حبيب اهلل خان برای شان مدد معاش ماهانۀ سه هزاروپنجصد)  

تعين نموده و یک اقامتگاه زمستانی در چهار باغ در نزدیکی جالل آباد ساخت، و او به این 

غ مشهور شد.  پير سيد احمد گيالنی رئيس محاذ ملی و ترتيب به نام نقيب صاحب چهاربا

 سيدعلی گيالنی پسران نقيب صاحب ميباشند.    
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سرحدی شمال غربی، به نائب السلطنۀ انگلستان در هندوستان در رابطه به 

اطالع   (Assistant Political Agent) چترال تلگرام معاون نمایندۀ سياسی 

داده مينویسد
287

که " آیا ميتوانم به  کافر های  
288

کامدیش  و مناطق دیگر کنارۀ  

چپ دریای باشگل )لنډې سيند( 
289
تعهد دهيم که در صورت کمک به ما، دیگر   

تحت تسلط افغانستان نخواهند بود؟  اگر چنين باشد، فکر ميکنم، آنها برای 

ها درد سر خلق نموده، با ما در حمالت عليه بریکوت و دوکالم کمک  افغان

خواهند کرد. اگر حکومت آماده باشد، چنين وعدۀ  تاثيرات قابل توجهی 

خواهد داشت". چنانچه در صفحات بعدی مشاهده خواهيد کرد، این چال 

 انگليس ها کارگر افتاد. 

 سانسور اخبار و جلوگیرى از انتشار حقایق   

يس ها در پهلوی استفاده از تاکتيک های پخش افواه و تبليغات نادرست انگل 

نميگذاشتند مردم خود شان در انگلستان از حقيقت آنچه در هند بریتانوی و 

کيپل، کمشنر عالی ایالت -جبهۀ جنگ ميگذشت، آگاه شوند. مثالً روز

ئب سرحدی شمال غربی به  سکرتر برای حکومت هند بریتانوی در شيمله ، نا

السلطنۀ انگلستان در هند و فرمانده کل قوای نظامی نوشت که 
290

" خبرنگار  

رسيد   Sanders)پيشگام( و تایمز لندن، آقای سندرز      Pioneerخاص روزنامۀ  
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به زور به دین   انتوسط امير عبدالرحمن خ ١٨٩٦. هدف  از نورستانی هایست  که در سال  288

انگليس ها هنوز هم  به نام های  ١٩١٩اسالم مشرف شدند و دراسناد و  نقشه های نظامی سال 

 کافر و کافرستان ذکر شده اند. 

. لنډې سيندیا دریای کوتاه از سراشيبی جنوبی هندوکش در نزدیکی مانول پاس در کنر  289

مت جنوب و جنوب غرب ادامه یافته به دریای کنر ميریزد. این دریا به نام منشا گرفته به استقا

 دریای ارنوۍ نيز یادميشود. 
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و گفت که )برای فرستادن گزارش هایش( اجازه  دارد.  اگر چنين باشد، من 

نموده، و برای  تلگرام ها و تلگراف هایش را در مسایل سياسی سانسور

 سانسور مسایل نظامی، آنرا به مقامات نظامی خواهم فرستاد".  

، یک روز بعدروز کيپل
291

از شيمله جواب آتی را دریافت کرد: " سندرز اجازه  

دارد. لطفاً مطابق به پيشنهاد، تلگرام های سياسی اش را سانسور کنيد. تمام 

 فرستاده خواهند شد".   آنها تحت اجازۀ فرماندۀ کل

 رشوه دادن ،پیشکش امتیازات  و زمین،  و خریدن  امیر مجاهدین 

در آن وقت دو گروپ از مسلمانان هندوستان  بر ضد انگليس ها در منطقۀ 

سرحد آزاد فعاليت داشتند. یکی ازین گروپ ها جماعت مجاهدین بود که  

نير قرار داشت.  و ۀ ب در عالق   (Asmas)( یا (Smatsaمرکزش در دهکدۀ سمڅه 

این جماعت  که آنرا چند تن از هندوستانی ها برای آزادی از حکومت غير 

مسلمانان به مثابه یک تشکيالت رزمی بنياد نهاده بودند، از پيشرفت های  

دنيا و رفتار زمانه بالکل بيخبر مانده و به شکل یک گروپ طفيلی و ناتوان 

دی های خود تکيه بر اعانۀ مسلمانان گرد هم آمده بودند و برای رفع نيازمن

هندوستان و معاش حکومت افغانستان داشتند. مرکز دوم جماعت مجاهدین 

در چمرکند قرار داشت که توسط  مولوی بشير بعداز هجرت مولوی فضل الهی 

به چمرکنډ، یک روستای کوچک مرزی در نزدیک عالقۀ مهمند،  در آن جا بنا 

به کمک محمد حسن یعقوب توسط ماشين ابتدایی نهاده شد. این مرکز بعداً  

چاپ، )سایکلوستایل( نشرات تبليغاتی و نشریۀ ماهوار المجاهد را بر ضد 

 انگليس ها به چاپ ميرساند.
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سکرتر برای حکومت هند بریتانوی  از شيمله به جواب  تقاضای  کمشنر عالی  

ایالت سرحدی شمال  غربی اجازه داد
292

ميتوانيد  به صوابدید خود که "شما  

امير متعصب را عفو نموده برایش در مناطق انگليسی زمين  اعطا کنيد، 

بشرطی که او و کالونی سمڅه در طول جریان جنگ خاموش بمانند. اما نباید 

محل، مقدار و یا ارزش آن  زمين را مشخص سازید. اگر او به ما خوبی کند، ما 

  نيز آنرا جبران خواهيم کرد".  

 وعدۀ بخشیدن دایمی مناطقی از خاک افغانستان به چترالیان  

انگليس ها برای جلب توجه و شرکت چتراليان در جنگ عليه افغان ها، وعده 

دادند که  اگر قبل از تصرف جالل آباد و کابل توسط انگليس ها، چتراليان  

مناطق ناړۍ )ناری یا نارست( و باشگل )لنډې سيند( نورستان را تصرف 

کنند، این مناطق را به چترال بخشيده و در آینده جز خاک آنها خواهد بود
293

 . 

 اهمیت جبهۀ چهارم جنگ استقالل در تالفی شکست محاذ خیبر 

نفر  ١٢٦اهميت  جبهۀ چهارم چترال و ارنوۍ تنها در این نيست که برای وارثان 

چهار جریب زمين -چهار  شهيدش در "اسمار"  و "کوټکی"  والیت کُنر مکافات

داده شد، یا طی فرمانی این ورثه از ماليه معاف شد، یا اسمای شهدای این 

جبهه مانند شهدای جبهات دیگر در لوحۀ سنگی طاق ظفر پغمان حک شد، 

یااسناد رسمی ان در جریده امان افغان به نشر رسيد.  بلکه به استناد مدارک، 

 ست قوای سپه ساالر صالح محمد خاناسناد و شواهد تاریخی، این جبهه شک

رادر جبهۀ خيبر تالفی کرد. اصالً پيشروی غازیان افغان درین محاذ و تصرف 

"ارنوۍ"  و پيشروی نيروهای افغانی تا قلعۀ دروش سبب شد که  قوای  

انگليسی حاضر شوند در بدل تخليۀ آن از دکه و تورخم عقب نشينی کنند و 

 يت حق ملکيت افغانستان بر منطقۀ سرحدی "دوکالم" تثبيت شود. مشروع
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[192] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

از نظر سلسلۀ مراتب، غازی ميرزمان خان سرلشکر این جبهۀ مؤفق در ارتباط  

،  قرار داشته و مستقيم با قوماندان اعلی جنگ استقالل،  غازی امان اهلل خان

اریخی مهمی را در دست داشت، که  بر  خانواده اش اسناد و یادداشت های ت

زوایای  تاریک دورۀ امانی روشنی انداخته ميتوانست .  اما این اسناد، کتب،  

به خانوادۀ "غازی ميرزمان خان  فرمانها و نشان های مربوط  یاداشت ها، 

 توسط رژیم خاندانی ضبط و از بين برده شده است .  کُنری"

سپرده شدن  جبهۀ چهارم  جنگ استقالل و  در جملۀ علل مهم به باد فراموشی

سرلشکر آن ميتوان از  جعل و تحریف تاریخ توسط رژیم بعدی، تاریخ نگاری 

فرمایشی برای بزرگ جلوه دادن  جبهۀجنوبی و تالش های قهرمان تراشی سپه  

ساالرمحمد نادر خان در جنگ استقالل، تالش های ازبين بردن نام و نشان  

ط استبداد و اختناق و محدودیت های دامنگير مؤرخين  نهضت امانی  و شرای

 )ختم اقتباس از داکتر زمانی(. یادآور شد.

 توقف جنگ و آغاز مذاکرات 
ار و جالل آباد جبهۀ قنده  نتيجۀ  متفاوت بود،  چهارگانه  ت جنگ در جبهاتحال 

 ضمينۀ مناطق تحت ادارۀ انگليس  موافقانه نبود. جبهۀ خوست با پيشروی در

 در آن ازکه  نامه یی     1919می    24 خان در  ت سياسی را باز کرد. امان اهللمذاکرا

 به ویسرای هند بریتانوی ارسال کرد.  بود قطع خونریزی اشاره شده

نظاميان  وای افغانی و انگليس جریان داشت ،جنگ بشدت بين ق دروقتيکه

امپراطوری اشغال    تحتوپيشروی رادرقلمروپالن ادامۀ جنگ  وعلماء    اقوامو

آباد و کابل را  بریتانيا داشتند و از جانب دیگر طيارا ت بریتانوی شهر جالل

حکومت هند بریتانوی موافقه کردند تا دور ميز ، کابل وندبمباردمان ميکرد

 حل و فصل نمایند. نشسته و مشکل را از طریق مذاکراه مذاکرات

دیده می شود تا در  مطالعه و بررسی مذاکرات صلح و نتائج آن الزم قبل از

اسباب سياسی و اقتصادی و اجتماعی که نفوذ بریتانيا را در هند تهدید  مورد

مشکالت که افغانستان و بریتانيا داشتند بحث نمود به  همچنان ميکرد و

بودکه به عوامل از جمله دليل اینکه شرایط خاص منطقه و بين المللی 



[193] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

شناختن استقالل سياسی  مذاکرات و رسيدن به صلح و در نهایت برسميت

 افغانستان از جانب بریتانيا گردید.

که برای دولت  با افغانستان نقاط مهم جنگ  حکومت هند بریتانوی در جریان

حکومت  همچنان داشت از دست دادو استراتيجيکی هند بریتانوی اهميت

هند تسلط و نفوذ که باالی قبایل افغانی در دو طرف خط دیورند داشت از 

رس و خوف  اد و قبایل افغانی به دولت کابل نزدیک شدند. انگليس ها تدست د 

مسلمانان هندوستان با افغانستان یکجا شوند و انقالب  داشتند تا نشود

بزرگ را در داخل هند عليه انگليس براه اندازند. حکومت هند از فعاليت های 

انان و بين مسلم و ایجاد همکاری سری اعليحضرت امان اهلل برای نزدیکی 

هندوان اطالع داشت و ادارۀ جاسوسی بریتانيا از رابطه بين حکومت کابل و 

سران هنداطالع یافته بود.
294

 

اعليحضرت امان اهلل خان برای تشکيل و انسجام جبهۀ متحد ملی در داخل 

و در این راستا از مساعدات  مسلمانان و غير مسلمانان سعی نمود  هند بين

جنگ را به نفع  اخلیدریغ نکرد. حکومت هند در شرایط دمالی و حمایت ادبی 

یعنی هند در فکر آتش بس و   اش  خود ندید و جهت حفظ مستعمره بزرگ و مهم

 د.به استقالل سياسی افغانستان ش مذاکرات صلح و اعتراف

که عالج یگر برای زعامت  ادارۀ هند پيش آمددر جریان جنگ مشکالت مهم د

مثل عصيان و عدم احترام عساکر از اصل انگليس آن مشکل به نظرميرسيد، 

 ت نظامیا، تعداد زیادی از این نظاميان از قياداز صاحبمنصبان شان  در هند

اوامر ند و خواهان بازگشت به کشور شان شد توقف جنگ را مطالبه کردند و

قوماندانهای خود را برای بازگشت به مناطق سرحدی اطاعت نکردند.
295 

نيت و فکر نظاميان تأثيرات منفی را باالی ذه یگليسموقف نظاميان ان 

شان   کر مسلمان با اسلحه هایبجا گذاشت و تعداد از عسا یهند مسلمان

نظاميان مسلمان را فرارکردند و بعض شان با قوای افغانی متحد شدند . فرار 
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عنوانی جنرال محمد نادرخان  38اعليحضرت امان اهلل خان در فرمان نمبر 

. داداطالع 
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 پيش گرفتند و به نظریه زعيم بزرگ هند، ندی روش بی نظمی راعساکر ه

سياسی و نظامی جنگ سرد را آغاز کردند. عوامل گاندی عليه انگليس ها 

ی حکومت انگليس را در هند ضعيف ساخت و مشکالت بزرگ را براموقف 

، در وقتيکه حکومت هند به آرامش و استقرار هند بریتانوی بوجود آورد

ياسی ضرورت بيشتر نسبت به گذشته داشت . مشکالت جدید سبب تقليل س

  بود،  443000به  1919سال  . نظاميان بریتانوی در هند دردر هند شدنظاميان 

در جریان جنگ به سبب نوشيدن شراب و همچنان تقليل یافت و  106000به 

 297.دعيف شضمخدرات قوای فزیکی و جسمانی عساکرنيز استفاده از

سياسی و نظامی، عامل اقتصادی نيز بدون تأثير نبود.سال در پهلوی عوامل 

  1919سال  درسال خوب برای هندوستان نبود در این سال باران نبارید . 1918

و باغها و مزارع از شدت گرامی صدمه زیاد دید.   بسيار بلند رفت  درجه حرارت

نزدیک به شش مليون   1919و    1918مرض وباء انتشار یافت و در بين سالهای  

مریضی ضعيف شدند. سال  سبب به یت مردمجان خود را ازدست دادند و اکثر

برای حکومت هند بریتانوی سال خوب نبود و انگليس ها جنگ را به  1919

.کردند بلکه به سبب وقت غير مناسب آنرا تقبيح کردندسبب جنگ تقبيح ن 
298 

انگليس ها از سه نقطۀ نظر به استقالل افغانستان عالقه گرفتند: نخست نفرت 

انگليس ها از امان اهلل خان که با نفرت از بلشویکها برابر بود. ثانيا انگليس ها 

وذ بلشویک ها مقابل نف امان اهلل خان را در انۀروش ملی گرایانه و جنگ طلب

آسيب پذیر ميدانستند. انگليس ها نگران بودند که روش اسالم گرا و پر آوازۀ 

در همۀ مبارزات ضد انگليسی سرایت کرده و اًيامان اهلل خان تدریج

اضطرابات وسيعی را به ضد استعمار انگليس و به طرفداری از آزادی و  
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گرفته بود، گسترش پا طقهآنروز ها در هندوستان و سراسر من  در استقالل که

. عامل سوم غرور و خردستایی دولت انگليس بعنوان یک قدرت بدهد

استعماری بود . این حالت باعث می شد تا انگليس ها موقعيت طرف مقابل 

شان را در معامالت سياسی درک نتوانند.
299

 

سياست استعماری انگليس در افغانستان ، فقط کنترول سياست خارجی 

نترول سياست خارجی افغانستان . هدف از تسلط سياسی و کافغانستان بود 

افغانستان ت هندوستان از خطر روسيه بود و انگليس ها از نزدیکی بين حمای

جهانی  جدید و واقعيت هایست بين المللی اما سيا ،و روسيه ترس داشتند

خصوصا بعد از انقالب کمونستی در روسيه کامال تغيرکرد و روسيه   1919در  

کمونستی با افغانستان همسرحد شد و زعيم جدید روسيه ،لينن از افغانستان 

به  ، از جانب دیگر رسيدن روسيهدر جنگ عليه بریتانيا حمایت نمود

ن با دولت کارمشکل به حساب نمی آمدونزدیکی افغانستامانندگذشته هند

از سياست خارجی را جدید روسيه معنی آن زوال تسلط و کنترول بریتانيا 

. در روشنی تحوالت سياسی جهانی و منطقوی و نشان می دادافغانستان 

 ه کنترولتحوالت اقتصادی و نظامی انگليس ها باین نتيجه رسيدندک

« از   Sir.H.A.Grantسير گرانت»است لذا  ممکن   افغانستان نا  خارجی  سياست

به حکومت از طرف خود گرانت  « تلگرام فرستاد.Deny Brayهند برای »

:) بسيار مشکل است که بعد از این حکومت بریتانيا   انگلستان در لندن نوشت

برسياست خارجی افغانستان کنترول و تسلط داشته باشد در صورتيکه قوای  

لت شناسائی نظامی بریتانيا خارج سرحدات افغانستان باشد، در این حا

استقالل افغانستان نتائج بهتر تر و مثبت خواهد داشت تا اینکه افغانستان 

کمک از روسيه بخواهد،افغانستان در صورت رسيدن به استقالل دوست 

انگليس خواهد ماند و به روسيه نزدیک نخواهدشد(. 
300 

 تحوالت سياسی در جهان و منطقه و تغيراتيکه جنگ افغان با بریتانيا بوجود

آورد و قوای نظامی افغانستان داخل قلمرور هندوستان شد و همچنان  
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سياست اسالمی که دولت افغانستان در مبارزه با بریتانيا از آن استفاده نمود 

حمله برای و اصطالح جهاد در مقابل کفر و از طرف دیگر عدم قدرت بریتانيا 

، حکومت ک از راه ایران به افغانستان به سبب حضور قوای روسی در کش

را باز کرد ، صفحات   ری داد و راه مذاکرهبریتانيا صلح را بر ادامه جنگ برت

.ذاکرات و نتائج آن را بررسی می نمایدبعدی روش م
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افغانستان قبل از شروع به جنگ و در ایام جنگ از ناحيه نظامی مشکالت 

اسلحه   نظاميان افغانی افغانستان قوای نظامی منظم نبود و درزیاد داشت ، 

و ادارۀ عسکری به سویه فرقه واحد بود. در روز های جنگ   ندنداشت  های مدرن

در کابل مجلس اعلی نظامی تشکيل نشد و شخص پادشاه با عدۀ از وزراء که 

بدون جنگ  جبهات    به سران نظامی در  مسائل نظامی تجربه کافی نداشتند،در  

 از اوضاع نظامی اوامر می فرستادند. معرفت دقيق

در  را ل از اشتعال جنگ سوم افغان و انگليساستاد غبار وضعيت نظامی قب

پایتخت افغانستان از نظر سوق الجيشی زیر عنوان عقب جبهه می نویسد: 

تشکيالت ازسویه لوا باالتر نميرفت ،بعالوه از نظر تجهيز و احضارات حربی 

اردوی افغانستان فقيربود، نقليه ماشينی و راه های ارابه رو، مخابرات 

ی با وسایل صحی سفری وجود نداشت، در حاليکه دولت تلگرافی و تيلفون

دو جنگ با  تجاربو ه آمادگی های عالی نظامی در حرب انگليس بعالو

افغانستان را نيز در دست داشته و از هر جنبه سياسی و نظامی و اقتصادی بر 

 افغانستان برتری داشت.

مام ارتباط تدر حاليکه شروع شد غيرمساوی بين افغانستان و بریتانيهجنگ 

.پوسته صورت ميگرفت ت توسط نامه و قاصدکلباپایتخت مم  جبهات جنگ

زمينی )باستثنای جالل آباد(حفظ می شد و مرکز ميتوانست مثال گذارش  

جنگ را که در چند روز پکتيا حاصل کرده در دو هفته بمحاذ قندهار برساند، 

ولت )کابل( عاری البته تا آنوقت وضع جنگ تغير ميکرد. از دیگر طرف مرکز د 

از شورای عالی جنگ و افسران عمده مجرب بودکه بتواند بر تمام جبهات 

جنگ رسيده گی کند. پس تمام ثقل این وظيفه معظم بر دوش شخص شاه می 
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افتاد که از نظر معلومات حربی و اوضاع جغرافيایی محاذات هر دو طرف،کم 

مه نظامی شاه رسيده سرمایه بود و قضایای عمده حربی در مجلس مشوره ني

گی ميشد،این مجلس مرکب بود از وزرایی که کوچکترین آشنایی بامور 

اعتماد شخص شاه نظامی نداشتندو در بين همه یک مرد نظامی و طرف 

اشا« وجود داشت. بنام»محمود سامی ب 
302

 

بين جبهات جنگ ارتباط مستقيم نبود بطور مثال قوای که به جبهۀ خيبر 

بل از رسيدن نظاميان به جبهات دیگر آغاز به حمله نمود و فرستاده شده بود ق

عدم ارتباط بين جبهات نتائج منفی را بار آورد. اگر جنگ  و حمله در تمام 

جبهات خصوصاًجبهۀ پکتيا و خيبر و قندهار در یک وقت و زمان شروع می 

م رابطه بين . عدآن غير از نتيجۀ می بود که پيش آمدشد بدون شک نتيجۀ 

وای بریتانيا باالی دکه حمله کند و در جبهۀ پکتيا ات قتال سبب شدتا قجبه

 شکل دفاعی را بگيرد.

 ، اما موقف او شجاع قبل از آغاز جنگ داشتموقف بسيار  اعليحضرت

می که   24بمجرد بمباردمان هوائی در جالل آباد و کابل تغييرکرد ، بمباردمان 

. فرمان  ف و ترس نزدیک ساخت.سبب آتش سوزی در کابل شد پادشاه را به خو 

پادشاهی عنوانی محمد نادرخان پرده از خوف و ترس اعليحضرت بر ميدارد.  

 ۀامان اهلل خان درفرمان خودنوشت که برای برقراری صلح حاضراست معاهد

را قبول کند در حاليکه در روز قبول سلطنت عدم قبول   »داین حبيب اهلل «

معاهده داین حبيب اهلل را اعالن کرد . از نوشته امان اهلل خان استنباط می 

از تمام حقوق سياسی ل معاهده داین حبيب اهلل حاضراست شودکه او با قبو 

کند.می افغانستان در جانب غرب خط دیورند صرف نظر 
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ند آقای خان بعد از رسيدن نماینده افغانستان در هاعليحضرت امان اهلل 

ا خود نظریات حکومت هند بریتانوی را در مورد صلح ب  عبدالرحمن خان که

حمل ميکرد بدون مشوره قوماندانهای نظامی وبدون مشوره زعمای اسالمی 

و بزرگان قبایل پذیرفت و آمادگی خود را برای آغاز مذاکرات و آتش بس به 
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 ملی الع داد. اعليحضرت از روش مشوره در مهمترین قضيهحکومت هند اط

استفاده نکردو پيشنهادات حضرت صاحب شمس المشایخ و جنرال محمد 

 نادر خان و سردار عبدالقدوس خان را در مورد صلح نادیده گرفت و شخصاً

ی عنوان  المشایخ نامۀ مفصل صاحب شمستصميم اتخاذکرد.حضرت 

جبهۀ خوست فرستاد و از پادشاه خواست تا آتش اعليحضرت امان اهلل خان از 

بس را نپذیرد و حاضر به مذاکره نشود.
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درکابل ودهلی رسماً آتش بس اعالن شدوقوای افغانستان   1919جوالی    12در

جوالی مقابل نشد و نظاميان در حالت انتظار باقی   13با قوای انگليس بعد از  

 خان استفاده بزرگ نمود و ماندند. ویسرا هند از موقف ضعيف امان اهلل

و شکست خواست تا مدت زیاد را در فرستادن نامه ها با کابل صرف نماید 

 منافع سياسی بيشتر را بدست آورد. ود را در مذاکرات صلح جبران ونظامی خ

برای این منظور نامه های زیاد به کابل فرستاد و خواست تا افغانستان از بعض 

حضرت صاحب ان اهلل خان نامه ویسرا را برای ممطالب سياسی خود بگذرد. ا

شمس المشایخ درخوست فرستاد ودر مورد پيشنهادات حکومت هند مشوره 

 رای اعليحضرت امان اهلل خان نوشت:خواست . حضرت صاحب در جواب ب 

 ارجمند عزیز امير المؤمنين خلد اهلل ملکه و بعد:

اج بآن نداریم. عساکر و در موضوع صلح و قبول ما به آن و وقف قتال ما احتي

افراد قبایل درحالت جهاد و نصراند. خواهش من این استکه دروازۀ مذاکرات  

ز جانب خود صلح را مطالبه می را با انگليس باز نکنيد و اگر انگليس ا

آن تقدیم نمائيم این است ،پس در این حالت از حق ما است که شروط برای کند

ين ، فضل محمد مجددی. رأی مسک
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و مضمون نامه حضرت صاحب  زعمای جهادی اعليحضرت از پيشنهادات

یط انگليس به صلح موافقه خوش نشدو فهميدکه قوای ملی و مجاهدین به شرا

طرف باشد و در مورد صلح و آتش بس از  دید تا با جنرالهاالزم  ندارند لذا
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ادر خان . امان اهلل خان فرمانی عنوانی ن قانونی خود استفاده کندهای  صالحيت  

او را خبر  فرستاد و در فرمان خود شرایط که انگليس ها برای صلح فرستاده اند  

 داد. شرایط انگليس ها چنانکه اعليحضرت می نویسد عبارت بوداز:

 طيارات انگليس حق پرواز را به آسمان افغانستان دارد. .1

قوای انگليس در مواقعی که هستند و حق تعمير قلعه  باقی ماندن .2

 نظامی.های جدید

اعادت مناطق که قوای نظامی افغانستان و قبایل در جنگ متصرف  .3

 شده اند به انگليس.

 عقب نيشنی قوای افغانی به مسافه ده ميل داخل افغانستان. .4

فرستادن فرمان پادشاهی به زعمای قبایل وخبر دادن شان از برقراری   .5

 صلح بين انگليس و دولت افغانستان.

رفرمان خود اضافه کرد تا زنده است شروط اعليحضرت امان اهلل خان د

را از دست داده . شاه اضافه  انگليس ها را قبول نخواهدکرد با اینکه ساحۀ زیاد  

موقف ما در وزیرستان بسيار خوب است و قبایل مسعود و وزیر با اسلحه   کرد:

ه ل های خود با عسکری ما اند و اگر از مواد صلح بدانند باالی قوای دولتی حم

که نمایندۀ افغانستان جهت اطمينان اعليحضرت اضافه نمود ندکردند.خواه

در مذاکرات به موادیکه بر ضد کرامت افغانستان باشد مذاکره نخواهد کرد و  

من ، امان اهلل ، هر گز لباس زنانه را نخواهم پوشيد و هر گز عار را قبول نخواهم  

ود اضافه نمود: عزیز کرد و در آخر فرمان اعليحضرت این عبارت را به قلم خ

. یا جان به جانان یا جان زتن برادر من ، دست از طلب ندارم تا کام من براید..

ید. امير المؤمنين امان اهلل .برآ
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قوماندانان و زعمای ملی را از عدم قبول شروط نامۀ خودامان اهلل خان در 

و معرفی را تعيين ت افغانی ئير مذاکرات اطمينان داد و بسرعت هانگليس د

را که بدست آورده اند  ن ميدانست که قبایل افغانی مناطقیاامان اهلل خ نمود.

 باالی قبایل ندارد ند و حکومت کابل تسلط و نفوذدوباره به انگليس نمی ده
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 تا بتواند با صدور فرمان زعمای قبایل را به تطبيق یک امر مجبور سازد.

بزرگان قبایل و مشاورین دولت ، امان اهلل بعد از تشاور با زعمای اسالمی و 

خان نامۀ به ویسرا به دهلی فرستاد و از صلح بين دو کشور استقبال نمود و اما 

به شرط اول و دوم انگليس برای آغاز مذاکره اباء ورزید. ویسرا در جواب نامۀ 

امان اهلل خان به عدم موافقه برای آغاز مذاکرت صلح با حکومت افغانستان تا 

اینکه افغانستان شروط بریتانيا را نپذیرد اطالع داد و برای امان اهلل خان 

 نوشت:

داشت تسليم  65شما را که نمبر  1919جون  11نامۀ مؤرخه دوست عزیز ...... 

خود دليل بر  اینشدم و بسيار خوشحال هستم که آتش بس را قبول نموده اید 

که برای شماقبول شرط اول و   حسن نيت شما ميباشد. در نامۀ خود ذکر نمودید

دوم که شرایط ما است ــ از شرایط ما داریم ــ مشکل است ليکن دوست عزیز 

مقصد از مقاصد شرط اول و دوم را درک نکرده اند. ما از شما خواستيم که 

عساکر خود را از مناطق که عساکر ما اند به مسافۀ بيست ميل عقب ببرید که 

در چمن و در پيوار تا هنوز عساکر شما موجود اند شما این کار نمودید و فقط  

و ما خواهشمندیم که تعليمات خود را برای عساکر آنجا نيز بدهيد تا مسافۀ 

بيست ميل عقب نشينی نمایندو اگر یک عسکر از عساکر شما در داخل 

سرزمين ما باشد معقول نيست که ما در ميز مذاکرات حاضر شویم و در این 

 ادامۀ جنگ ضروری خواهدبود. حالت استمرار یا

و همچنان از افراد قبایل دعوت کنيد که نزدیک فرقه های نظامی ما مجلس 

 تشکيل ندهند و اگر این کار را نمودند عساکر ما حق فير را باالی شان دارند.

اما در موضوع شرط دوم ما که عبارت از پرواز های طيارات ما در فضای 

برای سالمت قوای ما ميباشد و ادامه خواهد کرد افغانستان است این پرواز ها  

و جای شک نيست که افراد قبایل بر طيارات ما فير می کنند لذا خواهش داریم 

 که اوامر خود را برای شان بفرستيد تا عليه قوای هوایی ما دست بکار نشوند.

ت نمایندگی خود برای ئيب خودآقای گرانت را بحيث رئيس هما ازجان 

ب سعادت ما خواهد شد اگر اسماء تعيين نمودیم و بسيار موج  مذاکرات صلح
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ت شما را بدانيم. ما اميد عالیق دوستانه و طبيعی را در آینده بين دو دولت ئيه

داریم . چمبرلين.
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به  الزم بود امان اهلل خان  تهدید مستقيم برای افغانستان بود،نامۀ چمبرلين 

الزم بود تا مضمون نامه را با   هم  و  شدید جواب ميداد  و لهجۀ  روش دپلوماسی

در نظامی و علماء و بزرگان قبایل شریک می ساخت و نظر آنها را  انقوماندان 

مهمترین قضيه که ارتباط مستقيم به آینده سياسی و نظامی افغانستان داشت  

بود.  مهم و بزرگ ملی موضوع آتش بس و آغاز مذاکره یک امر می گرفت زیرا

 ن مشوره با دیگران به جواب نامۀ چمبرلين نوشت:اما اعليحضرت بدو

  26شما را در  1919جوالی  21،  1337رمضان  22دوست عزیز، نامۀ مؤرخه 

رمضان گرفتم و مضمون دوست عزیز بر عالیق بين دو کشورتأکيد ميکرد و 

مطلب اساسی هر دو طرف اقامت روابط نيک ميباشد و بر هر دو طرف الزم  

 رای حل مشکالت موجوده نمایند.است تا بذل مساعی ب 

ما برای قوای خود در چمن و پيوار امر صادر نمودیم تا به مسافۀ ده ميل از 

و در مقابل از شما ميخواهيم تا از قلعۀ مقابل قوای شما عقب نشينی نمایند

چمن و از دکه تا ختم مذاکره عقب نشينی نمائيد و عرف و قانون از طرفين عقب 

خواهد. نمی دانم چرا دوستم موضوعاتی را مورد مناقشه قرار نشينی را می 

تی که در آن اختالف داریم برای  ميدهد که فائده ندارد ،بهتر است تا موضوعا

ت جانبين بگذاریم، و نباید طرفين از یکدیگر مطالبی را بخواهد که از ئيه

ز طرف  عدل و انصاف دور باشدو اصرار شما برای قبول تمام  پيشنهادات شما ا

ما فائده نداشته بلکه بر عالیق جانبين ضرر وارد ميکند. در مورد 

طيارات شما فوق افغانستان فکر می کنم که ضروری نباشد و جای یک زپروا

شک نيست که ملت ما باالی طيارات شما حمله می کنندو طيارات شما باالی 

کند شان بمب خواهد انداخت، و عمل شما در پيشرفت مذاکرات کمک نمی 

 بلکه در خلق اختالفات کمک خواهد کرد.
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ت خوددر مذاکرات  ئيگرانت رابحيث رئيس ه  هلتنبسيارمسرورم ازاینکه سير

ت خود را نيز معرفی نمائيد. ما ئينمودید، خواهشمندم باقی اسماء ه تعيين

ود تعيين نمودیم ت خئيرا بحيث هبرادر عزیز خود احمد علی خان وزیر داخله 

نفر برای حمایت شان    80عضو ميباشد و ایشانرا    150ت ما  ئيکه تعداد اعضا ه

 نفر خدمتگار همراهی می کند. 70و 

امان اهلل خان .
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جنرال محمد نادر خان از  نوانیت امان اهلل خان طی فرمان شاهی عاعليحضر

قوماندانهای نظامی خواست تا از مناطق که در جریان جنگ تصرف کرده اند 

 عقب نشينی کنند. در فرمان شاهی آمده:

 عاليجاه برادر عزیز سپه ساالر محمد نادر خان:

...  در موضوع عقب نشينی قوات ما که تحت قيادت ــ محمود جان ــ در جبهۀ 

ید دانسته شود که اگر پيوار را دشمن متصرف شود راه تا کابل پيوار است با

بدون حمایت باقی می ماند با این هم برای محمود جان امر نمودم تا عقب 

نشينی نماید، شما باید یک قوۀ ملی در آنجا تشکيل بدهيد البته قبل از عقب 

 نشينی قوای ما تا دیده شود انگليس چه می خواهد.

ر انگليس در حالت عدم استقرار زندگی دارند و عساکر باید بدانيدکه عسک

 هندی از قوای انگليس فرار می کنند.

نسبت به وزیرستان ما امر مبارک خود را به تعيين شاه ولی خان برتبۀ لواء مشر  

بحيث حاکم آنجا صادر نمودیم و همچنان چهار تن از زعمای قبيلۀ مسعود را 

ا مسرور می شوندو از پسر عزیز شاه ولی خان رتبه لواء مشر دادیم که از هدیه م

 خواستيم تا در تحسين و تجدید قلعۀ ــ وانا ــ بکوشد.

 
غا . اصل نامه در کتابخانه مرحوم حضرت  محمدمعصوم مجددی معروف به مياه جان آ 308

موجود است و من کاپی  آنرا د رکتابخانه حضرت صاحب محمد صادق المجددی در مدینه 

منوره مطالعه کردم و آنرا در کتاب خود » افغانستان در عهد اعليحضرت امان اهلل خان« نشر 

نمودم  و مرحوم استاد غبار از وثائق که در کتابخانه حضرت محمد معصوم مجددی بود 

 نموده است. استفاده ای  بيشتر 
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نسبت به جبهۀ پيوار عسکر ما از مقابل عسکر انگليس تا مسافۀ ده ميل عقب 

نشينی می کند و شما باید از قوای انگليس دعوت کنيد تا با قوای ما یکجا 

ای ما پيوسته اند این موضوع موقف ما را در و تعدادی از ایشان به قو  دشون 

مذاکرات الهور پندی قوی می سازد. در وقت عقب نشينی خود از پيوار باید 

تعداد از جنگجویان ملکی و تعداد از توپ را بگذارید و اگر انگليس از شما 

خواست که ایشان را بيرون کنيد بگوئيد تا شما از دکه و قلعۀ قندهار خارج  

قوای باقی می ماند و اگر به ما مراجعت نمودند همين سخن را نشوید این 

ميزنيم. موقف بسيار خطرناک است باید آماده باشيد و فکر جهاد را بين 

عساکر و مجاهدین انتشار بدهيد. امان اهلل .
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نشان دهنده موقف قوی   ی هندتبادل نامه ها بين پادشاه افغانستان و ویسرا

ياری مناطق شکست خورده بود ميباشد و همچنان از بریتانيا با اینکه در بس

 عدم فهم و درک سياسی او نمایندگیاهلل خان و  اعليحضرت امان  ضعف موقف

خوب و اصالح طلب و تا  که شهزادۀمی کند. اعليحضرت امان اهلل خان با این

تفاوت داشت اما تربيه در قصری شده بود که  زعمای سابق نسبتزیاد  حد

ری در آنجا حاکم بود و حاکم شرقی در آنوقت بطور عمومی به تسلط و دیکتاتو

ء کابينه و مشاورین شاه ود. از جانب دیگر اعضای بمشوره اهميت زیاد قائل نم 

کافی در امور سياسی نداشتند، با اینکه تجربه های سياسی نداشتند  تجربۀ

مورد نداشتند. اعليحضرت در      ت کافیاز اوضاع داخل افغانستان نيز اطالعا

حضرت  گليس مستقالنه عمل کرد و به پيشنهادآتش بس و آغاز مذاکره با ان 

و مشوره های جنرال   به عدم موافقه برای آتش بس    صاحب فضل محمد مجددی

 و امر به آتش بس و عقب نشينی داد. محمد نادر خان بسيار اهميت نداد

نماینده ای انگليس درکابل » حافظ سيف اهلل « که منابع انگليسی او را مخلص 

ترین فرد برای دولت بریتانيا می دانند،از احواالت داخل قصر اطالعات کافی 

سيف اهلل معلومات داشت و بی نظمی را در دستگاه حکومت می دید. حافظ 

ارسال  نگليسبه ادارۀ استخبارات ا راازوضعيت داخلی افغانستان دقيق
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از وضعيت داخلی حکومت بریتانيا که در روشنی معلومات دقيق  داشت و

درخواست آتش بس و برای حل مشکالت بين طرفين افغانستان داشت ،

تمام  متأسفانه اعليحضرت امان اهلل خانلکن نمود و را پيشنهاد مذاکرات

کرات اعالن  گی خود را برای مذاپيشنهادات دولت بریتانيا را قبول و آماده 

 .نمود

عساکر افغانی در هيچ محاذی به جنگ نپرداختند ولی بعد از اعالن متارکه 

انگليس دوام عليه  را به مبارزات شان بر و سرحدات پکتيامردم مجاهد درخي

ماه جوالیی فشار مردم در سرحدات پکتيا آنقدر شدید شدکه دولت دادند. در 

معهذا انگليسها متمرکز سازد. تلدر کندک عسکر 16انگليس مجبور گردید 

تا زمان عقد قرار داد مصالحه با افغانستان قادر نگردیدندکه قلعه های 

بيرون کشند، و این   ینظامی و از دست رفته خود را از تصرف مردمان سرحد

بعد از عقد قرار داد بود که بتدریج به استرداد قلعه های مذکور موفق پيشنهاد  

دات آزاد تنها مانده بودند.شدند زیرا دیگر مردم سرح
310 

 پندی اولرمذاکرات 
، دولت افغانستان و تبادل نامه ها بين کابل و دهلی  یک سلسله بعد از

ت ئيه ریاست پندی نمودند.موافقه برای مذاکره در شهر راول انگلستان 

افغانی را در این دور مذاکرات سردار علی احمد خان داشت. او در جوالیی 

پندی ترک کرد و جلسه اول مذاکره بتاریخ به راول  ه قصدسفرکابل را ب  1919

ت مذاکرۀ انگليس ئيدر آغاز جلسه رئيس ه آغاز یافت. 1919جوالیی  26

گرانت تأسف خود را از شهادت امير حبيب اهلل خان ابراز کرد و اضافه نمود که 

ا  جنگ بين دو کشور عمل غير دوستانه بود و باید حکومت کابل افراد قبایل ر

از حمله منع کند و آنها نباید باالی سرزمين های امپراطوری انگليس در هند 

حمله کنند.
311 

 
در همين صفحه می نویسد غبار  مرحوم  .    770. غبار ، ميرغالم محمد، همان مرجع ، صفحه    310

المشایخ صاحب مجددی که در که تمام اسناد در این موارد متعلق به دوسيه اسناد شمس 

 ميدان جنگ تل شامل بود و اینک در تصرف پسر او آقای محمد معصوم مجددی است.

311  .1923” p126.-Adamec”Afghanistan ,1919 
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 علی احمد خان در آغاز جلسه بعد از گرانت گفت که دولت انگلستان مسئول

ستان برای افغانستان نمی باشد، او جنگ بود و صلح هدیه از طرف انگل 

ح تشویق ميکند. در موضوع اضافه نمودکه خطر کمونيزم هردو طرف را به صل 

حمالت قبایل باالی خاک هند، علی احمد خان مسئوليت آنرا به حکومت 

بریتانوی انداخت و گفت که دولت بریتانيا قبایل را مجبور به جنگ می هند

علی احمدخان اظهار نمودکه ،سازد. در مورد روابط خارجی دولت افغانستان  

ود آزادی مطلق را دارد خارجی خافغانستان دولت مستقل است و در سياست 

علی احمد خان نظر افغانستان را در مورد صلح برای گرانت    سخنان ،  ه. در خاتم 

 به نقاط ذیل خالصه کرد:

 شناسائی رسمی استقالل افغانستان. .1

 دادن کمک های اقتصادی از طرف انگليس به افغانستان. .2

 افغانستان. پرداخت خسارۀ جنگ برای  .3

عمومی از طرف حکومت هند برای قبيله افریدی و مهمند اعالن عفو  .4

 و امضاء معاهده با آنها.

 الحاق وزیرستان به افغانستان. .5

ئت يپيشنهاد حکومت هند را به هجوالیی گرانت  31در جلسۀ دوم تاریخ 

بودکه اگر وزیرستان اینطورکرد. پيشنهادگرانت درموردافغانی تقدیم 

وزیرستان صرف نظر کند حکومت هند بریتانوی حاضر افغانستان از الحاق 

ت افغانی ئيگرانت تمام پيشنهادات هندو در مقابل  است از دکه عقب نشينی ک

ت افغانی نيز تمام درخواست های ئيکرد و در نهایت جلسه دوم هته ردرا نپذیرف

 حکومت هند را رد و نپذیرفت.

های اقتصادی از طرف  ت افغانی در مورد کمک  ئياگست، رئيس ه  4در جلسۀ  

سخن زدودر سخنان خود در مورد وزیرستان اشاره افغانستان    انگلستان برای

اگر دولت انگلستان برای افغانستان همان مبلغ که برای حکومت  : نکرده گفت

حبيب اهلل خان کمک می کرد بکند، افغانستان در مورد وزیرستان تجدید نظر  

می کند.
312 

 
312  .Flecher.op.cit.p149. 
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ن  مواد جدید را برای گرانت پيش کرد که عبارت  در جلسۀ دوم علی احمد خا

 بوداز:

 افغانستان و بریتانيا در مقابل کشور سوم با هم دوست اند. .1

حکومت انگلستان تعهد ميکند تا برای افغانستان کمک اقتصادی  .2

 نماید.

آن گروه از قبایل که در جریان جنگ با افغانستان متحد بودند ،  .3

 شود.می ته مناطق شان جزء افغانستان شناخ

ت افغانستان را به ئ يردکه مواد پيشنهاد شده از طرف هگرانت وعده سپ

حکومت بریتانيا در لندن ارسال ميکند. گرانت برای حکومت خود در لندن 

نوشت: در حقيقت نا ممکن است که حکومت ما سياست خارجی افغانستان را 

ادی برای  بعداز این درکنترول خود داشته باشد و دادن کمک های اقتص

 افغانستان یک ضرورت برای حفظ روابط آنکشور با دولت بریتانيا ميباشد.

اما حکومت بریتانيا در جواب نامۀ گرانت از وعده کمک های اقتصادی برای  

برای امضاء معاهده جدید با  انستان سکوت کرد، ليکن آمده گی خود راافغ 

افغانستان اعالن نمود.
313

 

که حکومت بریتانيا حکومت لندن استنباط کردمون نامۀ گرانت از مض

سياست اش را در قبال افغانستان تغيير داده لذا برای رسيدن به اتفاق و حل 

ت افغانی پيشنهاد کرد و ئيفقره را ضمينه معاهده جدید به ه مشکالت پنج

احمد علی خان به همه آن موافقه نمود. در مقابل پذیرش پيشنهادات جدید از 

غانی ، گرانت وعده داد که مشکل قبایل را با دولت افغانستان ت افئطرف هي

 بعد از امضاء معاهده در مدت شش ماه بحث می نماید.

 :  1919اگست  8قرار داد صلح راولپندی  
دولت مستقله افغانستان عهدنامۀ صلح فی ما بين دولت بهيۀ برتانيه و 

مواد   1337ذیعقده  11مطابق  1919اگست  8منعقدۀ راولپندی بتاریخ 

 
313  .Adamec, op .cit,p130. 
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ان به جهت تجدید صلح مندرجه ذیل را دولت بهيه برتانيه و دولت افغانست

 ند.قبول نمود

این معاهده فيما بين دولت بهيه برتانيه بر یکطرف و  ءمادۀ اول : از روز امضا

 دولت افغانستان بطرف دیگر مصالحت خواهد بود.

مادۀ دوم : نظر بحالتيکه باعث جنگ حاليه فيما بين دولتين عليتين برتانيه و 

افغانستان گردیده است، دولت برتانيه محض اظهار رنجش خود آن رعایتی را 

غانستان در باب آوردن اسلحه وقور خانه یا دیگر که نسبت به امرای سابق اف

اسباب حرب بداخله افغانستان از راه هندوستان مرعی داشتند، سلب 

 مينمایند.

مادۀ سوم:عالوه برآن بقایای وجه عطيه امير مرحوم ضبط نموده شد و به امير 

 حاليه هيچ وجه عطيه داده نخواهدشد.

نيه مایل ميباشد که دوستی قدیم را که مادۀ چهارم: در آن واحد دولت بهيه برتا

تا این همه مدت طوالنی فيما بين افغانستان و برتانيه عظمی وجود داشته 

است مجدداً برقرار نمایند مشروط براینکه دولت موصوفه اطمينان داشته 

باشند که دولت  افغانستان طبعاً مایل ميباشد که دوستی دولت بهيه برتانيه 

یند،عليهذا مشروط بر اینکه دولت افغانستان این امر را را مجدداً حاصل نما

دولت بهيه برتانيه آماده خواهند بود که از کردار و رفتار خود شان ثابت نمایند

برای مذاکره و قرار   بعد از ششماه سفارت دیگری را از جانب  افغانستان

جدد  دادیکه رافع منافع مشترکه دولتين عليتن باشد و نيز برای بر قراری م

 دوستی قدیم بر اساس خاطر خواه پذیرا نمایند.

مادۀ پنجم : دولت افغانستان سر حد بين هندوستان و افغانستان را که امير 

مرحوم قبول نموده بودند،قبول مينمایندو نيز متعهد ميشوندکه قسمت 

تحدید نشده خط سرحد طرف مغرب خيبر در جائيکه حمله آوری از جانب 

زمان واقع شد، بواسطه کميشن دولت بهيه برتانيه بزودی افغانستان در این 

تحدیدشود،عساکر دولت بهيه برتانيه براینسمت در مقامات حاليه خود 

 خواهند ماند تا وقتيکه تحدید حدود مذکور بعمل بياید.

 ت صالحيه دولت عليه افغانستان.ئيعلی احمد ناظر داخليه و رئيس ه
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ئت مصالحت دولت يهند و رئيس هت فارن سکرتری دولت هملتن گران سر

ه.بریتاني
314

 

ت سفارت صلحيه ،  ئ يئت صلح را بنام نظامنامه هيمحمود طرزی صالحيت ه

واضح ساخته و حدود صالحيت ها را تعيين کرده بودو در زیر عنوان »شرایط  

صلح « چنين امر شده است : صلح با دولت برتانيا مبنی بر شرایط ذیل است: اول 

یه غرامت حربيه  افغانستان. دوم محافظه حقوق مردمان سرحد. سوم تادآزادی 

بهر ناميکه باشد، در مقابل افغانستان برای عقد قرار داد های که مخل  

استقاللش نباشد حاضراست. معاهده روالپندی ضمانت از حقوق سياسی و 

ه قومی اقوام سرحد نبود و یکی از شرایط اشتراک قبایل افغانی در جهاد علي

بریتانيا رسيدن به حقوق مدنی وسياسی شان بود. زعماء قبایل از آغاز ترس و 

قيمت را  در نهایت آنها را تنها بگذارد و خوف داشتند تا نشود حکومت کابل

بپردازند. زعماء قبایل قبل از اشتراک در جهاد از حضرتصاحب فضل محمد 

برای شان معروف به شمس المشایخ ضمانت کرفته بودند و حضرتصاحب 

تضمين کرده بود.
315

  

ت ئيپندی و نتائج آن مالحظه می شودکه موقف هاول رجریان مذاکرات  از

اضح بازی افغانی در مذاکرات بسيار ضعيف بود و انگليسها با عبارات غير و

پندی کلمۀ استقالل مستقيمًا اشاره نشدو مواد اول رميکردند. در معاهده 

بود. از طرف دیگر علی احمد خان قبل از  معاهده عمومًا به مصلحت بریتانيا

امضاء توافق نامه با گرانت با کابل در مورد آن مشوره نکردو در معاهده الهور 

خط دیورند را برسميت شناخت . کابل برای تصدیق و تطبيق عملی مواد 

ت دیگری را بریاست غالم نبی خان چرخی به هند ئيه  1919اگست    9معاهده در  

« اتفاقيه سرحد  John Mefryی خان چرخی با نماینده انگليس ». غالم نبفرستاد

 .شناخته شدس آن خط دیورند سرحد بين دو کشوررا امضاء کرد که باسا
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ر همان صفحه می نویسد که این مطالب و دستور العمل را از مجموعه اسناد . مرحوم غبار د  315

شمس المشایخ صاحب مجددی گرفته است. من این اوراق را مطالعه کرده بودم و یک قسمت 

 آنرا در کتاب خود بنام » افغانستان در عهد اعليحضرت امان اهلل « به نشر سپرده بودم.
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قوای  1919سپتمبر  12و اتفاقيه سرحدی در پندی اول ربعد از امضاء معاهده 

بعد از این اتفاقيه رابطه  انگليس از دکه و سپين بولدک عقب نشينی کردند.

شاه احمد علی خان  هلل خان و علی احمد خان تغيرکرد،ن اعليحضرت امان ابي

را مسئول امضاء معاهده کرد و امر به حبس و ضبط سرمایه اش داد. 
316 

پندی از ابهام و دو گانگی خاصی حکایت اول رهمۀ مواد و شرایط موافقتنامه 

بين حکومت انگليس و  1919اگست  8منعقدۀ داشت.انگليس ها پيمان صلح 

در الهور پندی را دقيقاً در همين راستا به امضاء  دولت مستقل افغانستان

رساندند. عبارات و مصطلحات این پيمان از ابهام و دو گانگی کافی حکایت 

ميکردند بریتانيا استقالل کامل آنها را قبول نموده، داشت، زیرا افغانها فکر

در حاليکه انگليس ها با استناد به مواد این پيمان هنوز هم از مناطق نفوذ شان 

در افغانستان سخن می گفتند. از اینرو»الرد کرزن« که وزیر خارجۀ آنوقت 

و قبول  بریتانيه بود، بعد از نهایی شدن پيمان فوراً این ادعا را تکرار نمود

نکرد تا به جز از طریق دفتر هند بریتانوی با افغانستان مذاکره کند. از  

نظرافغانها، معاهدۀ جدیدکه نتوانسته بود بعضی از موضوعات و مشکالت 

مهم ارضی و سرحدی را مطرح نماید، رضایت بخش نبود.
317
  

ث پندی و اتفاقيه سرحدی بحياول رامان اهلل خان بعد از معاهده اعليحضرت 

زعيم مستقل عمل کرد و خواست تا روابط نزدیک با روسيه داشته باشدو اما 

در نزدیکی با روسيه کوشش داشت تا به ضرر و مصالح بریتانيا صدمه نرسد. 

تا دوستی مسلمانان جهان خصوصًا پادشاه کوشش نمود    ،در سياست اسالمی

ندوستان و هندراحفظ کند واز هواخواهان خالفت اسالمی در افغانستان و ه

بطور عموم از خالفت ترکيه حمایت نماید.
318

 

 است محمد ولی خان به مسکوفرستاد،بریت ئيهامان اهلل خان اعليحضرت 

حکومت روسيه را از مواد معاهده الهور پندی و    1919اکتوبر  5ت بتاریخ ئيه

حکومت روسيه را ت افغانی ئيه .سياست خارجی افغانستان اطالع داد

 
316  .1Gregorian,Vartan,op.cit,p23  1059و همچنان : کاکا خيل ، همان مرجع ، صفحه 
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و در مقدمۀ استقبال کنندگان »تروتسکی« قرار داشت .  دو استقبال خوب نم

ت افغانستان را بحضور پذیرفت و در ئياکتوبرزعيم روسيه لينن ه 18اریخ بت

و اضافه نمود  داد اقتصادی را به افغانستان جریان مالقات وعده کمک های 

اگر مسلمانان مقيم روسيه بخواهند برای افغانستان کمک کنند این حق را  

 رند.دا

ت های به پولند، بلجيم ، فرانسه و المان فرستاد و هدف از  ئيافغانستان ه

ت های افغانی از ئيرح سياست خارجی افغانستا بود . هت ها شئين هفرستاد

ت ئيامریکا از استقبال ه ال شد وطرف حکومت های این کشور ها استقب

ت ئينشد با هحکومت انگلستان حاضر  همچنان  و    افغانستان معذرت خواست

آنزمان این بود که سياست خارجی بریتانيا در   .افغانی دیدار داشته باشد

با حکومت هند بریتانوی مذاکره نماید نه مستقيماً با لندن. افغانستان 
319

 

تان با بریتانيا بهبود نيافت به پندی روابط افغانساولرمعاهده  امضاءبعد از

بين افغانستان و روسيه معلومات انگليس ها از حقيقت روابط  دليل اینکه

صحيح نداشتند، روابط افغانستان با روسيه عليه انگلستان نبود و از جانب 

دیگر روابط بين کابل و مسکو به سبب بسط نفوذ روسيه درکشور های 

اسالمی وسط آسيا رو به وخامت ميرفت و افغانستان رسماً عليه سياست 

ا از پنجده خارج شوند. سفير روسيه روسيه احتجاج کرد و از روسها خواست ت

برای افغانستان »برافين « در مذاکراتش با حکومت کابل در موارد اختالف 

 فيه ناکام ماند.

و از طرف دیگر عدم   از یکطرف    عدم بهبود روابط افغانستان با دولت بریتانيا

بهبود روابط با روسيه در نتيجۀ سياست اسالمی افغانستان و حمایت کابل از 

سی اش با بریتانيا تجدید در روابط سيامسلمانان وسط آسيا ، امان اهلل خان 

بریتانيا را متوجه موقف شان نسبت به افغانستان خواست ونظر کرد 

  وارد کند لذا  فشار بریتانيه برای این منظور خواست باالی حکومت،نماید

نومبر  5در اعالن کرد که خط دیورند را برسميت نمی شناسد . امان اهلل خان 

 
فصل  1303. برای معلومات راجع به هئيت های افغانی دیده شود: اوراق لویه جرگه  319

 عالقات خارجی .
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یرستان و از او خواست تا قوای خود را از وز برای ویسرا در هند نوشت 1919

يشنهاد مذاکره امان اهلل خان پ  ،حال نشده  که  تيکهخارج کند و برای حل مشکال

برای این  قبایل را تشویق برای مبارزه با انگليس کرد و را نمود و همچنان 

را برای تعليمات  و تعداد از نظاميان بزرگان قبایل راکمک مادی نمودمنظور

. نظامی به مناطق قبایلی داخل هندوستان ارسال کرد
320

 

فه اسالمی و ملی در داخل افغانستان، امان اهلل خان خواست تا از شعور و عاط

مردم را دعوت به  افغانها در مقابل انگليس استفاده کند و برای این منظور 

تشکيل مجالس کرد.در جالل آباد صدها نفر اجتماع کردندو عليه بریتانيا 

آزادی سرزمين  مت دعوت به جنگ عليه انگليس برای شعار دادند و از حکو 

های افغانستان کردند.
321

 

« اعالن کرد حاضر است  Chdlmsfordویسرای هند »  ،بلبعد از تهدیدات کا

با دولت افغانستان برای رفع مشکالت مذاکره نماید و برای انعقاد مذاکرات 

از  ویسرا حسن نيت اظهار و همچنان برای نتخاب شدا هر منصوریجدید ش

.ر شهر کراچی و کلکته استقبال کردافتتاح قونسلگری افغانستان  د
322

 

 ی:مذاکرات منصور 
ت افغانی بریاست ناظر ئيين حکومت کابل و هند بریتانوی، هبعد از موافقه ب

هند سفر کرد و در طول  بصوباپریل  17بتاریخ وزارت خارجه محمود طرزی 

 ئت افغانی استقبال کردند،يان هنداز هراه از خيبرتا منصوری قبایل و مسلمان 

و دشمنی افغانستان  شانرا ازبستندتا حمایت  را تجار محالت تجارتی

محمود طرزی انگليس نشان دهند. در اولين جلسه بين وعداوت شانرا نسبت 

ت هند بریتانوی »دابس« ، دابس از تحرکات و تشویق قبایل عليه ئيو رئيس ه

و همچنان از اینکه حکومت  گليس از طرف افغانستان شکایت کردان 

 
320 . Adamec,op.cit,p137 
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تان با مردم هند تماس  ازه داده تا از طریق افغانسافغانستان برای روسها اج

 .احتجاج نموددنو عليه سياست بریتانيا تبليغات کندبگيردن 

به احتجاجيه حکومت هند  و موقف شدیدگرفت مقابل محمودطرزیبال

و از انگليس خواست تا موقف شانرا در قبال افغانستان   نکرد بریتانوی توجه

ه و سرنوشت قبایل دو طرف خط دیورند واضح و آینده خالفت اسالمی در ترکي

 سازد.

، اعالن کرد که بریتانيا آماده است تا اپریل آقای دابس  9جلسه دوم بتاریخ در 

سفارت  فقه افتتاح برایبه استقالل افغانستان رسمًا اعتراف نماید و اما موا

،دابس گفت که بين دوکشور  مشکالتمورد  ندارد.دررا  لندن افغانستان در

و طرفين باید از صبر و وقت   به وقت بيشتر ضرورت و احتياج استآن  برای حل  

مشکالت بين کانادا و انگلستان  ، دابس مشکالت افغانستان را بهکارگيرند

را برای حل  تشبيه کرد. در مقابل محمود طرزی هر نوع توافق و مذاکره

تا باز شدن سفارت افغانستان در لندن نپذیرفت.مشکالت 
323
  

افغانستان اشاره کرد  در ات دابس به موضوع مهاجرین هندز چهارم مذاکررو

دو از جرین کمک ميکند شدیداً احتجاج کرو از اینکه افغانستان برای مها

طرزی خواست تاحکومت افغانستان مهاجرین هندی را از خاک افغانستان 

امور اخراج سازد. درجواب طرزی گفت که حکومت بریتانيا حق مداخله را در 

مداخله آن وسياست اسالمی دولت افغانستان معنی  داخلی افغانستان ندارد

نيست.
324
  

ت بریتانوی در ئيه زیرستان را مطرح کرد و گفت تامحمود طرزی موضوع و

ت افغانی مجلس را ترک ئيو آینده آن بحث و مذاکره نکند، همورد وزیرستان 

اش با روسيه معلومات  ميکند. دابس گفت اگر حکومت افغانستان از روابط

بدهد در آنصورت موضوع وزیرستان  ومشکالت آن را بحث خواهيم کردو در 

 
323  .Adamec, op.cit,p150 

324  .236Vartan ,op.cit,p 
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مقابل محمود طرزی درخواست دابس را مداخله به شئون افغانستان دانست و 

رد کرد.آنرا 
325 

ت افغانی آقای ئيا عضو دیگر همذاکرات توقف کند، امامکان داشت که 

یادآوری کردوگفت بين افغانستان وبریتانيا  روابط تاریخیازعبدالقيوم خان 

فوذ جلوگيری از ن   حل مشکالت به نفع هر دو کشور جهتکه مذاکره و رسيدن به  

نفوذ روسيه در منطقه است و برای امنيت هندوستان و افغانستان کمونست و

بریتانيا به استقالل افغانستان اعتراف رسمی کند و لقب جدید تا بهتر است 

نستان را برسميت بشناسد و برای افغانستان کمک های پادشاه افغا

 اقتصادی نماید.

. پذیردو انحطاط را می  تغيردر جریان مذاکرات روز نهم مارچ موقف طرزی 

طرزی برای اولين بار افشاء کرد که افغانستان نظاميان خود را که عبارت از  

سرخ روسيه توپ است به کمک امير بخارا در جنگ اش با قوای    6ضابط و    16

به جهاد عليه روسيه در بخارا  فرستاده و همچنان مجاهدین افغان را تشویق 

طرزی اضافه کرد، اگر بریتانيا قضيه وزیرستان را حل کند در این  .است هکرد

و  اصورت افغانستان مشترکاً با بریتانيا عليه روسيه مبارزه و در بخار

ترکستان و فرغانه با انگليس همکاری می نمایدو اضافه نمودکه مبارزه عليه 

 است. خارجبه تنهائی  روسيه از طاقت و توان افغانستان 

  23غير قابل مناقشه دانست. در ب بریتانيا موضوع وزیرستان را ليکن جان 

مارچ طرزی بصراحت اعالن کرد که افغانستان برای قبایل افغانی کمک های 

اقتصادی فرستاده و عبدالهادی داوی گفت که پشاور از صد سال باین طرف 

پایتخت زمستانی افغانستان بود و ملت افغانستان نمی تواند آنرا فراموش 

کند.
326 

 خصمانۀ منصوری چهار ماه طول کشيدو در نهایت نظر به موقف  مذاکره

طرزی دانست که ادامۀ مذاکرات نتائج مثبت و مفيد ،دبه نتيجه نرسي  انگليس

ت را قطع  مذاکرا مارچ 24لذا در نداردو استمرار آن به نفع افغانستان نيست 

 
325  .Dupree.op.cit,p445 

326  .bed and : Adamec. Op.cit ,p153Dupree. I 
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 زرگ مردم ع ب در جالل آباد در حضور و اجتمااو  . و به افغانستان باز گشت

ت بریتانوی به نتيجه نرسيد و ئيئت افغانی در مذاکرات با هياعالن کرد که ه

پور را به اعليحضرت در کابل تقدیم می کند.را
327

 

 دۀ کابل و نهایت استعمار بریتانیهمعاه
در  1919اگست  8هندبریتانوی درپيمان صلح بين افغانستان و  مواد

فغانی در مذاکرات در منصوری با ت ائيو غير واضح بود. هروالپندی مبهم 

پيمان  مواد معاهده یات انگليسی به نتيجه مطلوب نرسيد و مصطلحات ئيه

روالپندی مبهم  و دوگانگی داشت که طرف بریتانيا در آینده ميتوانست از آن 

 کند.ی به نفع خودتعریفات دیگر

رسيده بودکه اکثرمشکالت بين  راولپندی باین نتيجه معاهده فغانستان از ا

  بریتانيا و افغانستان ال حل باقی مانده و مشکالت قبایل و اراضی سرحدی و 

 . بودهده به نفع انگليس خط دیورند حل نشده و بطور عموم معا

از مصطلحات محمودطرزی برای روشن ساختن بعض زمانيکه امان اهلل خان و

متن پيمان ورفع مشکالت مربوط به خط دیورند طالب مذاکرات بيشتر 

شدند، انگليس ها بی ميلی عجيبی از خود نشان دادند. آنها نه تنها مذاکرات  

ی موجی از ، بلکه با راه اندازه تأخير می انداختند و سبوتاژ ميکردندرا ب 

 تبليغات ضد امانی و تحریک شورشهای سرحدی به مقابل وی کوشش

را درارتباط به موضوع استقالل کامل برای افغانستان به اتخاذ    داشتند تا شاه

 گيری و ناسازگاری امان یک موقف معتدل تری وادارسازند.مگر دراثرسخت

اهلل خان انگليسها راه دیگری برای انتخاب نداشتند و بالآخره مجبور گردیدند 

در کابل که  معاهدۀ جدید افغان و انگليس را 1921نوامبر  22ر تا د

منعقدگردید جاگزین معاهدۀ قبلی "معاهدۀ راولپندی"سازند.
328

 

نگليس مطالب بسيار ساده و مذکرات منصوری به نتيجه نرسيد و طرف ا

و به حق تاریخی افغانستان در مناطق ت افغانی را نپذیرفت ئيه بسيط

سرحدی اعتراف نکرد. بعد از رسيدن محمود طرزی به کابل اعليحضرت امان  
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اثبات استقالل سياسی افغانستان  يک سلسله اقدامات عملی برایاهلل خان ب 

د و فرستا ه ،ترکيه، ایتاليه،ایران و روسيفرانسه،المان به د و هيئت هانمو 

دوستی و سياسی را باین کشور ها بامضاء رسانيد و قنسلگری   های پيمان

های افغانستان در این کشور ها افتتاح گردید.
329

 

نتوانست جلو  لیکرد وبررسی ستقالنه امان اهلل خان را ویسرای هندموقف م

آزادی او را در معامالت سياسی با جهان خارجی محدود سازد لذا مناسب و 

مفيددانست تابا حکومت افغانستان نزدیک شود خصوصاً روابط انگلستان 

اران انگليس نزدیکی با روسيه به مرحلۀ بحران رسيده بود و از نظر سياستمد

ای رسيدن به اتفاق با حکومت . برافغانستان به سود بریتانيا نبودبين روسيه و

افغانستان ویسرای هند از دعوت امان اهلل خان برای انعقاد مذاکره جدید 

: عدم اعتراف لقب رای انعقاد مذاکره دو شرط گذاشتاستقبال کرد و اما ب 

 جدید امان اهلل خان و افشای مواد معاهده منعقده بين افغانستان و روسيه.

کابل دابس بعهده  به  1921جنوری  تانيه را درت مذاکره کننده بریئيست هریا

نظر به عدم حل مشکالت گرفت  در بر داشت. دوراول مذاکره که یازده ماه را

ت افغانی اعالن کرد  ئ يفغانی بدون نتيجۀ خاتمه یافت و هوزیرستان و قبایل ا

تا زمانيکه بریتانيا به حق افغانستان در وزیرستان اعتراف نکند از مجلس 

شود. بيرون می
330

 

در دفتر   1921جنوری  20بریتانوی بتاریخ ت افغانی و ئيدر مجلسی که بين ه

د طرزی و حضور محمود طرزی برگذار یافت ، محم  با وزارت خارجه در کابل 

حل . او پيشنهاد کرد که راه دید را برای حل قضيۀ وزیرستان نمودپيشنهاد ج

نه  موقع داده شود تا آزادادیگر مشکل وزیرستان این استکه برای باشندگان آن  

تعيين کنند و پرسيده شود که با هند یکجا ميشوند موقف شانرا نسبت به آیندۀ  

گری روسيه در کابل طرزی پيشنهاد ل س. در مورد عدم فتح قنو یا با افغانستان
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افغانستان  هزار روپيه بشکل کمک اقتصادی به  360کرد که انگليسها مبلغ 

بدهند.
331

 

جنوری برای هر دو طرف رضایت کننده نبود و اختالفات حل و  20مذاکرات 

ت انگليسی را استقبال و در مورد ئي، اعليحضرت امان اهلل خان هفصل نشد

افغانستان صحبت يه و افتتاح قنسلگری روسيه در کابل و روابط بين روس

روسيه باالی  یتانيا خواست تا وعده بدهد در صورتيکهت برئينمود و از ه

 کند، بریتانيا از خاک افغانستان دفاع می نماید.خاک افغانستان حمله 

اقتصادی در  کمکروپيه هزار  400جدید که شامل دابس در مجلس پيشنهاد 

ارو شش طياره جنگی و ماشيند 200تفنگ و  2000هر سال برای افغانستان و 

خط تلگرام بين کابل و قندهار و هرات بود و در مقابل از پادشاه  ساخت

خواست تا روابط سياسی خود را با روسيه قطع کند و از موضوع افغانستان 

 وزیرستان بگذرد.

که انگليسها  امان اهلل خان دانست ادات دابس بشکل تهدید آميز بود،پيشنه

خواست از این موقعيت  روسيه تشویش دارندلذا افغانستان با از روابط

استفاده نمایدو انگليسها را مجبور به امضاء معاهده و کمک های اقتصادی  

، او را استقبال بودبه کابل رسيده  قبال نماینده روسيه که خان نماید. امان اهلل

و موافقه نمود تا روسيه قنسلگری اش را در کابل باز کند و از طرف دیگر  کرد 

ادامۀ انگليس را متوقف ساخت و اعالن نمودکه افغانستان سياسی پستۀ 

 مذاکرات را با طرف بریتانيا بی نتيجه و غير مفيد ميداند.

زیر خارجه محمود طرزی دابس از موقف سياسی افغانستان دانست و فوراً با و

و اظهار کردکه حاضر است به بعضی پيشنهادات افغانستان تجدید مالقات 

  مواد معاهده ایکه با روسيه اید در صورتيکه وزارت خارجۀ افغانستان نظر نم 

ریتانيا قرار دهد. محمود طرزی ت ب ئيامضاء شده در اختيار و مطالعه ه

مضمون رد کرد واضافه نمود که جرائد مواد و  پيشنهاد هيئت بریتانوی را

د.در جریان مطالعه کند آنرا  ئت بریتانيوی می توان يو همعاهده را به نشر سپرده  

سپتمبر درمالقات اش   3و در  موقف قوی محمود طرزی ادامه نيافت مذاکره
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با دابس بعد از حذف مادۀ که متعلق به کمک های اقتصادی و نظامی روسيه 

 .گذاشتبه مطالعۀ دابس  برای افغانستان بود معاهده را

رابطه اش با روسيه از  از اینکه دولت افغانستان به درخواست دابس در مورد 

ر گرفت مؤرخين دالیل مختلف را می آورند، اکثر مؤرخين نرمش ومدارا کا

شخص ضعيف و بی تجربه ميدانند، اما اگر به  را اعليحضرت امان اهلل خان

حقيقت موضوع بيشتردقت شود مالحظه ميشودکه تحرکات روسيه در شمال 

بودو روسها قبول نکردند  افغانستان تهدید مستقيم برای امنيت افغانستان

اعليحضرت امان اهلل زیر   کشور  از منطقۀ پنجده عقب نشينی نمایند و در داخل

تا برای   و همه گروه از شاه ميخواستند فشارگروه های سياسی و اسالمی بود

مجاهدین مسلمان بخارا و تاجک کمک نظامی کند، لذا امان اهلل خان بهتر  

ضرورت است تيره و خراب نسازدو نيا که به آن دید تا روابط خود را با بریتا

طرفين مذاکره کننده را  بهتر دانست برای ادامۀ مذاکرات موافقه نمائيد. شاه

تاریخ بنام  که درمعاهدۀ  تشویق به رسيدن به حل و امضاء معاهده جدیدکرد

 معاهده کابل یاد شده.

ند برسميت کابل مشکل قضيه وزیرستان را حل نکرد و خط دیور ای معاهده

شناخته شد و افغانستان در معاهده کابل از حقوق سياسی خود در غرب خط 

امه فرستاد دیورندگذشت. بعدازامضاء معاهده دابس برای دولت افغانستان ن 

نامه دابس جزء از معاهده شناخته شد. نامۀ دابس در مورد   و در آن اطمينان داد.  

ه نظر به اهميت تاریخی آن در مشکالت قبایل افغانی غرب خط دیورند بود ک

 اینجا آورده می شود:

» جناب جاللتمآب مشفق مهربان دوست سردار اعلی محمود بيک خان طرزی 

 وزیر خارجه دولت عليه افغانستان زاد مودته.

چون احوال اقوام سرحدی هر دو دولتين، به اندیشه دولت عليه افغانستان 

ارم که دولت برتانيه خياالت نيک است،دوستدار آنمشفق مهربان را مطلع ميد

نيتی به تمام اقوام سرحدی دارد. و بهر طریق نيت دارد که رفتار مروتانه با 

ایشان ميکند، مشروط براینکه از چپاول ها برخالف اتباع برتانيه دست بردار 
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شوند. اميد است که این مکتوب باعث تسلی و اطمينان خاطر آنمشفق مهربان 

 باشد.

  1300عقرب  30عيسوی مطابق  1921نومبر  22،المرقوم  سرهنری دابس

شمسی«.
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کابل،دولت بریتانيه درمادۀ اول آن استقالل افغانستان را برسميت   در معاهده

وافتتاح سفارت بریتانيا   نشناخت. مادۀ دوم افتتاح سفارت افغانستان در لند

 تضمين نمود.در مادۀ سوم افغانستان به خط دیورند اعتراف کرد.  را درکابل

ل افغانی دوطرف خط یکابل اعليحضرت امان اهلل خان قبادر جریان مذاکرات 

دیورند را نادیده گرفت و از حق سياسی و مدنی شان دفاع نکرد. قبل از جنگ 

در  رکتبرای ش این موضوع را درک کرده بودند و قبایل انگریزسوم افغان و 

برای   جهاد شرط گذاشته بودندکه حکومت افغانستان آنها را تنها نگذاردو

 مجددی و فضل عمر مجددی از حضرتصاحب فضل محمدبيشتر  اطمينان

. تعهد رسمی گرفته بودندو حضرات این تعهد را داده و امضاء کرده بودند

ت وقدر تعهد کرده بودند که  حضرات مجددی تحریری برای بزرگان قبائل

مذاکرات و امضاء معاهده صلح حقوق سياسی و اجتماعی قبایل مد نظر 

 حکومت کابل ميباشد.

می نویسد: نمایندگان مردم سرحدات آزاد از موقف  در این مورد بارغمرحوم 

به خط دیورند متأثر و رنجيده خاطر  دولت افغانستان درقرار داد مذکور

ام حفظ ظاهر و رعایت گشتند، خصوصاً که درکابل بعض مشاورین شاه بن

مذاکرات با انگليس ها، مشوره دادندکه شاه از دیدن مستقيم با نمایندگان 

اجتناب نماید تا سبب اشتباه انگليس ها و سرحدات آزاد که در کابل بودند 

اخالل مذاکرات جاریه بين دولتين نگردد. البته این اینگونه مشوره ها بجز از 

ان وسرحدی هاوشگافتن جبهۀ داخلی توليداشتباه بين دولت افغانست

درمقابل انگليس نتيجۀ دیگری نداشت. یکی از مجاهدین مشهور افغانی 
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فضل محمد صاحب مجددی که مرد آگاه به سياست داخلی بود در این مورد 

نامه ذیل را بنوشت و به پادشاه کشور فرستاد.
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نماینده گان ،ل ت افغانی در کاب ئيئت بریتانوی و هيمذاکرات بين ه در جریان

. ودنددر مهمانخانه حضرت صاحب در شوربازار ب بریاست موسی خان قبایل 

 حضرت فضل محمد مجددی نامۀ عنوانی اعليحضرت امان اهلل خان نوشت:

ه چند فقره به خيال و فکر ناقص حقيران ) عرضداشت داعيان صميمی اینک

و خالی از واجب العرض به تسطيران پرداخته شد، چون محض خير خواهی 

اغراض شخصيست اميد بشرف مالحظۀ پادشاه اسالم پناه برسد و به نظر 

 تدقيق و غور مطالعه فرمایند:

موسی خان مسعودی که پسر عم موسی خان غازیست و در اعتبار قومی دوم  

موسی خان گفته می شود بلکه دست و بازو و زبان موسی خان است و تمامی 

او ميباشند، و از منازل بعيده بعزم شرفياب اقوام مسعود منتظر واپس رفتن 

حضور پادشاه اسالم آمده اند و باميد واری که مطالب خود را بعرض برساند. 

  م رحضورارجمندمحت انيدواکنون ازذرگامامدت یکماه بلکه زیادتر

پهساالر صاحب غازی مرخص شده بغایت نا اميدی و دلسردی ميرود. داعی س

برود و بحضور واال مشرف نشود و دلجویی و مهربانی نه نوازا اگر باینقسم 

بيند، بمجرد رسيدن او جمعيت غازیان مسعود متفرق بلکه اکثریه بالکفار 

محلق خواهد شدو عالقه مردم وزیر و مسعودیکقلم می گسلد و کفار اشرار 

خذلهم اهلل وقت را غنيمت دانسته ریشه دوانيهای خود را در بين اقوام 

انی جاری خواهدکردند و تدارک آن در ثانی ممکن نخواهد بود، بدسائس شيط

و حال بذریعۀ همين موسی خان که محض بحضور برسد و زبانی مهربانيهای 

پادشاهی را مشاهده کند و فی الجمله اميداوری برایش داده شود یکسال 

قی خواهد ماند و دیگر همين بازار جهاد و قتل این اقوام با دشمنان دین با

نخواهد شد انشاء اهلل و تعالی شریعت پرور را دولت  ن دین کامبيابدشم 

 پاینده باد و طالعت فرخنده باد .
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فضل عمر مجددی. فضل محمد مجددی، الخاطی الضعيف 
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برای  است و بهترین مشوره  قابل توجه  حضرت صاحبان  نقاط مهم که درنامۀ

 عبارت است از: ادشاه بود ،پ

 و صداقت انگليس. عدم اعتماد به دوستی .1

 حفظ و حمایت جبهۀ داخلی. .2

 ت و نمایندگان قبایل.ئيپذیرائی از ه .3

اعليحضرت امان اهلل خان به مشوره های زعمایی افغانستان توجه نکرد و فقط 

 ازنفوذ که فاقد تجربه هایی سياسی و معرفتاتکاء و باور به مشاورین جوان 

حکومت برای حفظ روابط و اظهار حسن نيت با  قبایل بودند داشت ، شاه

ای قبایل به حالت تعليق در آورد. بریتانيه کوشش کرد تا روابط خود را با زعم 

و خاطر افغانی از موقف پادشاه آزرده تا قبایل سياست امان اهلل سبب شد

علماء و زعمایی . از طرف دیگر ن پادشاه و زعمای قبایل ایجاد شودفاصله بي

اسالم موقف امان اهلل خان را صدمه به مقام علمی و روحانی خود 

  ی که تحریر   تعبيرکردندخصوصاً حضرت صاحب شمس المشایخ ونورالمشایخ

بودند که از حقوق شان در مذاکرات با دولت بریتانيه  برای قبایل تعهدسپرده

وقف قبائل و علماء دفاع می کنند، سياست امان اهلل خان و عدم اعتناء به م

سبب شورش های زیاد در افغانستان عليه دولت امانيه شدکه در جایش بررسی 

 می شود.

بعد از ختم مذاکرات و امضاء معاهده کابل اعليحضرت امان اهلل خان محفل 

بزرگ ترتيب داد و در محفل نشان » لمر اعلی « و لقب شمس المشایخ را برای 

مر اعلی را با لقب نورالمشایخ برای حضرت صاحب فضل محمد و نشان ل 

اعليحضرت در سخنرانی خود از این حضرت فضل عمر مجددی اعطا نمود. 

دو شخصيت روحانی تمجيدکرد واضافه کرد که به سبب مشارکت شان در 

 
. برای مطالعۀ اصل نامه به کتاب بنده بنام » افغانستان در عهد اعليحضرت امان اهلل خان«  334

مرحوم غبار از اصل نامه که در کتابخانه حضرتصاحب محمد معصوم مجددی مراجعه فرماید .  

 پسر حضرتصاحب شمس المشایخ استفاده کرده است و مضمون آنرا در کتاب خود آورده.

 The Islamic council of Masoodدر مورد قوم مسعود به : د مسعودو قوم اسالمی شورا ــ  

tribe   .مراجعه شود 
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 جهاد و رسيدن به استقالل افغانستان اعلی ترین نشان دولت تقدیم شان شد.

 ملکيت دولت و باغ های انگور راعتیز هاینشان لمر اعلی ضميمه آن زمين 

بود.
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 ( 2236هجری شمسی )   1299حمل  12پادشاه مؤرخه فرمان 

فضيلت پناهان حقایق آگاهان المرعالی نشانان حضرت شمس المشایخ صاحب 

و حضرت نورالمشایخ صاحب مد فيوضاتهم حضورما چون جنابان تان را از راد  

افغانستان عزیز ميداند و اینسربازی و جان مردان بزرگ محاربۀ استقالل 

افشانی که حضرات کرام شما در راه حصول استقالل فرموده اید حضور ما 

شمایان را به نشان های ذیشان المرعالی و القاب فوق الذکر تقدیر و تمجيد 

می نمائيم و هم امالک خالصۀ الغویی را که از خالصه های قدیم دولت بود و 

زار و سه صد جریب در سه فصل می باشدبا باغات انگوری آن مشتمل بر پنج ه

که مربوط حکومت محلی کوهدامن است به طور بخشش و مکافات منظور 

فرمودیم چنانچه به فرمان جداگانه بنام نظارت ماليه امر فرمودیم تا امالک 

خالصه الغویی و باغات آن را به حضرات فضائل مآبان شما تسليم نمایند. 

بل قدر شمایان را در حصول استقالل افغانستان حضورما و ملت خدمات قا

موده از خدای توانا جل جالله مسلمان و نجيب افغان هيچگاه فراموش نن

سعادت و بقای استقالل افغانستان را در تحت لواء اسالم طالبيم و برای  

حضرتين شما که از مجاهدین بزرگ راه آزادی وطن می باشيد مدام رهنمائی 

را برای ملت نجيب افغان از قادر توانا جل جالله در ساحه های ارتقای تان 

 عمر شما را استدعاء می نمائيم.  مادی وطن عزیز خواهان بوده و طول  معنوی و

.امان اهلل
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و  1307شوال  8و فرمان پادشاهی تاریخ دو شنبه  1300جواز  22ی تاریخ پادشاه. فرمان  335

. برای مطالعه این فرامين مهربانی کرده به  1337رمضان  2فرمان پادشاهی بتاریخ یکشنبه 

کتاب بنده که قبال ذکر یافت و همچنان ، مجددی ، محمد ابراهيم ، اشک غم و جریده کاروان 

 ئيد.مراجعه فرما 8/6/1350تاریخ 

. در این عصر قانون نسبت به مزایای نشان های المرعلی،المرعالی، سرداراعلی و سردار  336

عالی وضع گردید و برای اشخاصيکه این نشان ها داده می شود، یک مبلغ پول نقد ویک 

 مساحۀ زمين مزروعی از حکومت اعطاء می گردد.
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می ادامه   26و تا  شروع 1919چهارم ماه می جنگ سوم افغان و انگليس از 

تا هشتم اگست  1919سال یافت ،بنا بروایتی دیگر، این جنگ از ششم می 

همان سال به طول انجاميد و سرانجام با ترک مخاصمه طرفين و پيروزی افغان 

جنگ در  ز مؤلفين و تحليلگران تاریخ اینا. بنا به نظر برخی ها به پایان رسيد

بار دیگر خط دیورند به عنوان مرز   یتانيا بود چرا کهواقع نوعی پيروزی برای بر

و هندوستان ترسيم شدو افغان ها توافق کردندکه به مرز  حائل بين افغانستان

امپراطوری بریتانيا تجاوز نکرده ومشکل ایجاد  ها و مناطق تحت کنترول 

 نکنند.

استقالل افغانستان را به رسميت شناخت و  سر انجام در این جنگ انگليس

معاهده کابل در .  337. تیافافغانستان از یوغ استعماری انگلستان  رهایی 

،استقالل سياسی افغانستان را برسميت شناخت و افغانستان حق بریتانيا

 تفاقيه های سياسی و اقتصادی وقانونی یافت تا با کشور هایی خارجی ا

 نظامی را امضاء کند. 

 و علمای اسالم در مبارزات علیه استعمار   جهادنقش   
ن عليه استعمار و عقيده جهاد مهمترین عامل قوت در مبارزات مسلمانا

. اگر تاریخ معاصر جهان اسالم را از شمال وداز قرن اول اسالمی ب نظامی    اشغال

ا مطالعه و بررسی شود مالحظه ميشودکه يچين تا اندونيس از افریقا تا هند و

. متأسفانه در بسا مسلمانان بودسبب پيروزی  یگانه وسيله وعقيدۀ جهاد

ز اسالم و عقيده و باور هایی دینی اوقات زعمایی کشور هایی اسالمی ا

يح کرده اند و تا امروز صح نا درست و غير مسلمانان استفاده غير مطلوب و

 . استفاده از دین در جهان اسالم ادامه دارد

سالطين و امراء افغانستان برای حفظ حاکميت سياسی وحمایت مردم عمومًا 

را لباس  وکردارخودو در اوقات مشکالت خصوصاً بدور علماء جمع و اعمال 

رت امان اهلل خان در اولين خطبه اش در وقت تاج دادند. اعليحضاسالمی 

 
يکه به تمام اوصاف مردی و به رادمردان : این کلمه در اصطالح زبان فارسی به معنی شخص

 کماالت انسانيت متصف باشد اطالق ميشود.
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مردم و زعمایی اسالمی برای  سپردن وعدهبه گذاری شرط قبول سلطنت را 

 و رسيدن به استقالل گذاشت وگفت: انگریزجهاد عليه 

داخلی و خارجی » من تاج سلطنت اسالمی افغانستان را بنام استقالل و آزادی  

آن بسر ميگذارم و بنام نامی و مبارک آزادی ، اداره این کشور را قبول ميکنم. 

من همچنان کتاب مقدس الهی و ارشادات نبوی را قبول دارم و در همه امور 

 .رهنمای خویش قرار ميدهم.«

درمبارزات عليه قوای خارجی که  استتاریخ معاصرافغانستان شاهد

جنگ افغانستان با بریتانيا، درتمام جبهات نظاميان خصوصاً در سه 

قوای ملی اسالمی متشکل  و قوای دولتی موفق نبودند، درمقابل افغانستان

جهاد مقدس موفقيت   عنوانو  شعار  تحت  قبایل بزعامت علمای اسالم  فراداز ا

 را نصيب و آزادی و استقالل کشور را حفظ کردند.

که در ابتداء به پيروزی افغان ( ، 1842 -1839در جنگ اول افغان و انگليس) 

شدند، اما در نهایت در   کشته  ت و تعداد زیاد از نظاميان انگليسها پایان یاف

، ندبرو شد ای اميری در مقابل قوای اشغال روزمانيکه امير و قو  جنگ

جنگ امير دوست محمد خان  درافغانها شکست و انگليس ها فائق آمدند. 

هگزین شده در عوض او شاه شجاع با حمایت قوای انگليس و به هند پنا   تسليم

به سلطنت رسيد. به عبارت دیگر امير و قوای نظامی در مقابل قوای دشمن 

 شکست یافت و امير دوست محمد خان تسليم شد.

جهاد  ند وی مجاهدین را تشکيل داداء و رجال قبایل بزودی شورای اعل علم 

کشتند. ميتوان در این مرحله از زعمای  مقدس را اعالن کردند و شاه شجاع را

ملی مانند:نایب امين اهلل خان لوگری، وزیر محمد اکبر خان ، جان شيرین خان 

، آقا حسين یاد کرد.
338
   

از جهادمردم مسلمان بهترین مثال  ،(Battle of Maiwandجنگ ميوند) 

 ، در ميدان1880جون سال  27افغانستان ميباشد. جنگ ميوند در تاریخ 

ميوند به رهبری محمد ایوب خان با لشکر انگليس به قوماندانی جنرال باروز 

 
338  .fa.wikipeia.org/wiki/    /جنگ _اول افغان_و_انگليس / 
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و  وند زمانی واقع شد که قوای حکومت شکست خوردشروع شد. جنگ مي

. دراین جنگ نيرو های  تان در ادارۀ جنگ ناکام ماندزعامت سياسی افغانس

انگليسی شکست و مجاهدین قندهار را از دست نيروهای انگليسی آزاد 

 کردند. 

ی اسالمی در و نقش علمامؤرخين افغانی و غير افغانی در مورد جنگ ميوند

نمونۀ از جهاد اسالمی ميدانند. بعداز نظریات واحد دارند و جنگ ميوند را    آن

تی به ئيتا هخ جمع شدند و تصميم گرفتند  مشای شکست قوای دولتی، علما و

از محمد   عمرجان مجددی به ایران سفرکندو  ریاست حضرتصاحب صاحب زاده

ت به ایران رفت  ئيا زعامت مجاهدین را بدست گيرد. هایوب خان دعوت شود ت

مشکالت زیاد موفق شد محمد ایوب خان را به افغانستان بيآرود. در  و بعداز

در خان قندهار و هرات اشتراک داشتند. محمد ایوب  جنگ ميوند اغلب مردم

تاریخ شهرت زیاد دارد و کتب تاریخ در مورد او معلومات خوب ثبت کرده  

 ن افغانی از روی تعصب نخواستنداست ، اما متأسفانه مؤرخين و محققي

 موقف علماء و بزرگان ملی افغانستان را برازنده سازند.

علما در جنگ ( درمورد نقش   Ludwig W.Adamecمؤرخ معروف امریکایی ) 

ميوند می نویسد. یکی از شخصيت های سياسی و جهادی کشور صاحب زاده 

محمد عمر جان مجددی مشهور به حضرت شهيداست. او به همراهی پسرش  

عبدالکریم مجددی و عبدالباقی مجددی سهم فعالی در معرکه جهاد ميوند به 

شد سردار ایوب خان به ایران پناهنده مقابل انگليس ها گرفت. بعد از آنکه 

محمد عمرجان موصوف به هرات رفت تا جهاد را به مقابل مهاجمين اعالن 

کند. در این وقت مجمع بزرگی از علمای هرات حضرت صاحب موصوف را به  

ایران فرستادن تا سردار محمد ایوب خان را تشویق کند که به وطن بر گردد و  

زمانيکه قرار    1881ا به عهده بگيرد. در ماه اگست  رهبری قوای نظامی هرات ر

بود انگليسها بالآخره با سردار محمد ایوب خان به فيصله برسند ، محمد عمر 

، هر جان مجددی که در اینوقت نماینده با االختيار سردار ایوب خان بود

موافقتی را با انگليسها رد نمود و اسناد را امضاء نکرد. صاحب زاده محمد 
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با والی قبلی هرات نایب محمد  با یکی از پسرانش 1887جان در سال عمر 

سرور خان به کابل فرستاده شده، هم پدر و هم پسر شهيد گردیدند.
339

 

جنگ سوم افغان و انگليس از آغاز به ادبيات اسالمی و اعالن جهاد آغاز شد 

  قوایکه قوای نظامی کافی برای مقابله با  و حکومت افغانستان ميدانست

انگليس ندارد و بهترین وسيله برای مبارزه با انگليس فکر جهاد و حمایت 

.محرک اصلی هيجانات ضد انگليسی ازجنگ با بریتانيا بود علمای اسالمی

در افغانستان و سرحدات آزاد علمای اسالمی بودند. مشایخ و مال ها در نشر  

و قابل قدر  فکر جهاد اسالمی در مقابل دولت بریتانيا فعاليت های مفيد

داشتند. در زمان امير حبيب اهلل خان نشریه سراج االخبار درکابل ، هند 

جهاد در مقابل کفر و  یعنی فرضيت را»دارالکفر« اعالم کرد. معنی دارالکفر

 .را افاده می نمودآزاد ساختن مردم از استعمار و تسلط کفار

. در مقابل انگليس بی خبر نبودند  سها از تحرکات مال ها و تحریک مردمانگلي

تحریک مال ها را تهدید مستقيم به تسلط خود نه تنها در  انگليسها

درچهاردهم ماه جوالی الرد افغانستان بلکه در قارۀ هندی می دانستند. 

هاردینگ به امير افغانستان از تحریک مال ها شکایت کرد و برای امير حبيب 

 اهلل خان نوشت: 

باید به اطالع شما برسانم که در سه ماه اخير تاخت و تاز های با کمال تأسف 

متعددی به داخل قلمرو بریتانيا صورت گرفته. طوریکه من اطالع دارم این 

تاخت و تاز ها نتایج فعاليت های شخصی بنام مال پاینده است که نه تنها  

باغيان خوست را به شورش تحریک نموده، بلکه قبایل وزیرستان را نيز 

رانگيخته است که به مقابل حکومت ما بغاوت نمایند.ب 
340

 

نيروی  که علما وخان های قبایل، دوامان اهلل خان به خوبی متوجه بود

در ادی زی مشروعيت سازحکومت در افغانستان هستند.روحانيون نفوذ

 
339  .203. -Adamec “ Who’s Who of Afghanistan” 1075,pp202 

  267، همان مرجع ، صفحه  همچنان دیده شود: نوید ، سنزل

340  .Adamec,Historical and Political Who’s Who of Afghanistan. P181  

 .42همچنان دیده شود، نوید، سنزل ، همان مرجع ، صفحه 
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از صالحيت  داشتند، تاج پوشی پادشاهافغانستان قرن نزده و اوائل بيستم 

ربازار بود. دستار سلطنت امان اهلل خان را روحانيون های خاص حضرات شو 

  مالی تگاب بر سرش   و  فضل عمر مجددی  مشهور چون فضل محمد مجددی و

گذاشتند. علمای مطرحی مانند پاچای اسالمپور، مالی چکنهور، مالی 

بيکتوت پغمان موالنا عبدالرحمن، بعداً قاضی القضات از جهاد عليه 

 د.انگليس اعالم حمایت کردن 

شاه از نفوذ مال ها در جبهات جنگ به خوبی استفاده کرد. مال عبدالرزاق که به 

رئيس المجاهدین شهرت داشت به وانه در وزیرستان رفت. فضل عمر مجددی 

برای ترغيب مردم به جهاد روانه زرمت شد. امان اهلل با ایده جهاد و با استفاده 

روحانيت تشيع نيز در حمایت از از ادبيات اسالمی استقالل را به دست آورد. 

جهاد در کنار امان اهلل خان ایستادند.
341
  

دکتور سنزل نوید، مؤرخ معاصرافغانستان در مورد سهم علما در جنگ 

استقالل می نویسد که سهم علما بسيار برازنده بود. فعاليتهای مؤثر رهبران  

وه در بين کتله دینی در جنگ استقالل در حقيقت مؤید نفوذ فوق العاده این گر

 های مردم بود. حضرت فضل محمد مجددی)بعدها شمس المشایخ( و برادرش

وی عبدالواسع ) بعدها نورالمشایخ(،مول حضرت فضل عمر مجددی

الحق،آخوندزاده موسهی،مال اتمانزی،مال محمد قندهاری،مولوی فضل 

 و مال عبدالحميد الکوزی، مال متولی جان خان، مال عبدالرحمن بيکتوتی

خرقه شریفه قندهار، از جمله رهبران برازنده دینی بودند، که در جبهات 

.مختلف برای استقالل وطن خدمت کردند
342

 

امان اهلل خان رابطۀ حسنه اش را با رهبران دینی حفظ نمود و در امور مملکت 

داری تا چهار سال اول سلطنت ازحضرات شوربازار مشوره ميگرفت و مشوره 

حضرات آنقدر زیاد بودکه حتی شخصی  عملی می نمود. نفوذهای شانرا 
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قدرتمندی، مثل اعتماد الدوله، در معامالتش با شاه از ایشان مدد می 

طلبيد.
343

 

داکترعبدالرحمن زمانی درکتاب خود جبهۀ فراموش شده چترال وکنر، اسماء 

 عدۀ دیگر از علما را که در جنگ استقالل اشتراک داشتند می آورد. او می

نویسد: اعالن جهاد عليه انگليس ها تقریباً تمام روحانيون معروف و علمای 

مذهبی افغانستان بخصوص رهبران هر دو طرف خط دیورندکه اکثریت شان 

پيروان مالی هده ) هدی صاحب( بودند، حمالت بر مواضع پایگاه های نظامی 

انگليس ها را تشویق نمودند.
344

 

افغانستان را  استقاللجنگ  قوماندانان جبهاتغازی امان اهلل خان وقتی 

تعين نمود، یک تعداد از علمای اسالمی را نيز برای تبليغ ارشادات اسالمی 

و نوشتن و خواندان خطبۀ جهاد تعين و مشخص کردند تا آنها را همراهی 

نمایند. حضرت فضل محمد مجددی)حضرت صاحب شوربازار و بعداً شمس 

 مجددی مولوی فضل الحق، آخند زادۀ موسهی،المشایخ( حضرت فضل عمر 

، مال عبدالرحمن بيکتوتی از جمله مالی اتمانزی، مال محمد جان خان

روحانيون سرشناسی بودندکه در جبهات جنگ جنوبی و قندهار شرکت 

نمودند.
345

 

در روز تجليل از پيروزی و حصول استقالل سياسی کامل ، اعليحضرت امان 

کابل ترتيب داد و در افتتاح مجلس از علمای کرام اهلل خان محفل مجلل در 

قدرانی نمود. در این مجلس امان اهلل خان برای حضرت فضل محمد مجددی و 

برادر شان حضرت فضل عمر مجددی نشان لمر اعلی که عاليترین مدال در 

افغانستان بود اعطا کرد و همچنان لقب شمس المشایخ را به حضرت فضل 

ورالمشایخ را برای حضرت فضل عمر مجددی داد. در  محمد مجددی و لقب ن 

 
343
یخ)فضل محمدمجددی( را در کتاب بنده »افغانستان . نامۀ اعتماد الدوله به شمس المشا  

در عهد اعليحضرت امان اهلل خان « مطالعه فرماید و مرحوم غبار نيز در کتاب خود افغانستان 

 نقل آنرا آورده.803و802در مسير تاریخ  در صفحات 

 بود.. مال نجم الدین آخندزاده مشهور به مال صاحب هده عالم، عارف و مبارز ملی بزرگ 344

، همچنان برای معلومات بيشتر  161-160  . زمانی ، عبدالرحمن ، همان مرجع ، صفحات 345

 و معرفی علمای کرام مراجعه شود به : المجددی ، محمد صادق ، الطود الشامخ .
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ملکيت  ،فرمان جدا گانه اعليحضرت امان اهلل پنج هزار جریب زمين زراعتی

دولت را به هر دو برادر قسميکه در فرمان ذکر یافته به پاس خدمات شان در 

جنگ استقالل بطور هدیه تقدیم نمود.
346

 

بين کفر و اسالم و عبودیت و جنگ سوم افغان و انگليس در حقيقت مبارزه 

دین اسالم که جهاد بود آنرا احياء کرد.   مآزادی بود. این جنگ فرضيت چهار

، نظاميان به موفقيت اهداست که در تمام جنگها آزادی خواهیتاریخ ش

اشتراک نمی در مبارزات آزادی خواهی نرسيدند و اگر علما و زعمای قبایل 

از   یليکن متأسفانه تعداد،ام ميشدداشتند نتيجۀ جنگ به نفع دشمن تم 

نویسندگان ومحققين یا از عدم فهم  و یا هم از روی تعصبات نخواستند نقش 

را در جنگ سوم افغان و انگليس برازنده سازند و برعکس  ها یعلما و جهاد

که و قسمی معرفی کنند دهنددند تا علمای بزرگ را طوری نشان کوشش کر

علمی  و مطالعات کارميکردند.عصرحاضر، عصر تحقيقاتهاباانگليس

بحث و در است، دانشمندان جوان کشور سعی نمایند تا حقایق تاریخی را 

روشنی وثائق حقيقت را به هموطنان عزیز وکتابخانه افغانستان تقدیم نمایند، 

رسيده و دیگر در    ستن اتهامات به اشخاص به نهایتعصر شعارات کاذبانه و ب 

 حقيقات علمی جا ندارد.ساحۀ ت

 

  

 
 . اصل فرمان را در آخر کتاب بنده که قبال ذکر یافته مطالعه فرماید. 346
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 فصل هفتم  
 افغانستان بعد از حصول استقالل 

به مقارنه با   1919به عبارت دیگر افغانستان بعد  و  از استقالل    افغانستان بعد

افغانستان قبل از استقالل در تمام ساحات متفاوت است و ميتوان گفت که 

معنی نباید تصور ، باین است 1919تان مترقی و مدرن بعد از ميالد افغانس

که افغانستان قبل از این تاریخ در تاریکی و عقب گرائی قرار داشت،  داشت 

اما این را با کمال صراحت ميتوان گفت که عصر اعليحضرت امان اهلل خان ، 

 است.  زندگی عصر تقدم و تغييرجامعه در تمام ساحات

ندان و مشایخ برای اولين بار علماء و دانشم در تاریخ معاصر افغانستان  و 

بزرگ با طبقۀ روشنفکر و ملی گرا و تجدید طلبان بدور اعليحضرت امان اهلل 

جمع و مشترکاً تصميم گرفتند تا افغانستان را به مرحلۀ جدید انتقال خان 

ستفاده مناسب و خوب ا  1924دهند، پادشاه از این وضعيت در آغاز سلطنت تا  

ی  و ملی گرایان و حرکت تجدید طبقۀ حاکمه ، علمای اسالم  کرد. سلطنت و

 ت سياسی و اجتماعی معطوف نمودند.همه توجه خویش را به تغييرامعاصر

های  و پالنها و رفورم    نان و ملی گرایایاین صحيح نيست که علماء با تجدید گر

برعکس همانطوری که پادشاه را در جنگ استقالل داشتندپادشاه مخالفت 

 حکومت اعليحضرت امان اهلل خان رآغازدمقدارکردندبه همان اندازه و کمک

 از اصالحات و رفورمهای او نيز حمایت نمودند.

دولت افغانستان برای اثبات استقالل به اعتراف کشور هایی منطقه و جهان 

مور روزمره و مصارف به داشت و از جانب دیگر حکومت برای پيشبرد ا

خصوصًا که ضرورت داشت خارجی اقتصادی  مساعداتها و کمک های

که قبالً برای امراء   ا معاهده کابل کمک های اقتصادیبریتانيا بعد از امض

تشکيل کابينه و  ازافغانستان ميداد قطع کرد. اعليحضرت امان اهلل خان بعد

نمود و بسرعت  ایجاد وزارت خارجه اقدام بيک سلسله فعاليتهای سياسی

هایی بزرگ جهان عزام ت های دبلوماسی را به کشور ئيغير قابل انتظار ه

خواست تا استقالل افغانستان را برسميت ی خارجی داشت و از کشور ها
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شناخته روابط سياسی را با افغانستان قائم و سفراء افغانستان را در کشور 

صفحات بعدی معاهدات سياسی بين افغانستان و عدۀ از  های خود بپذیرند.

به رسالۀ مستقل واگذار  ل راو تفاصي ا را بصورت بسيار فشرده بحثکشور ه

 .می شویم

 1921روابط سیاسی افغانستان با کشور هایی خارجی بعد از معاده 
 معاهده سیاسی با روسیه : 

های مسلمان نشين  ن با شوروی در موضوع بخارا و سرزمينروابط افغانستا

همسایه افغانستان به مرحلۀ دشوار رسيدتا جای که افغانستان از امير بخارا  

حمایت نظامی کرد وبرای مجاهدین افغان اجازه داد تا در دفاع از مسلمانان 

 آنجا همکاری نمایند. 

، در باره وضعيت بخارا ،پيک  هنگامی که 1920سپتمبر  13روسيه به تاریخ 

ه حاضر شد تا قرار داد را با دولت افغانستان امضا کند. در این به کابل رسيد

 اتفاقيه جانب شوروی تعهدات زیر را به دوش گرفت:

گذاشتن کمک ساالنه به ميزان یک مليون روبل با پشتوانه طالیی یا  .1

 نقره یی به دسترس حکومت افغانستان.

 کابل. –قندهار  –هرات  –تجهيزات لين تلگراف کشک  .2

 فروند هواپيما و سازماندهی آموزشگاه هوانوردی. 12دادن  .3

 مدافع هوایی. 7پتحولدهی دو بطریه توپچی با هشت تو  .4

 تفنگ و به اندازۀ کافی مرمی. 3000دادن  .5

 ساختن کارخانه باروت بدون دود در کابل.  .6

افغانها تقریباً همه بندهای اساسی پيش نویس ارایه شده از سوی شوروی را 

له، همچنان در باره گشایش قنسلگری های شوروی در قندهار پذیرفتند) از جم 

 و هرات را( . 

این قرار داد، از ریشه یابی تأثير شوروی در لندن با آگاهی یابی از امضای 

ت ئيه 1921جنوری  7مين سبب به تاریخ افغانستان پریشان گردیده و به ه

را چنين بریتانيوی به ریاست دابس به کابل آمد. انگليس ها هدف خود 
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قرارداده بودندکه جلو تصویب قرارداد افغانستان ــ شوروی را بگيرند و به 

امير پيش نویس موافقتنامه افغانستان و انگليس را پيکش نمودند.
347 

 خورشيدی  1299اولين معاهده بين افغانستان و شوروی در ماه حوت اما 

اهده طرفين به موجب این مع ميالدی بامضاء دوطرف رسيد،  1921مطابق سال  

استقالل یکدیگر را به رسميت شناخته و متعهد شدندکه با هيچ دولت ثالثی 

در موافقت نامه ای نظامی و سياسی که ضرر به یکی از طرفين معاهده برسد 

 وارد نشوند.

دوطرف به افتتاح پنج قونسلگری روسيه در خاک افغانستان وهفت 

این  به توافق رسيدند. در قونسلگری دولت عاليه افغانستان در خاک روسيه

که سرزمين های که در منطقه سرحدی در  معاهده دولت روسيه متعهد شد

به این کشور بازگرداند و همچنين برای   ذشته متعلق به افغانستان بودهگ

استحکام دوستی کمک های نقدی و غير نقدی به دولت افغانستان بدهد. بر 

ليون روبل به صورت النه یک مقرر شدکه دولت روسيه ساده مهاساس این معا

هرات و  –رایگان به افغانستان بپردازد و ساختمان خط تلگراف کشک 

 .اندازی کند هکابل را را –قندهار 

، دولت افغانستان از دولت شوروی تقاضای 1920 می: درقرارداد نظامی

براساس این قرار داد، نيروی هوایی افغانستان اری نظامی رانموده بود،همک

زیر نظر دولت روسيه تشکيل شد و آن دولت یازده هواپيما با پيلوت و 

دانشجوی  25قرار داد مذکور . به موجب متخصصين آن به افغانستان فرستاد

در رشته خلبانی و چندین نفر دیگر در سایر فنون   تجهت تحصيالافغانی 

ده شدند، این قرار داد نظامی ، نقطه عطفی در ارتش  نظامی به شوروی فرستا

 افغانستان محسوب می شود.

محمود طرزی در  گری که ميان دو کشور بر قرار شد،معاهده دی:  معاهده دوم

، امضا کرد معاهده را در پغمان از طرف دولت افغانستان 1926اگست  31

طرفی دوکشور در پيرامون عدم مداخله و بی   مهمترین مورد در معاهده جدید

امور یکدیگر بود. بر اساس ماده سه این معاهده هر دو طرف متعهد شدند که 
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به حقوق حکمرانی و تماميت ارضی خود شان پایبند باشند و از هر گونه 

مداخله مسلح و غير مسلح در امور یکدیگر اجتناب ورزند و به گروه های 

دست به فعاليت بزنند  سياسی مخالف اجازه ندهند که در خاک طرف متعهد،

حات نظامی که برخالف طرف متعهدباشد از خاک خود يو از عبور هرگونه تسل 

خود داری کنند. 
348

 

روابط نزدیک با روسيۀ شوروی نيز عامل مهمی بود برای تقویت تالشهای 

امير امان اهلل خان که می خواست قبل از همه، مناسبات سياسی و تجارتی با 

ی بازکند. در این مورد سيد قاسم رشتيا می گوید: دولت جهان را از راه شورو

افغانستان نامه هایی به لنين فرستاده و او هم جواب مساعد داده بودو بر اثر  

آن بار اول تماسهای مستقيم بين افغانستان با دولت جدید البنياد شوروی بر 

قرار شده بود.
349

 

 : هروابط سیاسی با ایتالی
هشتم اگست   راولپندی،  معاهدۀ  انگليس و امضاءـ  بعداز سومين جنگ افغانـ 

زمانيکه اشغال نظامی بریتانيا در افغانستان رسماً لغو گردید، ایتاليا  1919

   اولين کشور غربی بود که استقالل افغانستان را به رسميت شناخت.

برای شکستن انزوای بين المللی که توسط دولت دیپلماتيگ ایجاد روابط 

مهمترین فعاليت سياسی دولت باالی افغانستان اعمال شده بودلندن 

وزیر اسفور که نظارت نزدیک بر انکشاف  ،. از جانب ایتالياافغانستان بود

سياسی در شرق را زیر نظر داشت، با اشتياق از این فرصت برای آزادی ایتاليا 

 از طرح های سنتی امپریالستی استقبال نمود و کشورش را به عنوان یک

 کشور دوست با مليت های آسيا و حامی جنبش خودمختاری معرفی نمود.

 1921وافغانستان درسوم جون دیپلماتيک فی ما بين ایتاليا  روابط

وزیر امور ( Count Carlo Sforzaهنگاميکه آقای کاونت کارلو اسفورزا ) 

خارجه ایتاليا و آقای محمد ولی خان سفير فوق العاده از جانب افغانستان 

ادل ماموریت های دیپلماتيک بين ایتاليا و افغانستان را برای تب هتفاهم نام
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ت  ئيمضاهمزمان تفاهم نامه ای اعزام هبا ا،عالوه بر آن،امضاء نمودند ادائم 

تجاری و امضای یک پيمان تجاری، رسماً بر قرار گردید. 
350

 

 روابط سیاسی با ایران : 
رابطه بين ایران و مل آمد تا امان اهلل خان سعی به عدر اوایل سلطنت   

نماینده افغانستان وارد ایران شد و   1920در سال  افغانستان بر قرار شود.

مطالب بود: پيشنهاد پنج ماده ای را به دولت ایران پيشکش کرد که حاوی این 

اقامت قنسلگری افغانستان در ،مبادله سفراءافتتاح مذاکره دوستی،

بط تجارتی . این مذاکرات بعد از یکسال مشهد،استقرار روابط پستی و روا

دو کشور گردید.  نبين نمایندگا 1921منجر به امضای معاهده مودت در سال 

در مفاد این معاهده ،دوستی خوبی بين دو دولت تأکيد شده بود. همچنان در 

معاهده بين دو دولت در نه فصل در کابل به امضا رسيد که تأیيد  1926سال 

، عدم تعرض و حفظ بی طرفی هنگام تعرض دولت های مواد معاهده قبلی

دیگر و امضای قرارداد های تجاری جزء مفاد این معاهده بود.
351

 

   وابط افغانستان با المان ر

قه هندوکش در سالهای ت اکتشافی » هنتيگ نيدرمایر« از منطئگزارش هيبا 

خارجی المان ، افغانستان برای نخستين بار در مرکز سياست 1915ــ 1914

ت جهت جلب افغانستان به اتحاد با المان در ئيرفت. تالش های این ه قرار گ

 جنگ جهانی اول عليه هندوستان که مستعمره انگلستان بود، بی ثمر ماند.

بر قرار شد. بر اساس   1921سال روابط دیپلماتيک بين المان و افغانستان در 

ادی جهت ایجاد خط راه آهن و یک مکتب المانی در کابل تأسيس شد و قرار د

 1926اعزام متخصصين المانی به افغانستان به امضا رسيد. پس از آن در سال  

 1928پيمان دوستی ميان دو کشور به امضا رسيد. با سفر امان اهلل خان در سال  

 به برلين روابط اقتصادی مستحکم ترشد. 
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   روابط سیاسی با فرانسه:

خارجه ، محمد ولی خان را به حيث سفير  محمود طرزی، وزیر 1921در جون 

افغانستان به فرانسه فرستاد. سفير وقت افغانستان توسط رئيس جمهور 

فرانسه الکساندر ميلراند و رئيس شورای ریماند پوانکاری پذیرفته شد و 

به امضا رسيد.   1922ال  اپریل س  28یک معاهده فرانسه با افغانستان به تاریخ  

ماموریتهای دیپلوماتيک در نظرگرفته شده بود و هر دو   معاهده اعزام  در متن

مسوده قانون  1922جوالی سال  8پایتخت وقت را از دست ندادند. به تاریخ 

 .سفارتخانه ها به پارلمان پيشنهاد شدبرای تخصيص بودجه 

بنا به اسناد تاریخی وزارت خارجه امریکا، ولی محمد خان در پاریس با سفير 

شته است و در دیدار با چارلز هيگ ، وزیر خارجه وقت امریکا امریکا دیدار دا

 خواستار تسليم نامه شاه امان اهلل به رئيس جمهوری امریکاشد.

هيگ درگزارشی به هاردینگ، از جریان سفر نماینده امان اهلل خان یاد آور شده 

که ولی خان در پاریس موفق به دیدار وزیر خارجه و رئيس جمهوری وقت 

شده است . فرانسه 
352

 

  1922اگست    14محمود طرزی به حيث سفيردر فرانسه تعيين گردید و به تاریخ  

نوفمبر معرفی ميدارد و  6به شهر مارسيل ميرسد، اعتمانامه اش را به تاریخ 

جاده هانری مارتين خریداری می نماید تا در  57ماه مارچ جایداد در شماره  در

  16آن سفارت را گشایش دهد. موریس فوشيت، نماینده فرانسه به تاریخ 

، دولت افغانستان به شکل 1922کابل ميرسد.در مارچ سال  به 1923سپتمبر

ساختمان  تحریری پيشنهاد اعطای یک قطعه زمينی را به فرانسه برای اعمار

نمایندگی فرانسه نمود. 
روابط سياسی و کلتوری بين فرانسه و افغانستان  353

بسرعت ارتقاء یافت و فرانسه مکتب امانيه را تأسيس و برای شاگردان افغانی 

 بورس های تعليمی داد.

   رابطۀ سیاسی با ترکیه :
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روابط بين افغانستان و ترکيه روابط اجتماعی و دینی قوی موجود بود ، اما 

سياسی تا درجۀ سفارت بين دوکشور نظر به موقعيت سياسی افغانستان 

 وجود نداشت. 

یک افغان به نام عبدالرحمن صمدانی  1920ست مصطفی کمال اتاترک در اگ

جنگيده بود به عنوان سفير ترکيه نزد  غانی اصل که در جنگ قلعۀ چاتاق،اف

اولين سند ميان دو کشور به امضای  1921امان اهلل خان فرستاد. در اول مارچ 

و ترک در مسکو به امضای طرفين رسيد و افغانستان  ت های افغانئيه

فبروری  22جمهوری جدید ترکيه را برسميت شناخت . سلطا احمد خان در 

همان  24او را بتاریخ  تان به انقره فرستاده شد،سی افغانسبحيث نماینده سيا

احمدخان اولين سفيری بودکه  حضور پذیرفت.سلطان به  ماه اتاترک

جوالی به سفارتخانه 10اعتمادنامه خود را تقدیم اتاترک کرد. اتاترک در 

افغانستان آمد و خود بيرق افغانستان را بر افراشت. 
354

    

 روابط سیاسی با امریکا:
نامه ای را عنوانی وارن  اعليحضرت امان اهلل خان  1920در ماه سپتمبر سال  

هاردینگ، رئيس جمهور وقت ایاالت متحده امریکا نوشت و در آن ضمن 

آگاهی دهی از استقالل افغانستان، خواستار تأمين روابط دیپلوماتيک ميان 

وانی رئيس کابل و واشنگتن گردید. اعليحضرت امان اهلل خان در نامۀ اش عن

 امریکا نوشت:

» به حضور عالی جناب حشمت مآب اعليحضرت )رئيس حکومات متحدۀ 

 (دولت مستقلۀ معظمۀ امریکا 

 بعد از اظهار مودت و مواخات عرض ابالغ ميدارد.

بنابر وقوع فاجعۀ المناک پدرم اعليحضرت امير حبيب اهلل خان که در اثنای 

یافته، باالرث و بنابر آرزوی و بيعت سياحت ممالک شاهانه شان شهيداً وفات  

عموميۀ ملت افغان،باالستحقاق بر تخت سلطنت حکومت افغانستان قعود 

 خودم را به ذات ریاست پناهی شان عرض و ابالغ مينمایم.

 
 aa.com.tr/fa/761828. روابط ــ ترکيه ــ و ــ افغانستان /  354
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ازبهرظاهرکردن حسيات.. کارانۀ حکومت مرا در حق حکومت عالی شان، یکی 

ان را که سفير فوق العاده از جنرال های حکومت خودم ، جنرال محمد ولی خ

 مرخص حکومت ما است، به حکومت عالی شان مأموراً اعزام نمودیم.

آرزوئی که در حق تأسيس مناسبات دوستانه و صميمانه با حکومت حشمت 

پناهی شان دارم، و به این وسيله نيز حسن قبول فرموده شدن احترامات و  

 تعظيمات فوق العادۀ خودم را رجا ميکنم.

عيسوی ــ )امضای  1920شمسی مطابق اول ماه دسمبر  1299اه قوس م 9فی 

 «امير امان اهلل ( .

ت اعزامی امان اهلل خان، به رهبری جنرال محمد  ئيرئيس جمهور هاردینگ از ه

 ولی خان، پذیرایی خوبی کرد و بجواب نامۀ امان اهلل خان نوشت:

 ا»وارن جی، هاردینگ ــ رئيس جمهور ایاالت متحدۀ امریک

 به اعليحضرت امان اهلل خان، امير افغانستان

 دوست بزرگوار و خوب!

من نامه ای که در آن اعليحضرت شما مرا از مرگ پدرتان، اعليحضرت امير 

حبيب اهلل خان، و جلوس شما بر تخت افغانستان، و نيز از تمایل شما به تحکيم 

مستحضر  روابط دوستانۀ دیپلوماتيک ميان ایاالت متحده و افغانستان

 ساخته اید، از دست جنرال محمد ولی خان دریافت کردم.

من، در عين حالی که با تأثر از مرگ اندوهناک پدر اعليحضرت شما آگاهی 

یافته ام، وهمدردی صميمانه ام را در این مصيبت بزرگ به شما ابراز ميدارم، 

دارم  عليحضرت را از بابت جلوس تان بر تخت مبارک گفته، و اطميناناشما 

که سلطنت تان، لبریز از جالل و عظمت اعليحضرت شما و رفاه افغانستان 

 خواهد بود.

آرزومندم که روابط ميان ایاالت متحده و افغانستان هميش طبعيت دوستانه 

داشته باشد، و من مسرورم که در این راستا،با حضور شما همکاری کنم، با 

به حضور شما، که به گونۀ وجود این، من در اطمينان بخشيدن این نکته 

شفاهی به جنرال محمد ولی خان بيان گردید، مقيدام؛ زیرا تا جایی که مسئله 
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تأسيس نمایندگی دیپلوماتيک و اقدام مناسب کانگرس ایاالت متحده در آن 

 راستا به ميان می آید، این مستلزم مالحظۀ بيشتر ميباشد.

دوستانۀ تان، ميخواهم  با سپاسگزاری از اعليحضرت شما به خاطر عالیق

شما را از تمنيات نيک خود برای سرور شخصی شما و رفاه کشور تان، 

 اطمينان دهم.

 وارن جی ، هاردینگ    دوست خوب تان،

 چارلز ای.هيوزــ وزیر خارجه                     به نمایندگی از رئيس جمهور

ر امریکا و دعوت در مورد نامۀ اعليحضرت امان اهلل خان عنوانی رئيس جمهو 

افغانستان برای تبادل سفراء بين دو کشور، هيگ برای حکومت خود در 

واشنگتن تأکيد می کند که ویسرا، حاکم بریتانيایی هند در نامه وزیر خارجه 

هند بریتانيا نگاشته است که"بنابر این، بر اساس معاهده )راولپندی( و این 

خارجی آزاد و مستقل شناخته مکتوب، افغانستان رسما در امور داخلی و 

 شد." 

وزیر خارجه امریکا در این گزارش اضافه کرده که سفير امریکا در پاریس، 

توصيه به پذیرش هيأت افغانی کرده اما او) سفير( اضافه کرده که با آن که 

دولت بریتانيا عالقه ای به انعقاد موافقتنامه ها با دولت هایی مثل افغانستان 

ه سود فعاليت ها و اهدافش نمی دید، با وجود "استقالل نداشته وآن را ب 

 ا است." يظاهری" هنوز تحت تأثير فضا و نفوذ سياسی "بریتان 

او می افزاید:" به هر حال در این زمان، امکان برقراری مناسبات با افغانستان 

 وجود ندارد مگر این که کدام مانع در موضع بریتانيا نباشد."

رئيس جمهوری امریکا می گویدکه امان اهلل با اتحاد جماهير همچنين هيگ به  

شوروی نيز یک معاهده دوستی امضا کرده اما این امر مانعی بر سر راه بر 

 قراری مناسبات ما نيست.

در نامه دیگری، هيگ می نویسد با وجودی که بریتانيا از تحت الحمایگی 

هایی" وجود دارد که  خود از افغانستان انصراف داده اما هنوز" حساسيت 
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مانع موافقت نامه ویژه با افغانستان  می شود، اگر چه ایتاليا وارد چنين 

 موافقت نامه ای با افغانستان شده است .

در مورد منافع اقتصادی برای امریکا از برقراری روابط سياسی هيگ می 

نویسد: در باره فرصت هایی تجارت در افغانستان جویای معلومات شده که 

" در حدی که"هيچ فرصت" تجارتی جز معادن سنگ الجورد بسيار اندک"

نيست . با " این حال، نامه امير افغانستان مشابه همانی است که به من نيز 

 رسيده و تعهد خاصی برای شما ایجاد نمی کند."

را برای دیدار ولی خان با رئيس جمهور  1921جون  26دفتر هاردینگ تاریخ 

ن می کند.ایاالت متحده تعيي
355

 

رئيس جمهور ایاالت متحده سلطنت امان اهلل خان را به رسميت شناخت ، و اما 

تأمين فوری مناسبات دیپلوماتيک، بر اساس قوانين ایاالت متحده،  زا

خودداری ورزید.
356

با اینکه رئيس جمهور امریکا نماینده امان اهلل خان را  

اما در تأسيس روابط سياسی و بحضور پذیرفت و جواب نامه شاه را نيز داد ، 

نمایندگی دایمی در پایتخت های دوکشور، حکومت امریکا سياست محافظه 

کارانه را دنبال کرد و همچنان امریکا در افغانستان منافع خاص اقتصادی نمی 

 دید.

موقف امریکا درقبال افغانستان غير مسئوالنه و دور از عدالت بود، 

ول و ظهور امریکا بحيث یک قوت سياسی و افغانستان بعد از جنگ جهانی ا

اقتصادی و نظامی جدید توجه بيشتر به اعتراف امریکا به استقالل 

امریکا بعد از  افغانستان  و خواهان باز شدن سفارتخانه ها بين دو کشور بود.

جنگ جهانی اول زیادتر مشغول اروپا بود و موقعيت استراتيجی افغانستان 

اهميت اوليه را نداشت و سياستمداران امریکایی  در آنزمان برای امریکا

 تفکر داشتند.امریکا در اروپا بيشتر به مصالح استراتيجيک 
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  26در آغاز به افغانستان نزدیک می شد و در  بنابر این بعيد نبود اگر واشنگتن  

ت ئييس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا هرئ »وارن هاردنگ «  1921جوالی 

را که به تعبير بعضی افغان ها شناسایی ضمنی دولت ماموریت محمد ولی خان  

امانی و استقالل افغانستان را در بر داشت، پذیرفت و وعده داد که موضوع 

گشایش دفتر نمایندگی سياسی امریکا در افغانستان را به دقت مورد مطالعه 

قرار خواهد داد، مگر هيچ چيزی واقع نشد و سالهای دیگر وضع به همان  

 مه پيدا کرد. منوال ادا

امان اهلل خان از آنچه که واشنگتن در این مرحله  راجع به افغانستان فکر ميکرد  

درحيرت شدوبا تعجب فراوان دیدکه امرکایی ها نيزبا همان بيتفاوتی که 

انگليس هادر برابرضروریات افغانستان داشتند، بيتفاوت مانده بودند.
357
  

   روابط سیاسی با مصر 
افغانستان و مصر به تاریخ دهم جوازی  معاهدۀ، مودت و دوستی که ميان 

در قاهره ميان سردار علی  1928ماه می  30هجری خورشيدی برابر با  1307

ه غالی باشا وزیر امور خارجۀ مصر ب و واصف بطرس  احمد خان والی کابل 

 امضا رسيده، در ماده دوم آن معاهده آمده است: 

برطبق مبادی قانون بين المللی درتأسيس عالقات سياسی  » هر یک ازطرفين 

کردندکه نمایندگان و مستخدمين  دوحکومت موافقت نموده،چنين اتفاق

سياسی هر یک از طرفين در مملکت دیگری مطابق مقررات عمومی و اصول 

 .قانونی بين المللی بر اساس تبادل و توافق عمل نمایند.«

 1928می  30خان بتاریخ ، علی احمد  هت توضيحات بيشتر از مادۀ دومج

 ميالدی نامۀ عنوانی وزیر خارجۀ مصر با این عبارت فرستاد: 

با نظر داشت معاهده دوستی ميان افغانستان و مصرکه از جانب جناب شما و 

مبذول  ههده اصل دوم آن معامن به امضا رسيد، افتخار دارم که توجه شما را ب 

 نمایم.
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که، هر یک از طرفين بر طبق مبادی قانون بين المللی در مادۀ دوم آمده است 

در تأسيس عالقات سياس دو حکومت موافقت نموده، چنين اتفاق کردند که 

نمایندگان و مستخدمين سياسی هر یک از طرفين در مملکت دیگری مطابق 

 بين المللی براساس تبادل و توافق عمل نمایند.  مقررات عمومی و اصول قانون

افغانستان، می احت اصول و مبانی مندرج در معاهده، حکومت با وجود وض

متقابل،  سياسی نمایندگی ایجاددرصورت  کهنماید توضيح خواهد

 امتيازات نمایندگان و دیپلومات های یاد شده، قرار ذیل باشد:

در مقر نمایندگی و در محل اقامت وزیر مختار   برافراشتن بيرق کشور .1

 دروازۀ ورودی نمایندگی.و نصب آرم یا نشان دولت بر 

حق آزادی های شخصی به کارکنان نمایندگی و خانواده های شان که   .2

 در ذیل یاد ميشوند:

 وزیر مختار. •

 مستشار نمایندگی. •

 اتشه نظامی. •

 سکرتر اول. •

 اتشه تجارتی. •

 سکرتر دوم.  •

 سکرتر سوم یا مسئول آرشيف. •

 ترجمان. •

کشور فرستنده یا پنداشتن مقر نمایندگی به عنوان بخشی از خاک  .3

متبوع، طوری که هرگز نباید مقر نمایندگی به عنوان پناهگاه کسانی 

 قرار گيرد که قانون داخلی کشور ميزبان را پایمال می کنند.
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حق نمایندگی در بر قرار کردن تماس با کشور متبوعش، با استفاده از  .4

 پست،بيسيم یا تيلفون، برابر است که از حروف معمولی استفاده می

شود یا از عالمت های شفری و محرم بودن تماس های دپلوماتيک.
358 

احترام به محموله های رسمی دیپلومات ها هنگام ادای مأموریت  .5

 شان.

 تنام از فرصت، احترامات فایقه خویش را تقدیم می دارد.با اغ

عهد حکومت اعليحضرت  در نمایندگی دائمی سياسی افغانستان در مصر

تاح نشد و در رویداد های بعدی، یا حکومت نه ماهۀ امير  امان اهلل خان افت

کلکانی،مفاداین معاهده،فراموش ميشود.سفارت افغانستان  حبيب اهلل خان

در قاهره در عهد سلطنت محمد نادر خان افتتاح و اولين سفير افغانستان 

ملک فاروق پادشاه اعتماد نامه اش را به حضرت محمد صادق المجددی 

 .دمصر تقدیم کر
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صادق ، از قاهره به کابل ، از نشرات سفارت کبری افغانستان در قاهره . آقای فاضل در وقت 

 افغانستان در قاهره بود.تهيه و تحریر این دو کتاب بحيث سفير کبير 
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 فصل هشتم 
 فکر تجدیدی با  بناء دولت جدید و اصالحات

اجتماعی و  جدیدو ساختار دولت  بناء عصراعليحضرت امان اهلل ، عصر

، اولين اصالحات در تمام ساحات    است.آن  با تمام معانی    سياسی و اقتصادی  

بناء دولت گامی بودکه تا آن زمان ، در جهت نوگرایی افغانستان برداشته شد. 

نخستين جدید را ميخواهد به دليل اینکه ضرورت بحث  ،واصالحاتجدید

بر  اقدامات ارزندۀ در راستا دولت مدنی و مدرن  بار در تاریخ افغانستان

 انشمندان و بازگشته گان از تبعيدو د ء. جوانان تجدید طلب ، علماداشته شد

 .امان اهلل خان را در ساختار دولت معاصر کمک کردند

روشنفکران و ملی گرایانی که به امان اهلل خان در رسيدن به پادشاهی کمک 

کی حصول استقالل کامل کشور و ی ند، اساساً دو منظور عمده داشتند:کرد

وارد نمودن اصالحات در طرز اداره آن درجهت مشروطيت، ترقی و  دوم آن

و مردم وعده داده به ایشان  خان هم در تأمين هر دو مرام تمدن. امير امان اهلل

بود.
359

 

اصالحات در بعض نواحی قبل از امان اهلل خان در افغانستان شروع شده بود،  

اما شامل و کامل نبود و عموماً در ساحۀ کابل و ارگ شاهی خالصه ميشد. 

نظام سلطنتی مطلق حکمفرما بود و امير صالحيت های فوق قانون داشت. اگر 

ت قانون حاکم در افغانستان است اما بی در ظاهر ادعا می شد که شریع چه 

 عدالتی و ظلم اجتماعی که منافی شریعت است حکمفرما بود. 

شرایط خاص سياسی و  1919رسيدن به استقالل درسال  افغانستان تا

شان  وخواهشات شخصی زمامداران حسب رغبت. داشت اجتماعی

افغانستان را اداره ميکردندو نامی از قانون و مجلس شورا و حتی قضاء 

مستقل در ساختار دولت نبود و امير بصفت رئيس قوۀ اجرائيه باالی تمام 

مؤسسات و ارگانهای دولتی نظارت داشت و برای پيشبرد امور سلطنتی از 
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ائل قانونی معاش مستعمراتی بریتانيا استفاده ميکرد. اجراءات اداری و مس

 همچنان حل مشکالت  ثراً برای یک وقت محدد و مؤقت بود،و عمرانی اک

باساس تطبيق قانون نبود. عموماً اصالحات بعد از  و مؤقتبرای یک مرحلۀ 

 مرگ امير توقف ميکرد و امير جدید برنامه هایی خود را عملی می نمود.

نظامی از جانب  حکومتداری خوب از یکطرف و اشغالعدم  بی نظمی اداری و  

،نهضت علمی، فرهنگی و شد تا افغانستان درساحات سياسی دیگر سبب

باشد. نظام  ه کشور هایی جهان آنروز عقب قانونی و اقتصادی نسبت به هم 

اجتماعی و اقتصادی افغانستان قرن نزدهم شباهت به نظام فيوداليزم قرون  

و رغبت خود جمع   وسطی داشت و قدرتمندان از مردم ماليات را حسب خواهش

آوری می کردند و در بعض مناطق افغانستان کار اجباری موجود بود. از ناحيه 

سياسی ، افغانستان در جهان بحيث کشور تحت حمایت بریتانياشناخته 

ميشد،افغانستان حق نداشت با جهان خارجی روابط سياسی و اقتصادی 

هند بریتانوی اجراء داشته باشد و روابط خارجی افغانستان از طریق حکومت 

 ميشد.

به   1919 سال اداری افغانستان تاوضعيت اجتماعی و سياسی و اقتصادی و 

. بعد از رسيدن به استقالل سياسی و رسيدن امان اهلل خان به  همين ترتيب بود

و مؤسسات اسالمی مشترکاً تصميم گرفتند تا  انجوان پادشاه، ،سلطنت

فت که عصر اعليحضرت امان اهلل خان  افغانستان جدید را بسازندو ميتوان گ

است . در معاصرآغاز عصر جدید و عصر نهضت حقيقی در تاریخ افغانستان 

 می شود. مطالعه و بررسی  ترین ساحات اصالحی عصراین قسمت از بحث مهم

را آغاز  همکارانش برنامۀ بزرگ اصالحات بعد از حصول استقالل ، شاه و 

حرکت اصالحی اش را باین عبارات آغاز  اعليحضرت امان اهلل خان کردند.

 نمود:

از زمانی که عين الدوله بودم تا حاالهدف و آرزوی من فقط به جهت آرامی و 

سعادت مردم افغانستان متمرکز بود.البته برای بر آوردن این هدف ضرورت به 

چيز ميتواند  یک رهنما و رهبراحساس ميشد. واما در جواب این سوال که چه

 تبسوی ترقی و سعادت راهنمون کند، من راه بهتری از شریع  ک ملت رای
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اسالمی نيافتم و بنابر همين دليل به فرامين و اوامر مقدس الهی متوسل شدم 

به عنوان راهنما  و با پيروی از رهبران نمونه اسالم یک سلسله مقرراتی را

ميت تصویب نمودم، زیرا یگانه راهی که مظلوم را آزاد بسازد از طریق حاک

و افراد ملت افغان قانون خواهد بود. اميدوار هستم که همه کارمندان دولت 

 مواد و مندرجات این قانون را رعایت نمایند.

اعليحضرت امان اهلل خان احساس ميکردکه بدون همکاری علماء و مشایخ 

بزرگ موفق به اصالحات و ساختار دولت مدنی و مدرن شده نميتواند و برای 

شریعت کرد. او در  اطميان این گروه بزرگ تأکيد به پيروی از قوانين اسالم و

را تأیيد که علمای پایتخت رفورم های تعليمی حبيب اهلل خان  زمان پدرش دید

ند، و تجربه نشان داده بود که علماء خصوصاً حضرات شوربازار از نمود

مایت تعليمات عصری با حفظ هویت اسالمی و نصاب درسی اسالمی ح

کردند.
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بخوبی و با همکاری  1925تا  آغاز و 1919الحات و رفورم که از اصدورۀ اول 

همه طبقات افغانستان حمایت وتقویت شد،اما دورۀ دوم اصالحات که بعد از 

و شامل اصالحات اجتماعی ظاهری و سفر اعليحضرت امان اهلل به اورپا بود 

فاتی و پوشيدن اجباری لباسهای هدف از آن غربی ساختن دربار و مراسم تشری

غربی بود سبب نارضایتی بعض حلقات دینی و اجتماعی گردید و بعد از قيام  

مردم عليه اصالحات اجتماعی، امان اهلل خان از تطبيق آن صرف نظرکرد اما 

وقت به صالح او نبود. دراین بحث هرکدام ازاصالحات را بصورت مختصر 

 خی می نمائيم. بررسی نموده و در آخر نقد تاری

 قوانین و تدوین قوانین جدید: اول : اصالح
انی را قوانين در طول تاریخ هيچ وقت افغانستان بدون قانون نبود، جامعۀ افغ 

از قوانين و اساس  روجها عنعنوی تنظيم می نمودکه در مبدأ    عموماً عرفی جمع

نوشته شده کمتر نبود و مردم به حکم همين قوانين زندگی خود را تنظيم می 

کردند. تدوین قوانين جدید و قوانين مؤقت از صالحيت های لویه جرگه بود و 

لویه جرگه در وقت حاضر نيز باالترین مقام سياسی در افغانستان به حساب می 
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فغانستان قدیم استاد تاریخ مصری آید. قوانين ملی و غير نوشته شده را در ا

ی ابو العينين« بنام ) دود( یاد می کندو می نویسدکه قبایل افغانی تا »فهم 

تدوین قوانين جدیداز طرف دولت افغانستان در عهد اعليحضرت امان اهلل 

خان از آن پيروی می کردند.
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ب بدون شبهه تصویمهمترین کاری که در دوره امان اهلل خان صورت گرفت 

با عنوان » نظام  1923،  1302حمل  20اولين قانون اساسی دولت بود که در 

نامه اساسی دولت عاليه افغانستان« از جانب هشتصد نفر از ارکان دولت و 

سران قبایل که شاه در جالل آباد به نام لویه جرگه دعوت نموده بود به تصویب 

سسات ؤسط قانون و متو  برای باراول درتاریخ افغانستان قدرت شاهیرسيد.

سياسی مثل هيأت وزراء، شورای دولت و محاکم محدود گردیدویک تعداد 

معين از حقوق اساسی افراد مثل آزادی بيان و نشرات با مصونيت مسکن و 

محروميت مکاتبات تامين شد.
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در عهد سلطنت امان اهلل خان   1922در تاریخ افغانستان در  اولين قانون مدون  

اکثر مواد آن در لویه جرگه تعدیل  1922قوانين سال  1928یافت، در تدوین 

 بار دوم در مواد آن تعدیالت پيش آمد. 1930شد و در 

بدون شک، افتخار تدوین قوانين بشکل منظم و نوشته شده در تاریخ معاصر 

افغانستان به  اعليحضرت امان اهلل تعلق می گيرد و عمل این شاه جوان در تمام 

ساحۀ قوانين بحث مستقل و جامع را می خواهدو  در خصوصاًساحات 

ميتوانيم عمل شاه جوان را در ساحۀ قوانين در جامعۀ عقب مانده و نظام 

قبيلوی مانند افغانستان به عمل ) جستنيان و حامورابی( مقارنه کرد در 

 حاليکه امان اهلل مانند ایشان نبود.

موضوع قوانين می « در Joseph Schwagerیک تن از استادان قانون بنام » 

 در افغانستان از عالمات مهم و وثيقۀ قابل ارزش در نظام  1923قانون  :  نویسد

که لویه جرگه افغانستان در افه ميکند،خان ميباشد،اواض حکومت امان اهلل

تعدیل و تثبيت قوانين جدید نقش مهم را داشت. جوزف، اضافه ميکند که 
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ر شکل حکم ملی و مستقل در يمهم آن تغيقوانين جدید یکی از نتائج 

افغانستان معاصر است.
363

 

افغانستان با موجودیت یک اقليت شيعه دوازده امامی، دولت اسالمی سنی 

مذهب بود و دولت  در مسائل قانونی از وصول مذهب حنفی پيروی ميکرد و 

تمام قوانين کشور به اصول همين مذهب استوار بود. اعليحضرت امان اهلل 

ان خواست تا از تجربه های ترکيه در تدوین قوانين استفاده کندو قوانين خ

ترکی را که باساس مذهب حنفی و در کتاب بزرگ بنام » المجله« ثبت شده بود 

المجله را  افغانستان نيز بود استفاده کند ،شاه و مورد قبولی علمای تسنن

مدل برای قوانين انتخاب کرد.
364
  

و محفل  اءم عل ، شورای 1919سال قوانين ترکی، در برای مطالعه و بررسی 

قانون تأسيس شدند تا فقه حنفی و قوانين موضوعه ترکی را مطالعه نمایند. 

این شورا ها که مرکب از علمای عالی رتبه هيئت تميز بودند، تحت ریاست دو  

د ابراهيم بارکزائی اداره می ومحم قندهاری عالم بزرگ مولوی عبدالواسع 

 .شد

بنام » نظامنامۀ اساسی دولت عاليه  1923در فبروری ن اساسی جدید قانو 

قانون اساسی جدید  ماده تدوین و اعالن شد. 73فصل و  9افغانستان «، در 

در تدوین وترتيب قانون با  .مبنی به شریعت اسالمی و مذهب حنفی بود

پادشاه، شورای عالی دولت و اعضاء محکمه عالی تميز و تعداد از حقوق 

دان  دانان فرانسوی و ترکی همکاری نمودند. ریاست اعضای ترکی را حقوق

بعهده داشت. بدری  پوليس استنابول رئيس ادارۀ ترکی بنام » بدری بيک« ،

قوانين فرانسوی  فغانستان از ميتودنون اساسی اک درساختار و تدوین قايب 

استفاده کرد.
365 

 
363  .93-Poullada, Leon B ,op.cit, pp92 

، فضل غنی ، مطالعۀ تمهيدی در فقه حنفی و جعفری )توافق و تفاوت( ،قسمت  . مجددی 364

 اول.
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امان اهلل خان در تدوین قوانين جدیدکوشش نمود تا بين شریعت اسالمی و 

 شد توافق را بوجود آورد تا عرف و رواج افغانی که بنام پشتونوالی یاد مي

 تأیيد افراد ملت را داشته باشد.

ف وزراء ،وظایف مامورین قانون اساسی حقوق پادشاه، حقوق افراد ، وظای

دولت، صالحيت اجرائی شورای دولت ومجلس مشورت، مجلس محاکم، 

 .تعين وظایف قضات را تعين و تشخيص نمود

بعد از تکميل قانون اساسی، اعليحضرت امان اهلل مجلس لویه جرگه را در 

خود را از   بدهند و قانون صالحيت  ود تا در مواد قانون نظرجالل آباد دعوت نم

مناسب نا لویه جرگه انتخاب وقت  أی اعتماد مردم بگيرد. مشکل در انعقادر

ک تعداد از  ه زمستان شدید را انتخاب کرد، لهذا یبود، پادشابرای آن 

نمایندگان ملت از اطراف واکناف افغانستان نتوانستند درمجلس اشتراک  

تراک  وکيل اش 872افغانستان فقط نمایند. در مجلس از مناطق جنوب و شرق 

کردند.
366

 

لویه جرگه قانون اساسی ،نظامنامۀ اساسی دولت عاليه افغانستان، را وکالء 

نظامنامه را تصویب کردند.   ،ت در مواد آندیالبدون تع بعد از مناقشه   بحث و

اما بعد از تصویب در نقاط مختلف افغانستان مردم مواد قانون را نقد شدید 

کردندو اکثر مواد آنرا خالف شریعت اسالمی دانستند. عضویت بدری بيک 

باشا در کميتۀ قانون گذاری شک مردم را نسبت به قانون بيشتر ساخت، بدری 

عثمانی بود و افغانان نسبت به او شک    بيک از اعضای جنبش مخالف خالفت

به  داشتند. همچنان عدم حضور اکثر وکالء و نمایندگان مردم در لویه جرگۀ

مردم در مورد قانون مشکوک   سبب شد تا  قانون اساسی  هدف مطالعه و بررسی

. حکومت در تعين وقت لویه جرگه الزم بود وقت و شرایط کشور را مد  شوند

از نظر و فهم نظام ،قانون اساسی ، خصوصاً موادیکه  نظر ميداشت. مخالفين

کردند.  مخالف شریعت بود از آن عليه نظام و حکومت استفاده دینی شان 

تحریک  مردم را عليه دولت امانيه 1924مخالفين دولت در جنوب کشور سال 

 ، مخالفت قانون با شریعت بود.کردند و دليل مخالفت شان با نظام

 
 .1927جنوری  28االخبار القاهریة ، .  366
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را مخاطب ساخته گفت : نياکان سلف شما، که حکمروایان مال عبداهلل مردم 

وسيله   افغانستان  بودند، به مثل شما به وطن ما تعرض نکرده بودند، ما به این

به مقابل تصاميم دولت شما در رابطه با صدور نظامنامۀ جدید، که مخالف با 

شریعت اسالمی است، اعتراض می کنيم .
367

 

 لویه 1924در تابستان  پادشاه مجبور شدبيشتر یافت ،  و قوت انقالب شدت

از اعضاء لویه جرگه خواست تا آن  جرگه را یکبار دیگر دعوت نماید. شاه

موادیکه خالف شریعت است در مورد آن تصميم گيرند. در این مورد در فصل 

 اعضاء انقالب جنوبی بحث مفصل ترخواهيم داشت . مخالفت مردم و مخالفت 

خت جرگه ، پادشاه را در مورد قانون اساسی بی اعتماد و بی باور سا در لویه

باین نتيجه رسيد که ممکن است تدوین قوانين قيمت و ارزش معنوی  پادشاه

داشته باشد ليکن همکاری سياسی و اجتماعی را بين دولت و مردم بوجود 

نمی آورد.
368
  

بحيث   1923ال افغانستان که در فبروری سنظامنامۀ اساسی دولت عاليه 

قانون اساسی افغانستان شناخته شد، با اعالن استقالل کامل داخلی و 

 73فصل و  9خارجی افغانستان و تماميت ارضی کشور آغاز شده بود، شامل 

، در مقدمۀ قانون  ماده بود و اولين سند قانونی در افغانستان بشمار ميرفت

 اساسی استقالل افغانستان اعالن و تثبيت گردید.

مادۀ اول نظام سلطنت را در خانواده ای امان اهلل خان ميراثی شناخت و تاج 

دین   ،افغانستان در اوالده امان اهلل از ذکور ميراثی شد.مادۀ دوم نظامنامه

و حریت عبادت را برای پيروان   .اسالم را بعنوان دین رسمی دولت اعالم نمود

ق فردی اتباع کشور را فصل دوم قانون اساسی حقو ادیان دیگر تضمين کرد. 

 تضمين کرد.

ماده ای ششم برای اولين بار در تاریخ افغانستان حکومت و وزراء را مسئول 

اعالن نمود. مادۀ هفتم پادشاه را در مقابل قانون مسئول دانست و در همين 

 
367  .IOR,L/P&S/1081,PA397,NO.38,OCT.9,1924   ، همچنان دیده شود، نوید، سنزل ،

 89همان مرجع ، صفحه 
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ه که در . در این ماده آمدماده ذکر شد که نام پادشاه در خطبۀ جمعه ذکر ميشود

و ضرب سکه بنام پادشاه، تعيين رتب مناصب مطابق   ذکرکلمۀ پادشاهخطبه ها  

یگر هيئت دقوانين مخصوصه، اعطای نشان و انتخاب و تعيين صدر اعظم و 

وزراء و عزل و تبدیل شان، تصدیق نظامات عموميه و اعالن مرعيت شان، 

محافظه و اجرای احکام شرعيه، و نظاميه، قوماندانی عموم قوای عسکری  

نستان، اعالن حرب و عقد مصالحه و علی العموم معاهدات، عفو و افغا

تخفيف مجازات قانونيه عموما و یاخصوصا از حقوق جليلۀ پادشاهی شمرده  

ميشوند. تمام این امتيازات با استفاده از تفسيرات نصوص شریعت به پادشاه 

به  که اولی االمر مسلمين است تفویض شد. ماده پنجم این قانون پادشاه را

 دین اسالم معرفی نمود.صفت خادم و حامی 

خارجی ها در افغانستان بود، مطابق مواد این مربوط به  14تا  11مواد از 

قانون خارجی ها حق وظایف رسمی را در دولت نداشتند و همچنان در  

مطبوعات و جرائد ، مگر بعد از گرفتن و دریافت اجازۀ رسمی از دولت. ماده 

 را ملغی ساخت.غالمی و بردگی  16

در مورد وضع قوانين در افغانستان بود، باساس این ماده تمام قوانين   21مادۀ  

مطابق به شریعت اسالمی تدوین و ترتيب می شود، و شریعت مبنای اساسی  

ورود یا داخل شدن مبلغين و دعوتگران  49تا  39قانون در دولت است. مادۀ 

 49تا  39ان منع ساخت. و مواد عيسویت و قادیانی و بهائی را به افغانست

تشکيل مجلس مشاورین پادشاه را بنام » مجلس دربار عالی« تثبت نمود. 

مجلس دربار عالی متشکل از خانها و زعمای قبيلوی بود و عموماً بشکل 

 ميراثی بود.

 73متعلق به معارف بود، طبق این ماده تعليم اجباری گردید. مادۀ  68مادۀ 

ادارۀ پست اجازه باز کردن مکاتيب و نامه طبق این قانون    مربوط به پست بود و

ها را نداشت و در همين ماده اشاره شده که نامه و رساله از اسرار شخصی 

 انسان ميباشد.

در اساسنامه عاليه دولت مواد مهم دیگرکه ارتباط به آزدای های فردی و 

حق سخنرانی را مطبوعات بود نيز درج شده بود، طبق این مواد هر فرد افغان 
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بدون اجازه دولت داشت. و همچنان مواد در مورد وظایف بود ، مطابق این 

مواد هرافغان بدون استثناء حق گرفتن کار را در دولت داشت و امنيت دارائی 

شخصی و مساوات در ماليات در قانون درج شده بود.
369

 

اسی ، مردم در مواد قانون شک داشتند و ميگفتندکه بعض مواد قانون اس

افغانستان با شریعت اسالمی مخالف است، برای رفع اساسنامۀ دولت عاليه 

در پغمان مواد قانون  1924و تصحيح ذهنيت عامه ای مردم شورای ملی در 

اساسی را ماده ، ماده مطالعه و رأی دادند. در افتتاح مجلس اعليحضرت امان 

 گفت:ی مجلس را مخاطب نمودواهلل خان اعضا

وند خویش آغاز ميکنم : خدای را شکر گذارم که در این عرصه یک  » بنام خدا

نيم روز معامالت خارجيه ما بکمال خوبی حسب خاطر خواه عمومی شرف 

، ات در امورات داخله مملکتی رسيدهاختتام راپذیرفت،اکنون نوبت به مذاکر

درین ضمن ابتداء یاداشت عرض ميدارم که شمایان در کدام یک مسائل 

اکره و مباحثه را دارید؟ از حکومت چه خواهش و مطالبه خواهش مذ

مينمائيد؟ سياست داخليه ما تماماً بر طبق اوامر خداوندی و حضرت رسالت 

پناهی و شریعت غرای احمدی است و همه اجراءات و عمليات و کار روائی این 

مملکت اسالمی افغانی ما بر همين اصول مقدسه اسالميه مرعی و معمول 

؛ و ابداً خواهش نداریم که در این سرزمين شرافت قرین بجزء  ميباشدبوده و 

ازین اساس متين دیگر اساس و قانون را حکمفرما نمائيم، نظر به همين عقيده 

مفکوره خویش تمام نظامات قوانين وکار های عصر ابتدائيه مملکت عزیزم   و

را در اینمدت پنج سال بر همين اساس بناء گذارده ام«.
370

 

که نظامنامه اساسی دولت یا رت در بيانيه خود تأکيد زیاد داشت اعليحض

قانون اساسی دولت کامالً با شریعت مطابق است اما نمایندگان در مجلس 

اکثر مواد قانون را نقد نمودندکه در فصل جداگانه زیر عنوان تعدیل و 

 تشریعات سه ماده نظامنامۀ اساسی درج است ، بطور مثال :

 
و همچنان دیده شود، بخاری ، سيد شاه ، همان مرجع ، صفحات  1303لویه جرگه . اوراق  369
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دۀ دوم : دین افغانستان دین مقدس اسالمی و مذهب رسمی و تعدیل ما

عمومی آن مذهب حنفی است ، و پيروان ادیان دیگر مانند هنود، یهودیان که 

در افغانستان هستند با تأدیه جزیه و عالمات مميزه تابع بوده بشرطيکه 

 آسایش و آداب عموميه را اخالل نکنندنيز به تحت تأمين گرفته ميشوند.

ل مادۀ نهم : کافۀ تبعۀ افغانستان در امور دینی و مذهبی و نظامات تعدی

سياستی دولت عاليه خود پابند و مقيد بوده آزادی حقوق شخصی خود را 

 مالک هستند.

تعدیل مادۀ بيست  و چهارم : شکنجه و دیگر انواع زجر تماماً موقوف است، و 

تنظيم یافته برای  خارج احکام شریف و نظامات دولت که موفق احکام شرعی

هيچگس مجازات داده نمی شود.
371

 

در مجلس در پهلوی دین اسالم ، مذهب حنفی   مایندگاندر تعدیل ماده دوم ، ن

را اضافه کردند، و برای غير مسلمانان عالمات مميزه را در قانون اضافه 

نمودند و عالمات مميزه عبارت از رنگ لباس زرد بود . اعليحضرت در نتيجۀ  

شورش جنوبی مجبور بود تمام تعدیالت را بپذیرد و اعالن نمود که تمام 

را دولت عملی ميکند. اعليحضرت بعد از تعدیالت گفت:  تعدیالت در قانون

خوب شد، ازین تعدیل و توضيح رفع غلط فهمی و دفع رخنه اندازی اعداء  

شد.
372

 

نامه ضمن قانون  سه توصيه هرنمود ومی اساسنامه را سه توصيه نامه تکميل 

 عبارت بودند از: اساسی شناخته شدکه

قرر مامورین دولتی دقت و تعمق در آتيه نيز بایستی در انتخابات و ت .1

 مزیدی بکار برده شود و هر کار به أهل همان کار تفویض و تسليم شود.

ما تعليمات طلبه موجوده را که بالسنۀ اجنبی "زبانهای خارجی "  .2

جهت اخذ فنون عالی و تعليم مروجه مشغوليت دارند محض بغرض 

 که وتعاليات موجوده دنيای امروزه ترقيات حاضره حصول

 
 336، صفحه  1303. اوراق لویۀ جرکه  371
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افغانستان را ما بدان بسيار محتاج و شائق مينگریم بنظر استحسان 

نگریسته جائز ميشماریم، مشروط بر اینکه در عقيده های متبرکه  

واصوالت مقدسه دینيه این نوباوگان وطنيه ما خلل و نقصان وارد 

نگشته بيشتر از رفع احتياجات خویش در آن تعليمات مشاغلت 

الميه و عقاید و روایات مذهبيه خود قبالً نورزند، و هم در اصول اس

 کسب اطالعات نموده باشند.

ا بدین پنجساليکه در عصر طوریکه از عهد سالطين ماضيه م .3

اسالميت و مدنيت عصر امانيه خرید و فروش و استعمال شراب که  

ما جداً   ت افغانستان دیانت نشان مملکتلکام الخبائث است درین مم

رده نشود.ک خرید و فروش و استعمال
373 

اعليحضرت امان اهلل خان در پایان جلسه هر سه پيشنهاد نمایندگان 

مجلس را قبول و به آن موافقه خود را اظهار کرد و وعده داد که حکومت 

موافقه اعليحضرت از  توصيه و پيشنهادات مجلس را جزء قانون ميداند.

در  تعدیالت مواد قانون اساسی ، سبب قوت و نفوذ بيشتر علماء

افغانستان شد، و از طرف دیگر موقف شدید امان اهلل خان از تعدد 

زوجات و منع نکاح دوم و سوم و چهارم و نکاح صغيره با اینکه از قانون 

همکاری مشترک بين شاه و حضرت جدا شد، اما رابطۀ دوستانه و 

نورالمشایخ و پيروان او را صدمه زیاد وارد کرد و نتائج بسيار خطرناک 

 داشت که در جایش بحث خواهد شد. 1928ر سال را د

  قانون و اساسنامه را  140در حدود شورای دولت  1928و  1919بين سالهای 

که جنبه های مختلف رفورم امانی را احتوا ميکرد، تصویب نمود. هر چند که 

تصویب شد، بسياری از نظامنامه های مربوط به  1923قانون اساسی در سال 

آن پيشتر از این تاریخ نافذ شده بود. با تدوین این نظامنامه ها یک تعداد 

اصالحات اداری، قانونی، مالی و اجتماعی تهداب گذاری شدند و وظایف 

اداری تنظيم و تمرکز یافت. اصالحات اجتماعی بطور کلی موضوعاتی از 

توسعه ای معارف ) بشمول تعليمات رسمی برای زنان ( قبيل الغای بردگی، 
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اصالح مدارس خانگی، مکلفيت همگانی در خدمت عسکری، اقدامات برای  

از تعدد ازدواج، ازدواج صغيره و اصالح رسوم پشتونوالی را در  جلوگيری

مورد معامله با زنان شامل ميباشد.
374

 

 نظامنامۀ جزاء عمومی  
ون جزاء ، در امور قضائی بود. قوانين جزاء در پرتو نظامنامۀ جزاء عمومی ، قان

رت امان اهلل خان تدوین شریعت اسالمی در افغانستان قبل از عصر اعليحض

رفورم و تفصيالت بيشتر را ضرورت داشت. در عصر  شده بود،ليکن

دولت ميالدی( 1880-1901قمری، هجری1297- 1319اميرعبدالرحمن خان ) 

. محکمه عالی اجراءات را زیر دست گرفت در مسائل قضائی یک سلسله 

مجوزه حيثيت مرحلۀ استيناف احکام را در این عصر داشت، فيصله های 

ابتدایی را به اثر استدعای اصحاب دعوی مورد رسيده گی و تجدید نظر قرار  

 .ادميد

به قانون در دوران امير عبدالرحمن خان تمام قضات و دوایر قضایی پابندی 

ضات( داشتند، در زمان سلطنت امير، مدرسۀ  اساس الق مدون موسوم به) 

شاهی تأسيس و علوم دینی در آن تدریس می شد و از طرف علمای جيد این 

مدرسه اقدام به تأليف کتاب فتاوی تحت نام » ضياء االحکام «گردید، کتاب 

آن نام ضياء االحکام در عصر امير حبيب اهلل خان به مرحله اکمال رسيد و به 

 د.االحکام« عنوان داده ش  »سراج

،  ميالدی 1901-1919،قمری هجری 1319-1337خان)  اهلل حبيبدرعصرامير

سيستم قضایی امير عبدالرحمن خان در دوران امير حبيب اهلل خان نيز ادامه 

نظر به تراکم نفوس و گردیده و در هر محل ترداشته اما تعداد محاکم زیاد

 در آن محله مقرر ميگردید. زیادت معامالت و عقوبات یک نفر قاضی

عنوان  علمی برای تحقيقات علوم اسالمی زیر  امير حبيب اهلل خا مرکز بزرگ

شهر کابل تأسيس و تشکيل نمود. )محفل ميزان التحقيقات الشرعيه( در 
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( نفر عالم بودند که وظایف 9اعضای محفل ميزان التحقيقات الشرعيه ) 

 ذمه داشتند.تأليف، تصحيح، ترجمه و تحقيق را بر 

 سراج االحکام مشتمل بر یک مقدمه و چهار کتاب ویک خاتمه بود.

 جلد اول : اداب القضات یا ادب القاضی •

 جلد دوم: کتاب الشهادت •

 جلد سوم: کتاب الوکالت •

 کتاب الحواله •

 الکفاله •

جلد چهارم: کتاب الدعوی •
375 

سيستم قضایی گذشته تحول بيشتر در عصراعليحضرت امان اهلل خان با حفظ  

خان . قضا و قضاوت در عصر امان اهلل در سيستم قضائی صورت گرفت

 ، بدین ترتيب بود.ميالدی(  1929 -1919هجری شمسی ، 1307-1298) 

 .هجری شمسی( 1302اساسی سال ) قضا وقضاوت درپرتو نظامنامه  .1

 .هجری شمسی 1300اساسی سال ت قضا در پرتو تشکيال .2

 .تربيه قضات در عصر امانيه .3

  .قوانين مورد استناد عصر امانيه .4

 .عکس العمل در مورد بعضی قوانين و تعدیالت آن .5

 .وسایل و چگونگی تبليغ قوانين و نظامنامه های عصر امانيه .6

در فصل ششم نظامنامه تحت عنوان محاکم در مورد فيصله ها و اجرأت محاکم 

، اصول و پرنسيب های محاکماتی درج گردیده که فشرده آن چنين عدلی

خالصه می گردد: علنيت محاکمه، حق دفاع، عدم معطلی فيصله، استقالل 

 و غيره مواد نظامنامه(.  55الی  50محاکمه ) از مادۀ محاکم، انحصار 

د برای تنظيم یک سيستم عصری قضایی یک سلسله اقدامات مؤثر  هدر این ع

ید و سيستم قضایی کشور به شکل عصری تر آن انکشاف نمود. در آغاز گرد
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سيستم قضایی جدید، از سيستم هایی قضائی کشور های خارجی بخصوص 

 .گردیدمصر و ترکيه و کشور هایی مانند ایتاليا و فرانسه استفاده 

هجری شمسی در کابل نظارت عدليه تشکيل شد و از اول برج  1298در سال 

سی به نام وزارت جليله عدليه منظورگردید. امور قضائی شم  1300حمل سال 

به وزارت عدليه مربوط گردیده و تشکيالت محاکم صورت جدیدی به خود  

 گرفت و در آن وقت محاکم عدلی در افغانستان چهار نوع بود:

 .اصالحيه .1

 .محکمه ابتدائيه .2

 .محکمه مرافعه .3

 .محکمه تمييز .4

ی که در دور های مختلفی در افغانستان در معرفی سير قضا و معرفی قضات

خدمت کرده اند توضيح شده که محاکم عدلی در عصر امانيه به پنج حصه 

تقسيم می شد که حصۀ اول آن از محکمه اصالحيه آغاز و به محکمه تميز در 

خاتمه می یابد، و آمده که اولين رئيس تميز در عصر امانيه مرحوم حصۀ پنجم 

غمانی بود.قاضی سيد عبدالرحمن پ
376

 

هجری شمسی مدرسه عاليه قضات باسم )دارالقضات االمانيه(   1298در سال  

 در شهرآرای کابل تأسيس شد.

 قوانين مورد استفاده عصر امانيه:

 .نظامنامه جزای عمومی .1

 . نظامنامه جزای عسکری .2

 .اصول محاکمات جزائيه مامورین .3

 .نظامنامه محکمه شرعيه در باب معامالت تجارتی .4

عدليه يصله قتل وحبس دوام که به محاکم  امه هدایات صورت فنظامن .5

 .آینده بروفق آن فيصله تحریر شود

 
، همچنان دیده شود: المجددی ، محمد صادق ، مختصر  160انيس ، شماره . روزنامه  376
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 .تمسک القضات امانيه .6

فتاوای امانی. .7
377 

در مقدمۀ قانون جزاء آمده که دعوت به مذاهب غير اسالمی مانند عيسویت و 

 ده، عامل آن محکوم به مرگ می شود، باساس قانون جزاء قادیانيت ممنوع بو 

 به قادیانيه محکوم به مرگ شدند. نیک عده از دعوت کنندگا

 ماده بود و جرائم را به سه دسته می کرد: 308نظامنامه جزاء عمومی شامل 

 جرائم بزرگ مانند قتل و تعذیب بدون سبب جزای آن قصاص . .1

جرائم خطرناک مانند زناء و نوشيدن شراب و قمار و سرقت جزای آن   .2

 حد.

سوم ، جزای آن تأدیب و تعذیر.جرائم درجه  .3
378 

نقطۀ ضعف در قانون در آن بود که زندانی بعد از حکم محکمه حق داشت تا  

طلب عفو بخواهد، در طلب عفوزندانی باید دليل کافی برای بی گناهی خود 

پيش ميکرد. عفو بعد از حکم محکمه دروازه فساد را باز ساخت و رشوت رایج 

زندانی که محکوم به یک سال بود داشت و زیادتر از این یافت . والی حق عفو 

 مدت از حق و صالحيت وزیر عدليه بود.

مادۀ هفتم جزاء ، جرم را قبل از وقوع آن تعيين و تثبيت کرده بود، تعيين جزاء 

قبل از وقوع آن را وکالء در لویه جرگه انتقاد کردند. پادشاه کوشش کرد تا  

 ل ذیل را برای قناعت وکالء آورد:وکالء را قناعت بدهد و دالی

 آن نميشود. اگرمجرم،جزاءجریمه را قبل از ارتکاب آن بداند،مرتکب •

در سابق مجرمين قضات را در حالت اصدار حکم تهدید می کردند،  •

 می ماند.ن و اگر جزاء قبالً تعيين شده باشد جایی برای تهدید باقی 

رشوت مسدود می  قبل از وقوع جریمه دروازهدر صورت تعيين جزاء  •

 شود.

 
 supremcourt.gov.af/drقضایی/  -نظام-. ساختار 377
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در نهایت  توانست رضایت وکالء را بدست آورد، ن با تمام کوششهای پادشاه 

.ه را رد کردمجلس به اکثریت آراء تعيين جزاء قبل از وقوع جریم 
379

 

حکم اعدام را برای  مادۀ نهم در مورد حبس و زوالنه بود، ماده دهم تطبيق 

، تا برای دیگران درس عبرت  بار دزدی نمایند تعيين نمود اشخاصيکه چند

باشد، اعضای شورا به مواد نهم و دهم موافقه نمودند.
380 

سال کمتر  15جرمی که عمرش از عدم صدور حکم قضایی باالی م 27مادۀ 

مجرم به اولياء امورش  15سن کمتر از  یباشد آنرا تأیيد کرد، در این سن یعن

د. در یگرد حکم در موردش تطبيق می 17شد، و بعد از سن  تسليم داده می

 همين ماده ذکر شده که زن حامله دار تا زمان والدت محاکمه نمی شود.

رقص زنان   91دره تثبيت کرد. ماده    80جزاء شراب را به   عقوبت ،  87و    86مواد  

باساس این ماده پدرانيکه پسران و  و مردان را در خانه ها ممنوع ساخت.

. ها و محافل می برند نيز جزاء تعيين کرددختران شان را برای رقصانيدن بخانه  

دره و جزاء زن و مرد متأهل را  100جزاء زناء کار غير ازدواج شده را به  96مادۀ 

سنگ سار تا مرگ تعيين نمود.
381

 

سخنرانی و  45مادۀ ، ودرائم مربوط به دولت نيز آمده ب در قانون جزاء، ج

مقاالت نشر شده که سبب بی امنيتی و نا آرامی برای دولت شود ممنوع شده 

، جزاء شخصی را که نيت سوء نسبت به دولت داشته باشد تعيين  33بود. مادۀ 

نمود.
382

 

تا   226. مادۀ    بود  قانون مدنی افراد  آن در مربوطجزاء فصل مهم قانون عمومی 

: اگر مامور دولت بخاصر  بود، طبق این مواد یین دولتورمربوط به مام 228

جه و تعذیب کار گيرد از وظيفه گرفتن و حصول معلومات از زندانی از شکن

 کار اجباری را غير قانون ساخت. 229گردد. مادۀ دوش می سبک

 
 314-311، صفحات  1303لویه جرگه . اوراق  379
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مربوط به حقوق حيوانات بود، در این مواد آویختن  279و 274،277مواد 

از پا ممنوع شده بود ، همچنان حمل حيوانات باالتر از توان مرغان و پرنده گان  

و طاقت شان ممنوع گردید.
383

 

آن برای دولت حق مداخله  25عمومی در این بود که مادۀ مشکل در قانون جزاء 

 عموماً  ۀ قضائيه استقالل کامل را نداشت ،و قو در شئون قضا را ميداد 

. از طرف دیگر قانون جزاء عمومی زیر ادارۀ قوۀ اجرائيه بود دستگاه قضائی

مامورین دولتی با تدوین قانون ،ضامن سعادت و رفع مشکالت مجرمين نشد

، معامله غير انسانی را در مورد زندانيان اجراء ميکردند و شرایط زندانها در 

 نظام قضائی جدید نسبت به گذشته بسيار تفاوت نکرد.

 و ختنه سوری  نظامنامۀ نکاح ، عروسی
فاميل نظامنامۀ نکاح،عروسی و نخستين مجموعۀ قانون درعرصه حقوق 

 (.  1921وضع و نافذ گردید )  1303ختنه سوری است که به تاریخ اول سنبله 

باعث وصلتهای  در مقدمۀ نظامنامه ازدواج آمد: »چون بسياری دعاوی از

تعدی شوهران  مخارج معامالت نکاح و عروسی و تظلم و  حالت صغارت و یا

در حق زنان عاجزه در محکمه ی شرعيه به کثرت،و حقيقتاً مصدر هرگونه 

دعوی و نفاق دیده می شد بنابر انسداد تظلم و رفع منازعه و مناقشه و 

مساوات زن ها در حقوق که مطابق شرع شریف و موافق ملت حنيف است 

 قواعد ذیل را امر فرمودیم.«.

نشان می دهدکه بيشتر جهت  ماده نوشته شده،  24در  محتوای این نظامنامه که  

دفاع از حقوق زنان و جلوگيری از ازدواج اجباری و برخی رسوم ناپسندی که 

در آن روزگار رایج بوده، نوشته شده است. اعليحضرت امان اهلل خان در مقدمۀ 

این قانون تأکيد کرده است که با توجه به ظلم و تعدی شوهران در حق زنان عاجز 

محکمه شرعيه ...  قانون ازدواج تدوین یافته.در 
384

 

 
 166-161، صفحات  1303. اوراق لویۀ جرگه  383
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در تدوین قانون ازدواج اعضای محکمه عالی تميز با اعليحضرت امان اهلل 

خان همکاری داشتند، اما پادشاه بعضی مواد را که هدف از آن اصالحات بود 

این نظامنامه از . بدون موافقه اعضای محکمه تميز در قانون اضافه نمود

مطالب ذیل را احتوا  ترکيه الهام گرفته بودو 1921سال های ریفورم های 

 مينمود:

 .واج اطفال و ازدواج های اجباریداز •

 .تعدد زوجات •

 .مصارف بيش از حد شرینی خوری و یا محفل عروسی •

 . تبادله زنان جهت رفع اختالفات )بد دادن( •

 :الف ( تعدد زوجات

بود که اکثر مشکالت در اثر مخارج و تعدی در مقدمۀ نظامنامه تذکر آمده 

ميخواست،   1921شوهران و پامال کردن حقوق زنان بی دفاع است. نظامنامۀ 

تا قبل از هر عقد نکاح شاهدان امين در پيشگاه محکمه حاضر شده و شهادت  

بعد از تصدیق  دهند که نکاح مجدد ناکح عادالنه بوده و مشروع ميباشد. تنها

محکمه عقد نکاح دیگر ممکن بود. در صورتيکه شوهری چنين فيصلۀ محکمه 

را ارائه نميداشت، ممکن بود تا وی به مدت دو سال حبس و یا مجازات 

نظامنامۀ نکاح عروسی و ختنه سوری  2و  1را مواد این مورد  محکوم گردد.

بخصوص زنان ، قوانينی در جمله اصالحات اجتماعی امان اهلل خان    شامل بود.

برای ممنوع کردن ازدواج دختران نا بالغ، ممنوع کردن چند همسری، ترویج  

آموزش زبانهای خارجی بود.
385

 

در نظامنامۀ جدید ازدواج ، ازدواج دوم و سوم منع شد. قانون در مورد 

مامورین دولت تطبيق می شدو در اکثر موارد نکاح دوم و سوم صورت نمی 

 
در ساحۀ حقوق زن دیده شود:  .در مورد اصالحات امان اهلل خان  385
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قبلی خود را طالق نکند. ر دولت زن گرفت تا مامو 
386

ا باالی دولت ماليه جدید ر

 گذاشت..نکاح نامۀ دوم 

اکثریت وکالء در مجلس به مواد قانون ازدواج مخالفت کردند و مواد آنرا 

خالف شریعت دانستند. برای قناعت وکالء امان اهلل خان مثالهای زیادی از 

بوجود می آید  در خانواده مشکالت جامعه که ناشی از ازدواج دوم و سوم 

قناعت نکردند وگفتندکه مجلس   آورد، اما وکالء به مثالهای شاه در این مورد

را ترک می کنند. حضرتصاحب شمس المشایخ خواست که از خشونت و 

مخالفت شدید بين وکالء و پادشاه جلوگيری نماید، او وکالء و شاه را مخاطب  

یک بار خالف قانون اسالم است، همچنان  نموده گفت که منع ازدواج زیادتر از  

تعيين ماليه اضافی در مورد ازدواج دوم مشکل را حل نمی کند. بعد از 

سخنرانی شمس المشایخ صاحب علما و وکالء پيشنهادات را به مجلس تقدیم 

 کردندکه در آن آمده بود:

)اعليحضرتا! با اینکه سابق برین نيز تعداد ازدواج ممنوع نبودو اشخاص 

احب غرض ميتوانستندکه بشرط مصدق چهار زن را در حباله نکاح خود ص

آورند و محصولی را به حکومت می پرداختند. چون به تصدیق ، مصدق و 

محصول هم عدالت حقيقی بوجود نمی آید، ما علمای لویۀ جرگه چنان مناسب 

می انگاریم که محصول و مصدق دور شود و بر مردیکه به عدالت و مساوات 

بين ازواج خود رفتار نکند مجازات الزمه مقرر شود، و هم بر شخصيکه در 

مسئله به حکومت بنوع از  خود را باستغاثه نمی گذارد و یا ازدواج عارضات

االنواع ظاهر شود تعزیر شدیدی مقرر دارند. همانا که مطلب اصلی همایونی 

ب بعمل که تالی احکام ربانی و شرع محمدی است باصول خوب و طریق مرغو 

 آید.( 

اعليحضرت در جواب گفت: »من این نظریه شما را هم پذیرفتم و نکاح ثانی و 

ثالث و رابع را الآن کما کان مانع نمی شوم ...«.
387
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 در نهایت شاه و وکالء به مواد ذیل موافقه کردند:

 از حق زن است که در حالت عدم عدالت به محکمه شکایت کند. .1

کسيکه زن خود را از اقامت دعوی به محکمه تنفيذ جزاء شدید برای  .2

 منع کند.

 ب ( عقد نکاح صغيره 

ازدواج اطفال را محکوم می  1921عروسی و ختنه سوری نظامنامۀ نکاح و 

نمود، و دليل منع آن نا آرامی اجتماعی و نزاع بود. مادۀ پنجم قانون، ازدواج 

تعيين می نمود. به  راو مادۀ ششم آن کمترین سن ازدواج  صغار را منع ميکرد 

سالگی نکاح انعقاد یابد، این  13اساس آن مجاز نبود تا قبل از تکميل سن 

 قاعده باالی هردو جنس ) مرد و زن( تطبيق ميشد.

تعيين سن ازدواج مطلب دیگر جنجالی درقانون بود، وکالء منع نکاح صغيره 

ند که پدر و را به دليل نکاح بی بی عائشه رد کردندو در عوض پيشنهاد نمود

ت شوند تا جهت رعایت دختران شان در روشنی اسالم عمل يحمادر نص

نمایند.
388

 

 : پ( بد دادن

یکی از مهم ترین قواعد این قانون مادۀ نهم آن بود که رسم بد دادن، یعنی 

 تسليم دادن یک زن به جانب مقابل به غرض رفع دعوا را ممنوع قرار داد. 

 :ت( مخارج عقد نکاح

 روپيه تعيين کرد و طویانه ) ولور( را ممنوع گردانيد. 30را به  قانون مهر

نتوانست به چنين شکل مدت طوالنی  امنامۀ نکاح ، عروسی و ختنه سورینظ

نافذ بماند. احکام این قانون مورد تایيد علمای دینی قرار نگرفت. آنها شاه را 

مام متهم به تصویب قوانين مغایرشریعت اسالم نمودند. اعليحضرت ت

تعدیالت را در قانون ازدواج پذیرفت . پادشاه احتياج به حمایت علماء و مردم  
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برای خاموش ساختن اغتشاش خوست داشت و بهتر دانست از تمام اصالحات  

 ضروری در قانون صرف نظر نماید.

به نام نظامنامه که نظامنامۀ دیگر  ، 31/8/1926مطابق  1305سنبله  8بتاریخ 

نافذگردید. نظامنامۀ نکاح  1306دلو  11ی گردید در نکاح وسنتی یاد م

 1926قانون ازدواج  21مادۀ ماده.  22وسنتی متشکل بود از یک مقدمه و 

 را لغو کرد. 1921صریحاً قانون ازدواج 

شرایط ازدواج اطفال را ساده تر  1926مادۀ سوم نظامنامه نکاح و سنتی 

ازدواج اطفال مجدداً مجاز دانسته شد ولی اجتناب از آن توصيه  ساخت.

نظامنامه نکاح و سنتی » اختيار البلوغ« را پيشبينی  9ميشد. به عالوه ماده 

کسانيکه در زمان ازدواج به سن بلوغ نرسيده بودند، مينمود که به اساس آن 

ناً احکام ميتوانستند با تکميل سن قانونی ازدواج خود را فسخ نمایند. ضم 

ازدواج با چند زن ساده تر ساخته شد. نخست شرط اخذ تصدیق از محکمه 

مبنی بر ازدواج دیگر فسخ شد. بجای آن ماده نظامنامه نکاح و سنتی از آنانيکه 

معتقد به دین اسالم بودند، مطالبه مينمود تا آن عدالتی را که در قرآن ذکر شده 

کلفيت حقوقی در قبال نداشت و برای نمایند. این خواست کدام مبود، رعایت 

تنها امکان عارض شدن به محکمه  1926زن به اساس ماده دوم قانون ازدواج 

عليه شوهرش بخاطر ازدواج با زن دیگر باقی ماند که در اثر این دعوی ممکن 

 ات تعذیری گردد. زبود تا مرد محکوم به مجا

چنين  6د.متن ماده وع شمۀ نکاح و سنتی بد دادن ممننظامنا 6به اساس ماده 

 بود:

ره به ميراث گرفتن و عيال شخصی را سوم بد دادن یا زنی را با جبر وک» ر

 موروثۀ خود دانستن مطلقاً ممنوع و موقوف است.«

حق عقد نکاح زن بيوه را پيشبينی  1926نظامنامۀ نکاح وسنتی  7ماده 

واکراه مطلقه را با جبرمينمود. به اساس آن مجاز نبود کسی یک زن بيوه ویا 

.مجبور سازد تا از ازدواج دوباره خود داری ورزد
389
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 نظامنامۀ تعزیه داری  
نظامنامۀ تعزیه داری قسميکه از نام آن پيدا است، مسائل مربوط به مرگ و 

فاتحه گيری را تنظيم می کرد. نظامنامه مصارف گزاف را در فاتحه گيری منع  

اط« یاد ميشد و در وقت دفن برای فقراء تقسيم نمود. پول صدقه که بنام » اسق 

ميشد، قانون جمع آوری آن را از حق دولت ساخت و در قانون ذکر شده بود که 

جمع آوری پول صدقه برای ساختن فابریکه و مصارف فقراء و داراالیتام 

ميرسد.بمصرف 
390

 

 یکی از مشکالت بزرگ اجتماعی بود قانون تعزیه داری و منع مصارف گزاف 

و شاه کوشش کرد با تدوین قانون مشکالت اجتماعی را حل کند، اما 

 متأسفانه وکالء لویۀ جرگه اکثر مواد آنرا تعدیل کردند.

 نظامنامۀ تذکره نفوس و پاسپورت سفر 
تذکره نفوس ، تذکره تابعيت یک سند رسمی شناسایی در افغانستان است که 

فوس وزارت داخله و در خارج در داخل افغانستان توسط ریاست ثبت احوال و ن

از کشور توسط نمایندگی های سياسی برای اتباع افغانستان صادر می شود.
391
 

در زمان امان اهلل خان و برای   شمسی 1300سال اولين تذکره، شناسنامه ، در 

شخص خود پادشاه صادر شدو سه سال بعد نخستين قانون مدون تذکره در 

و درآن تمام افغانستان منتشر شد. تذکره های دوره امان اهلل خان دریک صفحه  

به زبان فارسی نوشته می شد. بعد از شعار افغانستان در سطر  مشخصات فرد

کرد:» تذکرۀ شناسنامه خود نمایی ميدر عنوان  دوم ، این عبارت با خط درشت

دولت مستقله افغانستان« و در ادامه مشخصات دارنده تذکره در یک جدول 

 افقی نوشته می شد.

 
 13-12-11صفحات  1388حقوق فاميل افغانستان ، چاپ دوم با اصالحات، زمستان 

در مورد نهضت زنان در عصر امانيه دیده شود" مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی ، 

4/3/1397 
 Poulada Leon B , op.cit , p 104 و همچنان ، 198، صفحه  1303. اوراق لویۀ جرگه  390
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در قانون آمده که تمام افراد افغانستان باید تذکره دریافت کنند و برای تطبيق  

مترین قوانين آن ت را وضع نمود. مطالعۀ تذکره ما را به مهاقانون، دولت قيود

 آشنا می سازد.

 )تذکره نفوس دولت عاليه مستقله افغانستان ، قيمت یک قران( 

اگر شخص تذکره نفوس نداشت اعتماد دولت در مورد ذیل بر او نخواهد بودو 

 عرض او شنيده نمی شود:

در فروش وگرو کردن اشيای منقول یا غير منقول خودش و یا وکالتاً  .1

 از جانب شخص.

عاليه شرعيه یا  وق و مضاربت در محکمه جاتن دعاوی حقديندر ش .2

 دایره های حکومتی دولت عاليه مستقله افغانيه.

 در عقد نکاح یا طالق یا شهود یا وکيل دعوی از جانب شخص. .3

 در داخل شدن مالزمت دولت. .4

 در گرفتن پاسپورت ) یعنی راهداری برای سفر خارجه(. .5

 در گرفتن تقاوی و غيره. .6

 بچه ها به مکاتب. در داخل شدن .7

هر گاه شخصی از دولت خارج مالزمت و یا رعيتی تبعه دولت عليه  .8

مستقل افغانيه را اختيار کند بر او الزم ست که تذکره افغانيه را 

بگيرد.
392

 

نخستين تذکره برای امان اهلل خان صادر شده است که مشخصات وی چنين 

نوشته شده است: اسم و شهرت: اعليحضرت امير امان اهلل خان ، نام پدر: 

مسکن: ارگ .  ساله. 35مرحوم . عمر: اعليحضرت امير حبيب اهلل خان شهيد 

ز جدول قوم: جليله محمد زایی . صنعت و خدمت: تاجدار افغانستان . بعد ا

تذکره های مشخصات، جدولی دیگری با عنوان »چهره« در نخستين 

توجه به این که در زمان امان اهلل خان، صنعت عکاسی   افغانستان آمده است. با

در ميان عموم مردم رایج نبود، تذکره های دوره امانيه فاقد عکس بود . در 

 
، برای مطالعۀ اصل تذکره به آخر کتاب  310-265، صفحات  1303لویۀ جرگه . اوراق  392
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ن نوشته شده نخستين تذکره افغانستان مشخصات چهره امان اهلل خان چني

است: قد: ميانه، چشم : شهال . رنگ : گندمی . موی: سياه . عالمت فارقه: بگوش 

چپ یک خال خورد) کوچک( و سياه . بعداز جدول چهره ، این عبارت در ادامه  

تذکره نوشته شده است: » شخص مذکور که شهرت و حال و صفتش در باال 

يه را دارد، این تذکره به او عطا  مذکور گردید تابعيت دولت عليه مستقله افغان 

گردید تا شناخته شود«.
393

 

عسکری جدید خدمت نظامی باالی تمام باساس قانون  قانون خدمت عسکری:

از طرف دولت برای   27تا    22تبعه افغانستان برای دو سال اجباری شد و از سن  

. قانون جدید، نظام قدیم که بنام »بدیل« یاد می خدمت عسکری جلب ميشد

شد آنرا لغو کرد. در قانون عوض ، یا بدیل از حق شخص بود تا شخص دیگر را 

در مقابل پول در بدل خود به خدمت عسکری بفرستد. در مجلس لویه جرگه در 

لغو بدیل مناقشات زیاد صورت گرفت و وکالء لغو بدیل را بشدت انتقاد 

گرفته کردند، جهت حل مشکل پيش شده بين پادشاه و نمایندگان تصميم 

شدکه مبلغ در بدل عوض دو چند اضافه شود و پادشاه این پيشنهاد را 

پذیرفت.
394 

قوانين عصر امانيه ، مطالعات مستقل را می خواهدو از در مطالعه و بحث 

است تا حقوق دانان ، تمام قوانين عصر  حوصله این تحقيق خارج است و الزم

به مهمترین قوانين اخيرمت قس لعه و بررسی و نقد نمایند. درامانيه را مطا

 اشاره ميشود.بصورت مختصر 

قانون حضور و غياب مامورین دولتی، قانون استعفاء مامورین ملکی، قانون 

مؤظفين درشئون زراعت، قانون خزانه دولت، قانون بلدیه، قانون مرافعه 

محاکم مامورین، قانون فروش ممتلکات دولتی، قانون ادارۀ شئون مامورین، 

هاجرین، قانون رخصتی مامورین، قانون زندان مؤقت، قانون ارشيف، قانون م

 
. برای مطالعه تذکره اعليحضرت امان اهلل خان مراجعه شود به :   393

baztab.news/article/567707  .تاریخچه شناسنامه در افغانستان 
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قانون تقسيمات اداری، قانون گمرکات، قانون وزارت حربيه،قانون بودجۀ 

عمومی، قانون الئحه ارتباط بين دوائر حکومت، قانون ادارۀ بلدیه شهر  

ين و ، قانون دارالمعلم فداراالمان، قانون رعایت و تربيه ایتام، قانون معار

دارالمعلمات، قانون عمارات دولتی، قانون مدال و نشان های دولتی، قانون 

تعميرات شهر پغمان، قانون رتبه عسکری، قانون ضابط های احتياط، قانون 

 پست.

مطالعه قوانين عصر اعليحضرت امان اهلل خان ما را باین نتيجه ميرساند، که 

قوق مدنی و حقوق نسوان قوانين جدید تمام زندگی اجتماعی و سياسی و ح

 حبرای اصال ر نظر داشت و در حقيقت قوانين در مجموع اتباع افغانستان را د

دولت و نظام نوین بود. صحيح است که افغانستان در تمام عصور قانون  شفهی 

و مکتوبی داشت اما ميتوان گفت که قوانين عصر اعليحضرت امان اهلل خان 

و با استفاده از تجربه های ملت های دیگر   اولين قوانين نوشته شده و مدون

 بود و افغانستان برای اولين بار صاحب قوانين مدرن و مدنی گردید.

دولت نظامنامه ها را به زبانهای ملی چاپ و در روزنامه های دیواری ابالغ که 

در آن نظامنامه ها درج و غرض اطالع عامه در جاده های مزدحم به روی دیوار 

نظامنامه از طریق شفاهی توسط نایب الحکومه ها در اطراف ها نصب کرد. 

 افغانستان به مردم رسانده شد.

قوانين عصر امانيه نقاط منفی و سلبی نيز دارد، قانون جدید پادشاه را غير  

تنها در مسئول در دولت شناخت و شخص پادشاه فوق قانون بود.مجلس وزراء  

ابل پارلمان نداشت، بدین ترتيب در مق و مسئوليت مقابل پادشاه مسئول بود

حق نمایندگان ملت در کنترول حکومت سلب شده بود. قانون در بعض حاالت 

استفاده جویی مامورین را آماده ساخته بود مثاًل صالحيت عفو مجرم در 

صورتيکه یکسال حبس را گذشتانده باشد از صالحيت های والی بود و واليان 

 را ميکردند.عمومًا با گرفتن رشوت این کار 

را تضمين نکرد ، قوۀ قضائيه قبل از تدوین قانون جدید استقالل قوۀ قضائيه 

نظامنامۀ عاليه دولت افغانستان  25مادۀ داشت.قوانين جدیداستقالل بيشتر

قوۀ قضائيه را زیر کنترول حکومت قرار داده بود و این مادۀ برای حکومت حق 



[267] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

در موردعدم استقالل   له داشته باشد.داده بود تا در شئون قضا مستقيماً مداخ

قضا، اعليحضرت امان اهلل خان گفت که برای جلوگيری از رشوت تصميم 

گرفته تا قوۀ قضائيه زیر کنترول حکومت باشددر حاليکه رشوت در دستگاه 

قضا بيشتر بودو مردم از رشوت گرفتن مامورین   دستگاه  قوۀ اجرائيه نسبت به

دانی شدن زن حامله و عدم تنفيذ حکم زندان زن دولت شکایت داشتند. عدم 

مهمترین مورد در قانون جزاء عصر امانيه به  15باالی اطفال پائين از سن 

 .حساب می آید

قوانين اجتماعی عصر اعليحضرت امان اهلل خان بهترین قوانين در عصر خود 

نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه بود، بيشتر رسم و رواجهای قدیم 

اصالح شود، عدم  تا درافغانستان سبب عقب گرائی جامعه بودو الزم بود

ازدواج بيشتر از یک زن ، بااینکه مورد انتقاد اکثریت علماء در مجلس گردید 

و امان اهلل خان به نظریه علماء موافقه کرد ، اما جای شک نيست که تفاوت بين 

د و باید اصالح ميشدو بو   از مشکالت افغانستان  بسياریسبب   زنان و اوالده  

 ی افغانستان نيز در عدالت بين زنان شان عاجز بودند.امتأسفانه جامعه علم 

اعليحضرت امان اهلل خان نمی دانست که اصالحات اجتماعی و تغيير جامعه 

به فرمان و تدوین قوانين صورت نميگرید و قانون به تنهائی جامعه را نمی 

افغانستان  تعليمات اسالمیه و خصوصاً سازد، توجه بيشتر به تعليم و تربي

. پادشاه در تطبيق قوانين ميساخت اصالحات اجتماعیقبول را آمادۀ برای 

اجتماعی در بسا موارد از شدت و فشارکار ميگرفت و مامورین دولت را 

مجبور به طالق زن دوم و سوم ميکرد، این روش نه تنها سبب مشکالت  

 رای یک اغتشاش خونين آماده ساخت.اجتماعی شد بلکه افغانستان را ب 

همترین مورد در یکی از مشریک زندگی نکاح صغيره و حق دختر در انتخاب 

اما  بود. مسئول حمایت دختران االمر پادشاه بصفت ولیقانون ازدواج بود،

متأسفانه این قانون از طرف مجلس رد شد. علمای کرام در رد قانون به ازدواج 

عنها استنباط ميکردند و این یک استنباط غلط و دور بی بی عایشه رضی اهلل  

از حقيقت اسالم بود. دختران افغانستان قربانی رسم و رواجهای ميراثی 

افغانستان شدند. علماء افغانستان دانش اسالمی شان بسویه افغانستان بود 
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،  قانون تعزیه و فاتحه گيری  خواستنداز آنچه آموخته بودند بيرون شوند.  و نمی

خوب داشت. قانون   حات بيشتر را در جامعه مقلد افغانستان آورد و نتائجاصال

افغانستان برای اولين بار قوای نظامی منظم و از تمام  عسکری سبب شد تا

 اقوام و طبقات افغانستان داشته باشدو خدمت عسکری کامالً عادالنه بود.

امعۀ  بطورعموم اعليحضرت امان اهلل خان با اخالص کوشش داشت تا ج

انون پایه افغانستان را از طریق قوانين اصالح کندو دولت جدید را بر مبنای ق

ملت و وکالء در مجلس لویۀ جرگه در مورد قوانين بسيار  گذاری نماید، اما

اهتمام و دلچسپی نداشتند و عدۀ در قوانين جدیدامتيازات شخصی خود را 

ثریت افراد ملت کردند و اکاز دست ميدادند. عامه ملت نيز از قوانين حمایت ن 

قانون را نداشتندو قانون و قانون گذاری برای ملت تجربه   فرهنگ و ثقافت

جدید بود و از طرف دیگر بعض قوانين با خواهشات و ضروریات اوليه ملت 

جوابگو نبودو دولت نيز خود را زحمت نداد تا مواد قانون را با زبان ساده برای 

هم قوانين را بصورت ب الحکومه ها أسفانه نائ تفسير و معرفی کندو مت ملت

سوء   و استفادهمانع  ظلم، فساد    قوانين  از جانب دیگرصحيح معرفی نکردند و

 د. مامورین نش

اجتماعی شان در سایۀ قوانين جدید مردم تغير را در وضعيت اقتصادی و 

تصميم گرفت تا قوانين را با زور و  ، شاه1927س نکردند. در اواخر سال احسا

، قوای امنيتی در خيابان ها با مردم در تطبيق  فشار باالی مردم تطبيق کند 

قوانين اجتماعی از خشونت کار گرفتند و زنان که چادری داشتند آنها را از 

به شدن  رفت و آمد در بازار منع نمودندو مردان را که پنطلون نداشتند از داخل  

تجربه های کافی در تطبيق قوانين  امان اهلل ع کردند. شاهشهر منداخل 

اجتماعی نداشت و نمی دانست که تغير جامعه به وقت و صبر و تعليم و تربيه 

ضرورت دارد ، مشاورین شاه نيز از تملق کار گرفتند و برای شاه جوان مشوره 

 لماءدیق کردند. جامعه روحانيت و عندادند و هر چه شاه گفت آنرا تصصحيح 

ی با استفاده از فشار هوشدار داد و شاه  برای پادشاه از تطبيق قوانين اجتماع

شت و تصورکرد که اما شاه از تصميم خود نگذ  ،با خبر ساختند   آن  را از عواقب  

قوانين را بزور تطبيق کنند، او هم   ندرک همانطوری که توانسترضا شاه و اتات
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دشاه تفاوت بين جامعۀ افغانستان و این کار را کرده ميتواند و متأسفانه پا

 .ه بودترکيه و ایران رادرک نکرد

 مجلس شورای ملی
و مشوره آشنا  و مجالس مشورتیمردم افغانستان از قدیم الزمان به شوری 

بودند، قبایل افغانی در موضوعات مهم حياتی مجلس شورا را بنام ) لویۀ 

جرگه( دائر می نمودند.اعالن جنگ، صلح و انتخاب زعيم سياسی از 

وصالحيت های لویه جرگه بود.درتاریخ معاصر  مهمترین اختصاص

انتخاب لویه جرگه احمد شاه بابا را بحيث امپراطور افغانستان  ،افغانستان

کردو احمد شاه بابا در طول سلطنت خود به تصاميم شورا احترام و ارج می 

 اما اوالده او به نظام شورا احترام نکردند.گذاشت. 

امير عبدالرحمن خان مجلس شورای دائمی را در کابل تأسيس کردو اعضای 

م  آنرا از بزرگان قبایل انتخاب نمود، امير به فيصله های مجلس توجه و اهتما

از مجلس شورا و تعيين اعضاء آن کنترول زعمای قبائل و  نمی کرد و هدف

 .شخصيت های صاحب نفوذ درکشور بود

امير حبيب اهلل خان نسبت به اسالف خود درگرفتن مشوره بهتر بود، او قدم 

مثبت و بزرگ را برای تأسيس مجلس شورای ملی در تاریخ افغانستان برداشت 

عضویت  .مجلس شورای دولت« در کابل تأسيس کرد و اولين مجلس را بنام »

.ندددولت بو    کل از زعمای قبایل و بزرگان  شورا دائمی بود و اعضای آن متش
395 

عصر قانون و شوری نام گذاشت و  اعليحضرت امان اهلل خان عصر خود را، 

ملت را   1303ل شعار دولت را » امرهم شوری بينهم« انتخاب نمود. او در سا

 : گفتاینطور خطاب نمودو

» کافۀ رعایای صداقت شعارم: بدیهی است که حيات و زندگی معنوی و فراهم 

نمودن وسائل و سعادت و ترقی و استراحت یک قوم، یک ملت، اولين وظيفه 

باید دولت متحمل این بارگران گردیده وظيفه  و تکليف واجبی دولت است

ست که ملت با حکومت معاضدت و خود را انجام دهد و از دیگر طرف حتمی ا

 
395  .  Mohamed. Sultan Khan , op .cit ,ch 3 .vol 2  , and Schinasi,May ,op.cit ,ch 5. 
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مساعدت نموده در پيشرفت مقاصد و ترقيات دولت خود قواًل و فعالً مسامحه 

 و کوتائی نکند تا متفاقاً به آرزو و مرام خویش نایل و کامياب شوند.

لذا باتباع و اقتضای امر مؤکده» شاورهم فی االمر و إذا اعزمت فتوکل علی 

که در تمام جریانات مهمه امور مملکت و سعادت  اهلل« هميشه چنين آرزو دارم

و آسایش ملت آرای قومی نيز تا حد ممکن شامل و در تحصيل این بارگران 

علی قدر امکان فکراً و قواًل معاضد و مساعد باشند، چانچه درمرکز سلطنت  

که اشخاص    مجلس عالی» شوری« دولت را از اعضای منتخبه و اعضای طبعيه

خواه دولت و ملت هستند تشکيل داده موجود بودن وکالی شما با تجربه و خير  

را در عالقه داریها و حکومتيها و مرکز نائب الحکومه گی و حکومتيهای 

که فی الواقع  اعلی حتی بشوری دولت حتمی شمرده احضار کرده ام تا با آنها

مشاوره و  الت تان هستند در همه امورات زبان شما و وکيل تمام معام

اب و تعاطی افکار کرده شود.«.استصو 
396

 

در تشکيل مجلس شوری ملی بزرگ شامل نقاط مهم و اساسی  بيانيۀ پادشاه 

درکابل،تأسيس مجالس مشورتی بنام مجلس شوری محلی در تمام 

شاه اراده داشت تا مجالس   اعلی و نائب الحکومه گی ها بود. حکومتيهای

و ملت را در تمام تأسيس کند شوری های محلی را برای مشوره دادن به حکام 

امور اداری از راه مجلس های محلی که بنام شوری والیتی یاد می شود شریک 

داشتن اما  گرداند. اگر چه تطبيق عملی این پالن بزرگ در آنزمان نا ممکن بود،  

اراده و نيت برای این منظورقدم بزرگ و جدید در تاریخ افغانستان به حساب 

 می آید.

ای ملی به دوره امان اهلل خان باز می گرددکه طرح بنيان گذاری آن ه شورتاریخچ

در نظامنامه اساسی حکومت وی گذاشته شد، البته این مجلس بيشتر جنبۀ  

ليه مجلس شورای شورای دولت امانی، در حقيقت هستۀ اومشورتی داشت. 

ملی در افغانستان را می سازد. امان اهلل خان که خود عضو جنبش مشروطيت 

ت به تشکيل مجلس ود، پس از به قدرت رسيدن و اعالم استقالل کشور دسب 

 
سال . نامۀ اعليحضرت امان اهلل خان برای دعوت انتخابات نشر شده در ، اوراق لویۀ جرگه  396

 3، صفحه  1303
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که با تشکيل این شورا، از یک سوبه پيشرفتی نایل آید و از زد.شاه تالش کرد

وارد کند.این شورا  سوی دیگر به شيوه حکومت داری در کشور تغييراتی 

و  « ناميده می شدرا، مجلس اعيان و مجلس شورای خاص» دارالشو ابتداء

مجلس شورای دولت نامگذاری شد.
397 

  1299سنبلۀ  22ای که به ملت داده بود در هکردن وعده پادشاه برای عملی 

،توسط فرمانی امر به تشکيل اولين مجلس شورای را درکابل (1920)سپتمبر

داد. اعضای شورای عموميه دولت بنام » ریاست عموميۀ شورای دولت« 

، انروشنفکران، نویسندگان ، مشروطه خواهمتشکل از تعداد علماء، 

برخی از  .مامورین دولت وترجمان ها و اعضای محکمه عالی تميز بودند

سردار سيد احمد بحيث رئيس،   بودند:مهم شورای دولت اشخاص ذیل  اعضاء  

عبدالغنی فتح محمد، جمعه خان ، حبيب اهلل،محمد قاسم، بدری بيک، داکتر  

اساسی مدون افغانستان را آماده نمودند که در سال . آنها متن نخستين قانون 

ت از طرف لویه جرگه به تصویب رسيد و لویۀ جرگه دوم با بعضی تعدیال  1301

 ( آن را مجدداً تأیيد نمود.24-4-2)مواد

برای کشوربود، اما پادشاه   وظيفۀ اصلی شورای عموميه دولت، وضع قوانين

. بعد از تأسيس شورای ندين را داشتقبول قوان  یا  مجلس وزراء صالحيت رد و  و

ملی، اعليحضرت امر به تشکيل مجلس شورا های محلی داد، وظيفه مجالس 

 محلی مراقبت کار های واليان و حکام در نقاط مختلف مملکت بود.

وقت مفهوم شورای تغييرکردو مجلس دوم بنام» مجلس عالی در مرور زمان و 

ن مجلس انتصابی و انتخابی شوری« در کابل تأسيس یافت ، اعضای ای

بودند، صالحيت قانونی در داخل مجلس از حق اعضای انتصابی بود و مدت 

 عضویت آنها مدی الحياه بود.

اعليحضرت نمایندگان مردم را در شهر جالل آباد ، 1923-1922در سالهای 

برای مشوره در مواد قانون اساسی و تشکيل مجلس شوری ملی انتخابی 

بعد از مناقشه به پيشنهاد پادشاه برای تشکيل مجلس  دعوت کرد، مجلس

 
. برای مطالعۀ تاریخچه شورای ملی  BBC ,Sep7,2010  2010حوت  18بی سی ، . بی  397

 /fa.wikipedia.org/wikiمراجعه شودبه :  



[272] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

تاریخ انتخابات عمومی برای انتخاب  1923شوری ملی موافقه کردو در سال 

اعضای مجلس شورای ملی تصویب شد. در فيصله های مجلس تذکر یافت که 

پادشاه در اوقات ضروری و اضطراری ميتواند مجلس را برای مشوره دعوت 

ی پادشاه حق داده شد تا در نظام داخلی مجلس مطابق شرایط کندو همچنان برا

و ضرورتها تغيرات را بيآورد. شاه عضویت اعضای حکومت و صاحبمصبان 

نظامی را در مجلس ضروری دانست و اضافه کرد که مجلس فقط نزد وی 

مسئول ميباشد.
398

 

ورد ( در م49-39قانون اساسی افغانستان ، نظامنامه، یازده اصل) در اولين 

شورای دولت،که اعضای آن انتخابی وانتصابی بود،تذکر داده شده بود.طبق  

اعضای   1302جوزای  15نظامنامه تشکيالت اساسيه افغانستان مصوب 

انتخابی آن از بين مردم به تناسب بزرگی تشکيل و نفوس از هر والیت 

الی پنج نفربود،والیات شامل، کابل،قندهار،هرات،   وحکومت اعلی،از یک

ترکستان،قطغن و بدخشان و حکومات اعلی، شامل مشرقی، جنوبی، فراه و 

 ميمنه بود.

تغييرات بزرگی در نظام مجلس شورای افغانستان رخ داد. شاه  1928در سال 

بعد از عودت از سفر اروپا به کشوراز تجربه های پارلمانی این کشور ها 

- اگست  24،  1307سنبله  9-5استفاده نمود. براثر آن لویه جرگه پغمان) 

( دایر و تغييرات مهمی در قانون اساسی بوجود آمد. در عوض 1928سپتمبر  9

انتخابی با رأی مستقيم مردم متشکل از   (شورای دولت، پارلمان)شورای ملی

ساله برای دوره سه ساله   70-20کالی با سواد ملت، سنين و،عضو  150

انتخابات شورای ملی توسط غالم صدیق پذیرفته شد. بعد از آن مسوده قانون  

 خان چرخی وزیر خارجه قرائت گردید.

نفر، مدت  150برخی از مواد مهم آن قرار ذیل بود: تعداد اعضای شورای ملی 

نفر، تابعيت افغانی و با سواد باشد.  81کار هشت ماه در سال، نصاب مجلس 

صيکه که تحت  کاندید اقالً شش ماه مقيم حوزه کاندیدی خود باشد، اشخا

کفالت شخص دیگر باشد، تجاری که افالس داده باشد، اشخاص که محکوم  
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به جرم شده باشد، افراد قوای مسلح و پوليس حق کاندید شدن را ندارند. 

کاندید باید افغان باشد یا اینکه ده سال از تابعيتش گذشته باشد، مامورین 

ی استعفا بدهند. افراد  ملکی دولت قبل از کاندید شدن باید از مناصب دولت

خانوادۀ شاهی بعد از اجازه شاه، حق دارند کاندید شوند. کاندیدان دارای 

حسن سيرت و متصف به اخالق عالی باشد.
399

 

الئحۀ نظميئه لویه جرگه : درگذشته شورای ملی در قصر سلطنتی جلسه ميکرد 

نا معلوم و قانون خاص برای جلسات خود نداشت و همچنان دورۀ انعقاد آن 

بودوعموماً به دعوت اميراعضای شوراجلسه مينمودند. اعليحضرت امان 

وضع کردکه در مقدمه آن نظيم امور مجلس شورای ملی قوانين اهلل خان برای ت

بود، در تدوین الئحه وزراء و اعضای مجلس  قانون الئحۀ نظميئه لویۀجرگه

 عالی قضاء با شاه همکاری داشتند.

شوری، شامل  مقدمه و نظام اساسی کار مجلس بود و  الئحۀ تنظيمی مجلس

 ميباشد: ذیل مواد مهم آن از قرار

 اول:  حق حضور:

در مجلس لویۀ جرگه اشخاصيکه برای مجلس دعوت شده اند داخل  .1

 می شوند.

عسکری إلی کندکمشران  داخليه إلی سرکاتبهاواز صنف ازمامورین .2

 شامل مجلس شده می توانند.

تکت اجازت داشته باشند تنهاء برای سمع شامل اخبار نویسان که  .3

 شده ميتوانندو حق تکلم ندارند.

 در مجلس اخذ موقع مطابق ترتيب نقشه ميشود. .4

 دوم :  نظام مباحثه:

در ابتداء هر مجلس رئيس به الفاظ) بنام خدا آغاز می کنم( افتتاح  .1

منشی مجلس الئحۀ مبحوث ،کالم می نمایدو بعد از آن باجازۀ رئيس

 ها را قرائت ميکند.عن

 
 faanoos.af. شورای دوره امان اهلل خان /  399
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در انتهای هر مجلس مواد مذاکره مجلس فردا از طرف رئيس برای  .2

 اعضای مجلس بذریعه ورق عليحده توضيح ميشود.

بعد از آنکه مسئله قرائت شده دو دقيقه سکوت محض بوده بعد هر  .3

کس توضيحات می طلبند یا از طرف رئيس و یا بنابر امر رئيس از 

 اش زیر بحث است توضيحات داده ميشود. طرف همان وزیر که الئحه

 سوم : نظام رأی گرفتن: 

در ابتدای مجلس دو دو دانه های مهره سفيد و سياه برای هر   .1

شد  قرائت فرداعضای مجلس تقسيم ميشود.حينيکه مسئله

کسانيکه طرفدار عين همين مسئله که قرائت شده باشند دانه سفيد، 

انه سياه را در صندوقهائيکه واگر بخالفش و یا در نفی آن باشند د

همدست نفری در مجلس گردش دارند انداخته و مسئله از روی کثرت 

 آراء فيصله ميشود.

مسائليکه تصویب ميشود بنابر کثرت آراء قيد و ضبط ميشود، و در  .2

 مجلس بقدر لزوم کاتب و اسباب تحریریه موجود ميباشد.

 چهارم : قواعد و ضوابط:

کسانيکه در فصل اول نشان داده شده شامل مجلس هيچکس غير از  .1

شده نميتواند. در روزهائيکه ذات اشرف اعليحضرت شامل مجلس 

 ميشوند، صدارت مجلس مفوض بذات همایونی است.

 پنجم : آداب: 

 در مجلس بدون آب چيزی خورده نميشود. .1

تا کسی بيانات خود را تمام نکرده است از طرف دیگران تصویب و  .2

 نميشود.تردید 

هر کس رئيس را مخاطب ساخته کالم ميکنداگر چه جواب دیگریرا   .3

 بگوید.

غير از مذاکراتيکه در مجلس ميشود، دیگر الفاظ رکيک و خارج  .4

بحث استعمال نميشود، طعن و خنده نا مناسب قطعاً ممنوع است، 

 مرتکب چنين افعال از طرف رئيس اخطار و اسکات ميشود.
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وع ميشوداظهارات مسائل شخصی قطعًا در اثنائيکه مذاکرات شر .5

موقوف است.
400 

پادشاه به طبع رسيد و بار دوم از طرف قوانين و لوائح مجلس از طرف دفتر 

طبع گردید. مطالعۀ لوائح  1924جون  20ریاست شورای عالی دولت بتاریخ 

مطالعۀ آن برای هر وکيل قبل از حضور در مجلس حتمی و ضروری ،مجلس 

عده سپرد که از مجلس شورای منتخب یاد کرد و وشاه  1924 بود. در ماه جون

ارادۀ ملت را احترام می نمایدو امور دولت را بدون مشوره أهل شوری اجراء 

ماه محرم تعيين نمود. 8نخواهد کرد. شاه انعقاد مجلس را سال یک بار در 
401

 

این   مهمترین وظيفه مجلس شورای ملی تدوین قوانين بود، اما امان اهلل خان

ناقشه و تعدیل قوانينی صالحيت را از مجلس سلب نمود و تنها مجلس حق م

از جانب دیگر انتخاب وکالء و  د.ميکرحکومت به مجلس پيش  را داشت که

نمایندگان مردم بصورت دیموکراسی و انتخابات آزاد نبود، یا از طرف 

نظام  حکومت مرکزی و یا هم از طرف حکام در اقاليم انتخاب می شدند، و

 انتصابی بيشتر از نظام انتخابات آزاد بود.

شمسی نيمی از اعضای  1301قانون اساسی مصوب  41هر چند در مادۀ 

نفری دولت، انتصابی و به عنوان»اعضای طبيعی« و نيمی  50شورای 

دیگر»اعضای منتخبه« که از سوی اهالی معين و مقرر می شوند، مشخص 

ی در کار نبود و همه اعضای منتخب شورا شدند، ولی در واقع هيچ انتخابات

توسط ماموران محلی دولت و ازميان خود آن ها به عنوان نماینده مردم برگزیده 

 می شدند.

" پيشنهاد   عمدتاً شامل ارائه 1301اساس قانون اساسی بر  اختيارات شورا

راجع به ترقی و توسعه صنعت، تجارت، زراعت، معارف، اصالح امور، 

بررسی الیحه های قانونی و ارائه آن به مجلس وزراء ،بررسی بودجه، تعدیل و 

 
  50-45صفحات  1303اوراق جرگه . از الئحه تنظيميه لویه جرگه دیده شود:  400

 50-45، صفحات  1303اوراق لویه جرگه . فرمان شاهی نشر شده در  401
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تفسير قانون اساسی و بررسی معاهدات بين المللی که افغانستان به آن ها می 

پيوست" ، بوده است.
402

 

امان اهلل خان، جنبۀ مشورتی داشت نه جنبۀ قانون بطور عموم پارلمان در عصر 

پادشاه تعدیالت در مواد قانون که از طرف  .گذاری و مراقبت کار حکومت

قبول ميکرد، اما پيش می شدنمایندگان در مجلس در وقت مشکالت و فشار 

 .را نمی پذیرفت  پيشنهادات وکالء  در حاالت عادی از شدت کار گرفته

دریک حالت اضطراری دائرشده بود.  1924لویه جرگه  مجلس شورای ملی یا 

در این سال شورش خوست حکومت را ضعيف ساخت و پادشاه به حمایت مردم 

ناتوانی پادشاه را درک  برای مبارزه با شورشيان خوست داشت . وکالء ضعف و  

ل کردند و شاه تعدیالت فرصت استفاده کرده اکثر مواد نظامنامه را تعدی  و از

بطور مثال در مناقشه روابط خارجی افغانستان در مجلس بتاریخ یرفت،  را پذ

را علماء تسنن و تشيع تشکيل  ن، که اکثریت نمایندگا1924جوالیی  19

، معاهدات که افغانستان با کشور هایی خارجی بامضاء رسانيده بود ميدادند

تند تا از حکومت خواسونقد شد. وکالء دعوت به الغای معاهده با ترکيه شدند

، همچنان خواهان  معاهده را از جانب افغانستان غير قانونی اعالن کند

روابط اتورک شدند و از حکومت خواستندتحذیرات اقتصادی عليه نظام ات

اقتصادی و معامالت تجارتی را با نظام ترکيه تا زمانيکه اتاتورک به حق 

کوشش کرد  . وزیرخارجهقطع کندخليفه ای عثمانی به خالفت اعتراف نکند 

موفق نشد تأیيد نمایندگان را  رکيه را توضيح بدهد، امااهميت معاهده با ت

 بدست آورد.

وکالء معاهده و مناسبت سياسی و اقتصادی بين افغانستان و روسيه را بحث 

کردند و از نزدیکی سياسی بين دولت افغانستان و روسيه بشدت انتقاد 

وسيه از پنجده خارج نشود، نمودند و پيشنهاد نمودند تا زمانيکه ر

افغانستان معاهده دوستی با روسيه امضاء نکند، همچنان اضافه شدتا  
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زمانيکه دولت روسيه به استقالل خيوه و بخاری اعتراف نکند باید مذاکرات  

شود. دو کشور متوقف بين
403

 

اما دولت وکه ترس وکالء از نزدیکی با روسيه بجا بود  واقعات بعدی نشان داد

این خطر در آینده افغانستان نبود. اعليحضرت امان اهلل خان وکالء را متوجه 

به عدم درایت به امور سياسی کرد در صورتيکه این اتهام غير وارد بود. وکالء 

بلجيک ، فرانسه، معاهدات سياسی و اقتصادی که افغانستان با انگلستان ،  

ن بود همه راتأیيد ایتاليا و ایران بامضاء رسانيده بود و به نفع افغانستا

نمودند.
404 

تعدیل و  مصلحت  واد نظامنامه را به اساس م نمایندگان مجلس موفق شدند

موفقيت  اه به  آن اضافه نمایند. در بدلمواد جدید را خالف ميل و اراده ش

نمایندگان مجلس، شاه نيز آنچه می خواست به آن رسيد، پادشاه احتياج به 

حمایت علماء و بزرگان اقوام افغانستان برای مبارزه با شورش خوست داشت 

و در مقابل تنازل از مواد قانون در نهایت موفق شد تأیيد و حمایت زعمای ملی 

کار  مجلس در نهایت. و علما را در مبارزه با شورش خوست بدست آورد

 عبارت بود از:  . قطعنامه  سلطنت شد صادر نمودقطعنامۀ مهم را که سبب حفظ  

در مقدمه آمده، از اینکه حضرت صاحب شمس المشایخ مراقبت کار حکومت 

 را بعهده گرفته اند اظهار رضایت است و مواد ذیل به تصویب رسيد:

 ی ادامه سلطنت او.تایيد مطلق از حکومت امان اهلل خان و دعا برا .1

 اعطاء مدال که عبارت از شمشير و تفنگچه برای پادشاه.  .2

 لقب ، تول واک،سيف المله و الدین برای اعليحضرت . .3

پادشاه امير المؤمنين بوده و خروج شخص از اطاعتش خروج از اسالم   .4

ميباشد و قتلش واجب است و هرکس قصد کند که نظام حکومتی 

 
 60-59، صفحات  1303لویۀ جرکه . اوراق  403
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جمهوری و کمونستی تبدیل سازد کافر افغانستان را مثل نظامهای 

بوده ، مبارزه با آن صورت خواهد گرفت. و در آخر وکالء در مقابل 

شورش خوست از شاه حمایت خود را اعالن نمودند.
405 

انستان صورت تغييرات بزرگ در ساختار نظام پارلمانی در افغ  1928در سال 

نی اش به اروپا، بازگشت از سفر معروف و طوال  ، امان اهلل خان درگرفت

شوروی سابق، ترکيه و ایران، طرح تازه ای را برای تشکيل شورایی جدید در 

اعليحضرت  ( مطرح کرد.7-13اجالس بزرگ سران قبایل)پنجم تا هفتم سنبله 

خواست تا از تجربه های پارلمانی کشور هایی که دیدار کرده بود استفاده و 

 نمونۀ آنرا در افغانستان پياده نماید.

نفر  1001در شهر پغمان که در آن  1928جرگه ماه اگست امان اهلل از لویۀ 

تغييرات جدید را در نظام پارلمانی پيشنهاد کرد.  اشتراک داشتند استفاده و

عضوی به تصویب  150در این نشست هزار نفری تشکيل شورای منتخب 

دولت به  رسيد و در متممی که به قانون اساسی افزوده شد، بر تبدیلی شورای

»شورای ملی« و سازماندهی فعاليت های آن در چهار چوب قانونی جداگانه 

 تأکيد شد.

، داشتن توانایی خواندن و این قانون نداشتن ماموریت رسمی در دولت

  70تا  20نوشتن برای اعضای شورای ملی را شرط گذاشت و سن آنها را از 

 سالگی تعيين کرد.

پيشنهاد کرد که اعضای این جرگه، اعضای امان اهلل خان در جرگه پغمان 

مجلس شورای ملی را از ميان خود برگزینند، اما اعضای جرگه آن را 

نپذیرفتندو بعد زمينه برگزاری انتخابات هم هرگز فراهم نشد. به همين دليل، 

در دوره امانی آن چه که به عنوان شورا وجود داشت، همان شورای دولت بود 

 اليت داشت.که برای چند سالی فع 

این شورا اجالس خود را درداخل ارگ برگزار می کرد و همه اعضای آن به 

دستور دولت لباس متحدالشکل می پوشيدند و راس ساعت هشت دفتر  

حضور و غياب را امضا می کردند. آن ها در اجالس خود در چوکی هایی که در 

 
 413-407، صفحات  1303لویۀ جرگه . اوراق  405
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ودند، می داخل یکی از تاالر های شمالی ارگ درمقابل هم گذاشته شده ب

نشستند.در داخل مجلس گروهی از متخصصان ترکی در بررسی الیحه های 

قانونی به اعضای شورای دولت مشورت می دادند. جمال باشا و بدری بيک 

از افراد عمده این گروه بودند.
406

 

امان اهلل خان درموضوعات مربوط به شورای ملی بيشتر متوجه اشياء ظاهری 

اروپائی برای وکالء ، عدم خارج شدن وکيل از اتاق مجلس بودمثل لباس 

خواب بدون پوشيدن لباس مخصوص . ریاست مجلس شورای ملی برای هر  

نماینده دریشی سياه رنگ و پيراهن سفيد و نکتائی سياه انتخاب کرده بود و 

 لباسها برای هر وکيل بدون مقابل داده ميشد.

ثال نداشت ، حضور ملکه ثریا با مهمترین حادثه که در افغانستان مانند و م

لباس اروپائی در جلسات مجلس بود، امان اهلل خان او را به اسم نماینده زنان 

افغانستان خطاب ميکرد. حضور ملکه با لباسهای اروپائی از نظر تمام 

 نمایندگان مجلس مخالف با قوانين اسالمی بود.

لين حضرت اودر پغمان افتتاح شد و اعلي 1928اگست  29مجلس بروز 

مردم را مخاطب کرده گفت که تغييرات مهم در    سخنران در روز افتتاح بود. شاه

ایجاد می شود و مجلس شورای دولت و مجلس دولت منحل شده   1923قانون 

و در بدل آن مجلس وزراء وشورای ملی در دولت قانونی خواهد بود، و اضافه 

 دن را در انتخابات آینده دارد.کردکه هر فرد از اتباع افغانستان حق کاندید ش

اگست ، منشی مجلس آقای غالم صدیق خان راپور سه ساله کار  30در جلسۀ 

مجلس تمام کار های که دولت در این مدت  به مجلس قرائت کرد ، حکومت را 

انجام داده بود تأیيد نمود. از جریان کاری مجلس شورای ملی دیده ميشد که 

دی های بيشتر را نسبت به مجلس شورای ملی آزا 1303نمایندگا در مجلس 

با مقارنه به  1303داشتند. به عبارت دیگر مجلس شورای دولت سال  1928

 31اگست، نمایندگان تعدیل مادۀ  30دیموکراسی تر بود. در جلسۀ  1928

قانون را که عدم مسئوليت مجلس وزراء را در مقابل شورای ملی تثبيت می 

 
 . بی بی سی ، همان مرجع . 406
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مقابل ان شورای ملی در این جلسه پادشاه را در کرد تعدیل کردند و همچن

قانون و شورای ملی غير مسئول اعالن کرد.
407

 

اگست همان سال، وکالء به پيشنهاد پادشاه القاب تشریفاتی را  31در جلسۀ 

لغو کردند. اما وکالء به اجماع اکثر قوانين اجتماعی که شامل لباس اروپائی 

دختران برای تعليم به خارج بود رد نمودند و عدم و رفع حجاب و فرستادن 

موافقه را اظهار داشتند. در جریان مناقشه قوانين اجتماعی، مشکالت زیاد 

دت کار بين شاه و نمایندگان ملت پيش شد و پادشاه خالف دیموکراسی از ش

انقالبات را در افغانستان تقویت بيشتر کرد. گرفت و قوانين اجتماعی
408

 

ملی افغانستان أهميت فوق العاده دارد. در این  در تاریخ شورای، 1928سال 

سال قانون جدید با استفاده از قوانين پارلمانهای ترکيه و کشور هایی 

اروپایی و ایران تدوین یافت و کابل مقر دائمی شورای ملی انتخاب شد و 

تصویب شدکه وکيل مدت سه سال دورۀ مجلس شورای ملی در کابل اقامت 

ته باشد. مواد قانون شورای ملی قابل مطالعه و بحث است لذا در این ميداش

 می شود.اشاره قسمت به نقاط مهم 

 مواد قانون شورای ملی عبارت بود از :

 عضو. 150افغانستان تعداد اعضای شورای ملی  .1

 انتخابات مطابق دوائر انتخاباتی باساس تقسيمات جغرافيوی. .2

از اتباع افغانستان باشد. ب : سن  شرایط کاندید: الف: کاندید باید .3

کاندید باالتر از سن بيست سالگی باشد. ج : شخص کاندید اقالً شش 

 ماه مقيم دائره که خود را کاندید می کند باشد.

کاندیدشدن راندارند: الف: شخصيکه تحت کفالت  اشخاص ذیل حق .4

که افالس خط داده باشند. ج:  شخص دیگری باشد. ب : تجاری

 اشخاصيکه محکوم به جرائم شده باشند.

افراد قوای مسلح نظامی و افراد پوليس حق دادن رأی و کاندید شدن  .5

 را ندارند.

 
 796. غبار ، مير غالم محمد ، همان مرجع ،صفحه  407

 89. بخاری، سيد شاه ، همان مرجع ، صفحه  408
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که غيرافغان و ده سال از تابعيت اش نیکاندید باید افغان باشدو یا ا .6

 گذشته باشد.

ط اضافی ذیل را نيز داشته باشد: الف : نوشتن و یکاندید باید شرا .7

اند. ب : از سن هفتاد باالتر نباشد. ج : دارای حسن سيرت  خواندن را بد

 ومتصف به اخالق عالی باشند.

افراد خانواده سلطنتی بعد از اجازه پادشاه حق دارند خود را کاندید  .8

 نمایند.

مامورین ملکی دولتی قبل از کاندید شدن باید از مناصب دولتی  .9

استعفاء نمایند.
409 

جریان مجلس شورای ملی نشان می دهد که نه  مناقشه بين وکالء و پادشاه در

زیادترین  در جریان مناقشهشاه و نهم وکالء تجربه پارلمانی کافی داشتند و

وقت مجلس به امور و موضوعات ثانوی صرف ميشد، موضوعاتی که جای 

بحث و مناقشه آن شورای ملی نبود. مجبور کردن وکالء به پوشيدن لباس 

الم دادن با کشيدن کالء ارتباط به کار مجلس و اروپائی دارای یک رنگ و س

و عدم   دیموکراسی نداشت ، حضور ملکه با لباس اروپائی مهمترین ضعف

بود. عدم احترام به شعائر دین و اعليحضرت امان اهلل خان  تجربه سياسی

عامل مهم  1928احساسات اسالمی و فرهنگ افغانی در جریان شورای ملی 

 خان که نباید سقوط ميکرد به حساب می آید و در سقوط سلطنت امان اهلل

ختم سلطنت امان اهلل خان در  1928ميتوان گفت که ختم شورای ملی 

افغانستان بود. اما نميتوان اصالحات ضروری که افغانستان به آن ضرورت  

داشت و اعليحضرت امان اهلل خان اقدام به آن کرد آنرا نادیده گرفت ، متأسفانه 

یه علمی و اکادمی بسيار پائين داشتند و نمی توانستند وکالی ملت سو 

موضوعات حقوقی و قانونی را خوب درک کنند. علمای که در مجلس حضور 

ری داشتند از بی صبری کار گرفتند و شاه در مقابل نظریات شان از دیکتاتو 

افغانستان و شخص امان اهلل برای آیندۀ    را  کار گرفت که در مجموع نتائج منفی

 بار آورد. خان
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 فصل نهم 
 اصالحات اقتصادی

ه اقتصاد قرون وسطی بود، رن بيستم ، اقتصاد افغانستان شبيتا اوایل ق

وم شاهان افغانستان درموضوع اقتصاد توجه خاص نداشتندو مردم بطور عم 

تجارت  ثابت وجود نداشت، . نظام مالياتدر فقر و ناتوانی زندگی ميکردند

بشکل ابتدائی بود و دولت دارای بودجه ثابت نبود و خزانه دولتی مربوط به 

 امير و در قصر حفظ ميشد و در رأس آن شخصی بنام خزانه دار بود. 

قافله بود و مبادله تجارتی عموماً جنس در مقابل جنس انجام   ت بشکلتجار

می یافت و پول در بازار بصورت وافر در جریان نبود. ماليات متعدد از طرف 

امير ماليه را از به نمایندگی امير باالی مردم گذاشته ميشد و زعمای قبایل 

و کمک جمع آوری ميکردند. حکومت برای مصارف و احتياجات خود به ماليه  

دولت بریتانيا متکی بود. مستوفی الممالک محمد حسين خان در  مالی های

سياست  بيستم مسئول ادارۀ مالی کشور بود، مستوفی الممالکآغاز قرن 

اقتصادی دولت را می ساخت . مستوفی المماليک جمع آوری ماليات را در 

جمع  ها قبل از یبشکل قراردادی می سپرد، قرار داد به اشخاص والیات

پول را به دولت می رسانند.  معين مقدار يات وعده ميدادندکه در هر سالمال 

جمع کنندگان ماليات از فشار و خشونت در برابر ماليه دهندگان کار 

از  در نظام ماليه  ميگرفتند و مردم از این ناحيه مشکالت زیادی را داشتند.

ته ميشد. دولت برای گرفغير مسلمانان ، هنود در بدل زکات و ماليه سر، جزیه  

و غير  تحمل مسئوليت ، جزیه بر غير مسلمانان را لغو و مدنی حقوق حفظ

با مسلمانان را که بنام أهل ذمه یاد می شدند در ماليات بطور عموم و ماليه سر

و تفاوت بين ماليه دهندگان را به سبب دین و نژاد    مساوی اعالن کرد  مسلمانان

 .از بين برداشت

اساس اول اقتصاد افغانستان را می ساخت بسيار بصورت ابتدائی زراعت که  

بود و به همين ترتيب صناعت بشکل ابتدائی باقی مانده بود و مؤسسات 

عقب   ت مالی و انرژی و کارگران صناعتی ،امکانياصناعتی نظر به فقر و عدم  
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 مانده بود. اعليحضرت امان اهلل خان به ملت وعده سپرد که وضعيت اقتصادی

به   1924 سال ا دراقتصادی ر اتاصالحو برنامه ای  را اصالح ميکندو پالن 

 درشئون شامل اصالحات جدید،. برنامه کرد معرفی نمایندگان در شورای

اصالحات اقتصادی برای نخستين  زراعت بود. ليه،تجارت،صناعت وما

ران  ارتباط داد و تجار و صنعتگبارافغانستان را به بازارهای اقتصادی جهان 

 آشنا ساخت. را با اقتصاد جهانی 

افغانستان از روسيه ، ترکيه ، المان ، فرانسه و ایتاليا کمک های اقتصادی  

نبودکه امپراطوری بریتانيا قبل از استقالل   آن مقدارو فنی دریافت کرد، اما به  

قتصادی و عدم کمک های بزرگ خارجی . با فقر ابرای افغانستان می پرداخت

، اقتصاد مردم وعایدات م مالياتی بصورت منظم در افغانستانسيستو نبود

 . دولت منظم و بشکل مترقی نبود

تمام ساحات اقتصادی بود و ميتوان گفت که  اصالحات امان اهلل خان شامل

اصالحات شامل و کامل و مطابق عصر بود. سيستم مالياتی تنظيم شد و 

ماليات غير نقدی برچيده شد و جای آنرا ماليات نقدی گرفت و مردم مجبور  

شدند تا برای دولت ماليه را نقداً بپردازند. ماليات مستقيم بر زمين و مالداری 

پنجم از در آمد داخلی دولت را تشکيل برکه د رمجموع حدود سه  افزایش یافت  

می داد. عالوه بر این،  ماليات سرانه برساکنان شهر کابل تحميل شد. پایين 

ات به بودن حقوق و دستمزد مقامات دولتی و روش جدید جمع آوری مالي

، به ساد مالی را برای حکومت دشوار ساختاقدامات ضد ف صورت نقدی،

ن که برای جمع آورندگان ماليات آسان بود که پول را نسبت به پرداخت ویژه آ

رفت دریافت گکه به صورت جنسی )غيرنقدی( صورت می  هایی

کنند. 
410

اعليحضرت جهت اصالحات اقتصادی و مالی قوانين جدید را وضع 

نمود ، در ین قسمت به بعض قوانين جدید بصورت خالصه و فشارده اشاره می 

 شود.

 
410  .da.azadiradio.com/a/30115574.html 
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 مور تجارت » نظامنامۀ تجاریه«ح ااصال
تجارت داخلی و خارجی در ابتداء سلطنت اعليحضرت امان اهلل خان در نتيجۀ 

توجه حکومت و قوانين جدید پيشرفت قابل مالحظه کرد، الغای ماليات و 

قاچاق با اینکه منجر به نا رضایتی   صالحات در سيستم گمرکی و جلوگيری ازا

قبران شد، سبب پيشرفت امور تجارت گردیدو اچاعميقی ميان افراد قبائل و ق

ار آمدو سرمایه ملی انکشاف در جامعۀ افغانی طبقۀ تجار روی ک برای نخست

اء مضاقتصاد ملی از حالت جمود و خمود به حرکت افتاد. ا و وضعيت

معاهدات تجارتی با کشور های خارجی سبب شد تا تجار افغانستان با عالم 

 اقتصادی پيدا کنند.  خارجی ارتباط تجارتی و

قانون تجارت در افغانستان بنام»پنچات« و محکمۀ تجارتی بنام»پنچاتخانه« 

امان اهلل خان قانون تجارت را اصالح و اصالحات در قانون به سود  یاد می شد.  

 در سخنرانی خود قانون تاجران ملی تمام شد . اعليحضرت امان اهللو منفعت 

اینطور معرفی و مواد آنرا بيان آنرا بود  اجراء قابل  در افغانستانتجارت که 

 کرد:

محاکم تجارتی و قانون تجارت که در سراسر در آن بر خالف مقررات شرعيه 

اجراءات بعمل می آمد و هر امر را بعد از تصویب و اعطای رأی دو سه نفر  

تاجردرمعرض اجراء آورده،یک ماده از مواد اساسی آن پنچاتی ها این 

ندو و تجار را بال تشبيه بمنزله وحی آسمانی پنداشته شده یک سر بود»وهی« ه

مو از مندرجات وهی که اکثریه نویسنده های آن هندوان و خود مدعی و ارباب 

غرض ميباشند تخالف نمی کردند. این خادم اسالم که یگانه در حمایت شریعت 

است  ميکوشم و معتقدم که  تمام جزویات و کليات را شریعت محمدی حاوی

نخواستم که در دوره خود نيز همان خرافات و واهيات را که سراسر بر خالف 

مقررات اسالميت است باالی ملتم رائج داشته باشم ازینرو علمای اعالم را امر 

فرمودیم که مسایل تجاریه را بطوریکه مکتوبات و تحریرات و دیگر  

ماند، از کتب مصطلحات مخصوصه تجاریه نيز از آن بی اثر و غير مفيد ن 
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معتبره شرعيه درحيز تحریر آورده او را بصورت یک نظامنامه عام فهم شائيع 

نموده پنچات را لغو و امورات آنرا به محاکم عدليه محول نمایند.
411

 

بعد از لغو قانون تجارت )پنچات( اعليحضرت قانون جدید را بنام»نظامنامۀ 

د. رئيس مجلس به امر تجاریه« به مجلس نمایندگان برای تصویب پيش کر

پادشاه تمام مواد قانون تجارت جدید را به حضور نمایندگان قرائت کرد و از  

وکالء دعوت نمود تا آن موادیکه از نظر شان خالف قوانين اسالمی است نوت 

نقد و در بين مواد، مادۀ نمایند. وکالء با آزادی کامل قانون تجارت را 

نع شده بود آنرا ظالمانه دانستند و از  ( که در معامالت تجارتی مدین)قرض

حکومت خواستند تا این ماده را از قانون تجارت خارج سازد. از نظر وکالء 

درمادۀ دین شرایط گذاشته شده که تقریباً دین را در معامالت تجارتی منع 

مشکالتی که دین در معامالت تجارتی و توضيح داد که ميکند. امان اهلل خان 

قضائی وارد کرده بسيار زیاد است ، بالآخره پادشاه و نمایندگان به اضافت 

در حالت عدم ثبت سند قروض در محاکم  یک جمله در قانون به این عبارت که:

شرعيه و تجاریه ، محاکم به عرائض طرفين گوش نمی دهد و در اخير امان اهلل 

 فه نمود:خان اینطور اضا

رض گرفتن آنچنان اشيائی را که ذخيره شده نميتواند و حکومت تان ابداً ق

بخوردن و آشاميدن و امثال آن بدیگر ضروریات کثير الوقوع بکار می آید منع 

ننموده است ، عالوه برآن این قيدیراکه شما بيان داشتيد اگر دیگر علماء نيز 

آن انکار ندارم. بهمرای تان متفق باشند من نيز از قبوليت
412

 

از جریان مناقشه معلوم ميشودکه دالیل پادشاه در مورد قرضه بسيار ضعيف 

بود، وکالء توانستند نظریات خود را در قانون بگنجانندو در نهایت طرفين در 

: دین در حاالت ضرورت با ثبت آن به این موافقه رسيدندکه  مورد قرض یا دین

نونی است ، بعد از این اضافه قانون تجاریه به در وثيقۀ رسمی با مهر دولتی قا

 تصویب رسيد.

 
 201، صفحه  1303. اوراق لویۀ جرگه 411

 302. اوراق لویه جرکه ، صفحه  412
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پادشاه طی : یا محاکم شرعی معامالت تجارتی تشکيل محکمۀ تجارتی 

فرمان امر به تشکيل و تأسيس محکمۀ تجارتی بنام » امورات تجارتی« داد، 

تجارتی باساس شریعت اسالمی باشد. در در فرمان تأکيد شده بود که محکمۀ  

 ذکر شده: 1924شکيل محکمۀ تجارتی درفيصله نامه شورای ملی مورد ت

امور تجاریه در محکمه شرعيه بحث و مناقشه از آنجا که در مواد نظامنامۀ  »

زیاده ميباشد، ثانياً چون کتاب »فتاوی مبارکۀ امانيه« تدوین و تصنيف 

ر د  ن مندرج خواهد شد، پسحقوقيه درآ  ميشود، جميع احکام شرعيه جزائيه و

آن کتاب یک باب مسائل تجارت مطابق احکام شریعت مندرج شودکه همه 

! امان اهلل در این مورد عالوه کرد: احکام تجارت تحت محکمۀ شرعيه باشد

ه بر طبق خوب! ضرور باید که بشود وپاس مراعات تجار و ارباب معامل   ربسيا

.«مقررات شرعيه بعمل آید
413

 

نظامنامۀ وکالی تجارتی:جهت تنظيم امور تجارت خارجی، دولت افغانستان 

 1924جنوری  9خارجی را بنام نظامنامۀ وکالی تجارتی بتاریخ قانون تجارت 

تجار ،تدوین و به نشر سپرد. قانون جدید ضمانت سالمت معامالت تجارتی 

گذاری  با کشور هایی خارجی و همچنان ضامن مصئونيت سرمایۀ ان افغانست

خارجی در افغانستان بود. باساس قانون جدید دولت افغانستان در سالهای 

تعداد از نمایندگی های تجارتی را در پشاور، بمبی و امرتسر  1924،1925

گشود.
414 

قانون تجارت خارجی و داخلی و حمایت از سرمایه گذاری ملی و خارجی سبب 

شرکتهای تجارتی ملی و خارجی تأسيس شدکه برای اولين بار در افغانستان 

گردد. شرکتهای ملی در آغاز قرن بيستم ستون فقرات اقتصاد ملی کشور را 

 از:ند. مهمترین شرکت های ملی عبارت بودندمی ساخت

افغان،  ه شرکت موتر، شرکت ادویه، شرکت رفقای افغان، شرکت اتحادی

های تجارتی ملی تنویرات . دولت مؤسسات و شرکت  شرکت ضياءوشرکت قمر،  

بين  شرکت های ذکر شده دردیگر را به نام شرکت امانيه و شرکت ثمر بساخت. 

 
  رت، و فصل امورات تجا 9-3، صفحه  1303. اوراق لویۀ جرگه  413

 Poullada,Leon B ,op.cit ,p136. اوراق لویه جرگه ، همان صفحه ، همچنان دیده شود:  414
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شرکتهای ملی و سرمایه . ندکابل تأسيس شددر 1926و  1925-1924سالهای 

گذاری ملی در نموی تجارت داخلی و خارجی کمک زیاد کرد. شرکت های 

رج توسط وکالت تجارتی ملی در داخل کشور زیرکنترول حکومت و در خا

ت در صورت التجاری افغانستان کنترول می گردید. قرار مواد قانون تجار

و مؤسسات اقتصادی و تجارتی خارجی، محاکم  اختالف بين تجار افغان

 کشورهایی خارجی در حل و فصل آن صالحيت قانونی داشتند.

  اعليحضرت با شرکت های تجارتی و تجار ملی روابط دوستانه داشت و برای 

حل مشکالت تجار مجلس تشکيل می داد و شخصاً مراکز تجارتی و اسعار را 

کنترول می کرد.
415

طبقۀ تجار در افغانستان ، طبقۀ با دیانت بودند و در امور  

خيریه با همدیگر مسابقه ميکردند. اکثر مدارس و پل ها و مساجد در کابل و 

طبقۀ مثقف و با فرهنگ   والیات تا هنوز اسم تجار را حمل ميکنند، تجار ضمناً

را در جامعۀ تشکيل ميدادند و در نشر فرهنگ و ثقافت سهم فعال داشتند.
416

 

مهاجرت هزاران مسلمان از وسط آسيا به افغانستان ، صناعت قالين بافی را 

در افغانستان رونق داد، مهاجرین اکثراً با مواشی شان خصوصاً گوسفند قره 

کشور صادر کننده قره قل غانستان بحيث قل به افغانستان مهاجرشدندو اف

دولت افغانستان پوست قره قل را به انگلستان و  1920تبدیل شد. در سال 

 المان صادر کرد و قره قل مهمترین مواد صادر کننده به اروپا بود.

دولت زمين های زراعتی را به مردم توضيح نمودو بار زراعت انکشاف کرد و 

گندم به ایران  افغانستان  1923و  1920و در سال اول افغانستان خودکفاء شد 

  1920. در سال و روسيه و ميوه خشک به کشورهایی اروپائی صادرنمود

 1925ميرسيدو در سال  مليون فرانک 50ر های اروپا به صادرات ميوه به بازا

به یک بليون فرانک باال رفت.
417

 

دولت افغانستان در امور تجارت خارجی ، از سياست آزاد اقتصادی حمایت 

کرد و آزادی را برای تجاردر روابط تجارتی قایل شد، و برای ارتقاء معامالت 

 
  791. غبار ، مير غالم محمد ، همان مرجع ، صفحه  415

  50- 39،  30. الئحۀ ترقيات چهار ساله دولت ، صفحه  416

417  .Poullada, Leon B , op.cit , p136 
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تجارت با هند، روسيه، فرانسه، جرمنی و انگلستان معاهدات تجارتی و 

ترانزیت  اقتصادی امضاءشد. باساس معاهده تجارتی با هند، افغانستان حق

را از خاک هندوستان بدست آورد و همچنان حق استفاده از بندرکراچی و بمبی 

را ، به اساس معاهده با هند تمام اموال صادراتی از افغانستان به خارج و اموال 

وارداتی ازخارج به افغانستان ازمحصول گمرکی معاف شدو افغانستان اجازه 

 دوستان بدست آورد.افتتاح وکالت خانه تجارتی را درخاک هن

دولت افغانستان از هيئت تجارتی جرمنی در کابل استقبال کرد و با جرمنی 

با جرمنی بامضاء رسانيد، به اساس مواد معاهده معاهدۀ تجارتی را 

افغانستان امتيازات تجارتی را در جرمنی بدست آورد و دولت جرمنی در 

هيأت تجارتی  1922در. تقویت اوضاع اقتصادی با افغانستان همکاری نمود

« به کابل  Bremenو اقتصادی ملی جرمنی که از طرف غرفۀ تجارتی بریمن» 

معاهده تجارتی را با افغانستان امضاء کرد و باساس آن شرکت جرمنی  و آمد

 از افغانستان حاصالت صناعت دستی و تکه های ابریشمی خریداری کرد. 

از افتتاح   Siems Shakert، آقای  Siemensرئيس شرکت زیمنس ، 1922در 

نمایندگی شرکت زیمنس درکابل خبر داد، طبق معاهدۀ امضاء شده بين 

حکومت افغانستان و شرکت زیمنس، شرکت زیمنس حق انحصار صادرات 

چهار شرکت    1924-  1923مواد برقی را در افغانستان دریافت کرد. در سالهای  

در افغانستان خبر دادند.  تجارتی بزرگ المانی از افتتاح نمایندگی های شان

 ,Dacom-Formerlyافغانستان و جرمنی مؤسسۀ تجارتی مشترک را بنام " 

Oriient-Handely , AG تأسيس کردند. نمایندگان شورای ملی دروقت "

مواد معاهده  اهدات تجارتی باکشور هایی خارجی درموردمناقشۀ مع 

رزا غالم مجتبی خان تجارتی با جرمنی توضيحات بيشتر را مطالبه کردند، مي

جرمن معلومات مفصل به مجلس شورای  –مستوفی در مورد معاهده افغان 

ملی تقدیم کرد.
418

 

با دولت پولندامضاء  معاهده تجارتیپولند، سفرش به خان درجریان اهلل امان

نمود، باساس این معاهده افغانستان حق استفاده ترانزیت را از خاک پولند 

 
 95. اوراق لویۀ جرگه ، صفحه  418
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ارتی افغانستان در مرور از خاک پولند ازتکس و دریافت کرد و اموال تج

محصول گمرگ معاف شد.
419 

در جریان سفر اعليحضرت امان اهلل خان عبدالهادی داوی با مقامات روسيه 

در مورد عقد معاهده تجارتی جدید مذاکره و مفاهمه نمود، روسها برای عقد 

دولت افغانستان برای روسيه اجازه  عاهده جدید تجارتی شرط گذاشتند تام

التجاری رابازکند،اما عبدالهادی    وکالتدرتمام والیات افغانستان،  بدهدکه

خان به درخواست روسيه جواب مثبت نداد و تبادالت تجارتی بين دو کشور به 

اساس معاهده قدیم ادامه یافت.
420 

عاهدات همچنان در جریان سفر اعليحضرت امان اهلل خان ، افغانستان م

تجارتی را با دولت بلجيک و ایتاليا بامضاء رسانيد.
421
کابل از هيئت تجارتی  

استقبال کرد، پاول بعد از بود « Poul Mohnدولت سویدکه بریاست آقای »

سفرش از روسيه وارد کابل شد. حکومت افغانستان با نمایندۀ اداره خارجی 

ر کابل بامضاء وزارت تجارت سویدن معاهده تجارتی و اقتصادی را د

رسانيد. پول در ختم سفرش به کابل به خبرنگاران گفت: منافع دولت سویدن در 

کابل حفظ شد و تجارت بين دو کشور بهبود خواهد یافت.
422 

قوانين تجارتی و امضاء معاهدات تجارتی و  تدوین با تمام کوشش ها و

استفاده اقتصادی خوب   از آن اقتصادی با جهان خارجی افغانستان نتوانست

نماید. عدم پرسونل متخصص و مامورین با تجربه در امور مالی و ادارۀ  

رونق تجارت خارجی شدو افغانستان گمرکات سبب رکود اقتصادی و عدم 

می نویسد،  G.Vartanمتحمل گردید. مؤرخ بزرگ خساره های مالی بيشتر را 

 
419  .IOR.L/P+S/11/275,P374,1927 

420  .Adamec “Afghanistan Foreign Affairs” p 126 

421  .Political and Secret Department Records: IOR L/P+S/11 ,230 and 

IOR.L/P+S/11/249 
422    .Minister at Kabul to secretary of state  Telegram from his Britannic Majest’s

1928 thfor foreign affairs India office , IOR.L/P+S/11/293,P5130,20 
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مامورین ادارۀ گمرکات افغانستان ده در صد از عوائد گمرک را برای خود می 

گرفتند و بدین لحاظ قاچاق اموال تجارتی را تشویق می نمودند.
423 

قوانين شدید، جلو فساد را در ادارات  وضع و اجراء حکومت کوشش کرد با

تعداد از تجار و مامورین را  جهت مبارزه با فساد مالی وگمرکات بگيرد و

زندانی کرد، اما همکاری مامورین عاليرتبه دولت با مامورین مفسد مانع 

فساد در ادارات مالی و گمرکات نشد.
424 

 حکومت به منظور حمایت نظام گمرکات قوانين ذیل را وضع کرد: 

 و افالم. باالی سگرت وشکر صدفيصد محصول .1

محصول باالی چای، بيست و پنج فيصد باالی لباس های  چهل فيصد   .2

 دوخته و بيست و پنج فيصد باالی روغن.

.هدف از   ه شداز محصول گمرک معاف ساخت در قانون جدید گمرکات، کتاب

ماليات جدید نتوانست سبب  ، اماگزاف، تقویت صنایع ملی بود محصوالت

وصاً مواد صناعتی پيشرفت تجارت و صنایع داخلی شودو مواد واردتی خص

جی افغانستان نيز رونق نيافت به در بازار های کشور بيشتر شد. تجارت خار

کافی نداشتند و  معلومات امور اقتصاد جهانی افغانی در تجار دليل اینکه

مدت بيشتر از نيم قرن  تجارت خارجی را خوب نمی دانستند.  نظام معامالت

باقی ماند.جدول ذیل نمونۀ از  تجارت خارجی افغانستان بدست تاجران هنود

 .را نشان ميدهد فعاليت های تجارت خارجی عصر اعليحضرت امان اهلل خان

 تجارت افغانستان با هندوستان

 واحد پول پوند انگليسی

 واردات   صادرات    سال

1918-1919  1194000   2020000 

1919-1920  1975000   1607000 

1920-1921  1643200   1328500 

1921-1922  109500   1353700 

1922-1923  1606160   1575240 

 
423  .Gregorian Vartan ,op.cit ,p253 

424  .IOR.L/P+S/11/275.P3462,JULY1927 
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1923-1924  943350   1725850 

 

 تجارت با روسيه 

  واحد پول روبل روسی 

1923-1924  1314000   69000 

1925-1926  3271000   2541000 

1926-1927  4160000   3422000 

1927-1928  6618000   6849000 

1929-1928  11718000   8007000425 

افغانستان اسعار خارجی  از دولت المان برای تقویت اقتصادامان اهلل خان 

تقضاء کرد، اما رئيس دولت المان از دادن اسعار خارجی به افغانستان به دليل 

اینکه قانون اساسی المان برای او اجازه همچون کار را نميدهد معذرت 

ن و مهندسين را به افغانستان داد.  خواست ، اما وعده فرستادن متخصصي

امان اهلل خان در جریان سفرش به المان موفق نشدکمک های اقتصادی دولت 

المان را بدست آوردلذا برای دریافت کمک های اقتصادی و دست یافتن به 

اسعارخارجی با بانک ها ومؤسسات مالی المان داخل مفاهمه شد. مؤسسات 

  امان اهلل خان   افغانستان طالب ضمانت شدند.     تمالی و بانکهای المانی از دول

. در  نکرد تجارت در افغانستان موافقه به انحصار بانکهای المانی در امور

بانکهای المانی موافقه کردند که مبلغ شش مليون  ،ختم سفر امان اهلل خان

دولت قرضه این بود تامارک المانی برای افغانستان قرضه بدهند و شرط 

از پول قرضه مواد صناعتی المان را خریداری نماید و دولت افغانستان 

 افغانستان این شرط را پذیرفت.

پوند انگليسی برای افغانستان  400000در انگلستان، بانک انگليسی مبلغ

انحصار ساخت فابریکه بوره بانک انگليسی  قرضه داد و در مقابل این قرضه 

 .آورددست ب تان به سرمایه بریتانيا را در افغانس

حکومت بریتانيا خواهان سرمایه گذاری در افغانستان بودو برای این منظور 

بانکهای انگليسی را تشویق به همکاری اقتصادی با افغانستان نمود. سفير 

 
فحه  و همچنان : الئحۀ ترقيات چهار ساله دولت ، ص 60-59جرکه ، صفحات . اوراق لویۀ  425

59 
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انگليس در کابل همفری دولت بریتانيا را به همکاری اقتصادی با افغانستان 

ارجی و کمک های : بدون شک افغانستان به قروض خ تشویق کرد و نوشت

اقتصادی ضرورت مبرم دارد. 
426 

فرانسه موفق شد همکاری  جریان سفرش بهاعليحضرت امان اهلل خان در

بانکهای فرانسوی را جلب کند. بانکهای فرانسوی بعد از دریافت ضمانت از 

فرانسوی به  مليون فرانک افغانستان مبلغ یک مرکاتگادارۀ طرف

متخصصين  ومت فرانسه از فرستادنحک همچنان قرضه داد. افغانستان

 وعده سپرد. افغانستان فرانسوی در رشته های صنایع و اقتصاد به

 تأسیس بانک و نشر پول: 

برای    1923،در سال  اد ملی ، دولت تصميم به طبع پول گرفت  اقتص  برای ارتقاء

نی به چاپ نخست »افغانی« به واحد جدید ارز تبدیل شد. دولت ارز را بنام افغا

رۀ خالص بود و از روپيه که در سابق رواج داشت  % نق90رسانيد. پول جدید

دارای ارزش و قيمت بيشتر بود. طبع پول در بهبود اقتصاد خصوصاً درساحۀ 

ل روپيۀ هندی قابل معامله تجارت داخلی کمک بيشتر نمود. افغانی در مقاب 

بود. و تبادله
427

 

 نشر سپرد که قرار ذیل بود:وزارت ماليه پول کاغذی را به  1928در سال 

 1000000  نوت یک افغانی

 500000  نوت پنج افغانی

 1000000  نوت ده افغانی

 2500000 نوت بيست و پنج افغانی

 5000000 نوت پنجاه افغانی

 
426  .131-Adamec, op.cit , pp130 

روپيه هندی بود. روپيه هندی دو نيم گرام  60« افغانی مساوی 100. قيمت روپيه کابلی» 427

فيصد رسيد ،   25% مخلوط داشت و تا  10نقره وزن داشت و افغانی دو گرام نقره بود. افغانی 

ت پول افغانی در مقابل روپيه هندی اما در نتيجۀ مخلوط کردن معادن دیگر بغير از نقره ، قيم

 پائين آمد.



[293] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

پادشاه به همکاری متخصصين ترکی بریاست جمال باشاه برنامه   1924در سال  

 از تأسيس بانک مرکزی در افغانستانتأسيس بانک را مورد اجراء قرار داد و 

از نمایندگان مجلس  وحمایت نمود. اعليحضرت استقبال بریتانيا حکومت

دعوت نمود تا تأسيس بانک را تأیيد نمایند، اما وکالء به اکثریت آراء  1924

تأسيس بانک را رد کردند.
428

 

  پيشنهاد تأسيس   1928باردوم اعليحضرت به مجلس لویۀ جرگه    1927درسال  

بانگ را پيش کرد، اما نتوانست موافقه وکالء را بدست آورد. در مجلس 

وزیرماليه کوشش کرد تا وکالء را از اهميت بانکداری و تأسيس بانک مرکزی 

برای دولت اطالع دهد اما نظریات او برای وکالء قناعت بخش نبود.
429

با 

در اواخر حکومت اعليحضرت   1928سال  مخالفت  های وکالء ، بانک ملی در  

امان اهلل خان تأسيس یافت و در همين سال جهت ارتقاء معامالت اقتصادی و  

شد که ظرفيت مدیریت مالی  ری مکتب اصول دفتری در کابل تأسيسبانگدا

اصب مالی در من به کار گماشتن فارغ التحصيالن این مکتب دولت از طریق 

 کليدی کمک کرد.

عدم موافقه وکالء برای تأسيس بانک مرکزی ساحات اقتصادی افغانستان را 

فاقد   1931عقب ماند. افغانستان تا سال  متضرر ساخت و اقتصاد ملی از رشد  

مؤسسات مهم اقتصادی و نظام بانگداری بود تا اینکه در همين سال اولين 

ء ملت در تأسيس آن مخالفت نکردند.بانک در افغانستان تأسيس شد و وکال
430

 

 بودجۀ ملی:
افغانستان تا آغاز قرن بيستم با نظام بودجۀ ملی معرفت و آشنائی نداشت، 

ن اقتصادی و زعمای سياسی افغانستان اهتمام و تجربه های کافی در شئو 

سرمایه و عایدات ملی را از جمله دارایی های  اهميت بودجه نداشتند. امراء 

درتاریخ معاصر افغانستان  خان ب ميکردند.اميرعبدالرحمنحسا شخصی

برای اولين بار بفکر تنظيم امور مالی شد و ادارۀ خاص مالی را بنام »خزانه« در  
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قصر سلطنتی تأسيس کرد. خزانه دارای دو شعبه بود: خزانه نقدی و خزانه 

بود. جنسی. هر دو شعبه مربوط به شخص امير و در قصر سلطنتی
431 

ادامه داد    آنرا  حبيب اهلل خان کاری که امير عبدالرحمن خان شروع کرده بودامير  

و برای تنظيم امور مالی و ادارۀ آن محمد حسين خان را بصفت مستوفی 

مستوفی المماليک، اولين بودجه ملی را به امير معرفی  المماليک مقررکرد.

لی ناکام شدند کرد، اما امير و مستوفی در تحقق بخشيدن عملی نظام بودجه م

به دليل اینکه شهزاده ها و واليان با حکومت همکاری نکردند و تصرفات 

 شخصی به سرمایه ملی ادامه یافت.

معرفی شد، اما در همان سال تشکيل  1922در سال بار بودجه برای نخست 

. در ام منظم اقتصادی و بودجۀ ملی بودفاقد نظ 1925نيافت و افغانستان تا 

مورد اجراء قرار  ظيم و در دولت   اعليحضرت امان اهلل خان بودجه را تناین سال  

مامورین دولتی نيز معنی  ها برای عامه مردم جدید بود ، بلکه  داد. بودجه نه تن

و مفهوم آن را صحيح درک نمی کردند. زمانيکه اعليحضرت امان اهلل خان پالن 

آنرا رد کردند و پادشاه  پيش کرد ، وکالء 1303بودجه را به مجلس لویۀ جرگه 

دانست که وکالء در فهم و حقيقت بودجه معلومات کافی ندارند. وکالء از شاه 

دعوت کردند تا معنی و مفهوم و هدف از بودجه را توضيح نماید. اعليحضرت 

بودجه یعنی اینکه حکومت عواید : با الفاظ بسيار ساده اظهار داشت و گفت 

مالی  ، در فصل امور 1303راق لویۀ جرگه و مصارف خود را بداند. در او

یافت و از مطالعه آن استنباط می گردد که پادشاه مباحث ارزنده را می توان 

نتوانست قناعت وکالء را در ضرورت و اهميت بودجه حاصل کند.
432

 

افرادعادی درجامعه از فکر بودجه حمایت نکردندو در بسا موارد عليه بودجه 

باشندگان دهات تمام مشکالت اقتصادی را ارتباط   دست به پروپاگند زدند.

سال سؤال  به بودجه دادند. روزی امان اهلل خان از دهقانی راجع به حاصالت

 
431  .65-Mohamed,Sultan ,op.cit,pp61 
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از روزی که پادشاه بودجه ساخته حاصالت بسيار  کرد، دهقان جواب داد:

خراب شده.
433

 

شانرا  مامورین دولتی مانند عامه ای مردم، اوضاع بد و مشکالت اقتصادی 

مربوط به بودجه می دانستند. حکومت نتوانست برای مامورین و عامه ای 

 رت آنرا صحيح تعریف کند. از بررسی و مطالعۀمردم بودجه و اصل و ضرو

 رابا نظام اقتصادی جدیدجامعه آنوقت افغانستان ميتوان عدم آشنائی ملت 

 به نقاط ذیل خالصه کرد:

 ید و معاصر.عدم ادراک ملت به نظام اقتصادی جد .1

 خصوصاً بودجه . ت و مامورین دولتی به نظام مالی ،عدم تجربه مل  .2

اقتصادی جدید و تشکيل  نظامعدم موفقيت دولت برای تفسير  .3

 بودجه ملی.

از جریان مناقشۀ بودجه در مجلس نمایندگان باین نتيجه ميرسيم که وکالء  

عدم  ،نداشتند ابتدائی از نظام اقتصادی واهميت بودجه حتی معلومات ملت

 تشکيل بودجه ای ملی أهميتبه نظام اقتصادی جدید و کافی معلومات

مهمترین سبب در عدم موافقه نمایندگان ملت به برنامه هایی اقتصادی شاه 

رأی  برای تأسيس بانک و تشکيل بودجۀ ملی آراء بود، وکالء به اکثریت

 ف دادند. مخال 

لی از تجربه های متخصصين وزیرماليه ميرهاشم خان در ساختن بودجه م

« Bernardiاستفاده کرد.متخصص اقتصادی ایتاليا»  ترکی ایتالوی و

بدعوت وزارت ماليه به کابل آمدو در کابل کميتۀ مشترک از متخصصين 

ترکی و ایتالوی بریاست بيرناری تشکيل شد، کميته اساس و نظام بودجه ملی 

 ن روش ادامه یافت.را گذاشت و تا اوایل سلطنت محمد ظاهر خان ای

 اصالحات در امور مالیات: 
افغانستان از نقطۀ نظر موقعيت جغرافيوی به مناطق متعدد تقسيم می شد، و 

زعمای هر منطقه به ارادۀ و تصميم خود ماليات را از مردم جمع آوری می 

آن از تجار و اموال تجارتی یک مورد خيلی آوری کردند. وضع ماليه و جمع 

 
433  .Poullada,op.cit, p78 
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کشور وجود قانون واحد برای جمع آوری ماليه در  به حساب می آمد.عادی 

داخلی و خارجی عدم  و پيشرفت تجارت  یکی از عوامل عدم ارتقاء نداشت و 

 قانون واحد در امور ماليه بود.

ماليات متعدد جنسی و نقدی باشندگان افغانستان به مشکالت زیاد  در اثر

مواجه بودند و متأسفانه نظامهای قبلی اقدامات عملی و علمی برای تنظيم 

د. دولت نکرده بودن باالی اموال منقول و غير منقول  ماليات امور ماليات ، چه

افغانستان، قبل از رسيدن به استقالل سياسی در ساحات اقتصادی اعتماد 

 انيا نسبت به عوائد داخلی داشت لهذابيشتر به کمک های اقتصادی بریت

توجه به ادارات مالياتی زیاد نبود و در عدم موجودیت ادارات مالياتی، 

ن هر منطقه به وکالت از دولت مرکزی ماليه را از مردم جمع آوری و مقدار بزرگا

آن را به کابل ارسال ميکردند. فساد در جمع ماليه فوق العاده زیاد بود. 

 . يکه امان اهلل خان به سلطنت رسيدوضعيت به همين ترتيب ادامه داشت تا زمان 

تنظيم امور ماليه را  اعليحضرت امان اهلل خان پالنهای اصالحات اقتصادی و

دگان ملت گذاشت و قبل از تنظيم امور مالياتی و تدوین به مشوره نماین

کند.  استفادهمشوره های نمایندگان ملت  از خواست تاقوانين جدید

 ماليات دو مرحله داشت : اصالحات شاه در شئون

الغای تمام ماليات اضافی ، خصوصاً مالياتی که سبب مشکالت  .1

 مانع رشد و نموی اقتصاد می شد.برای مردم و 

 . متعدد وضع قوانين جدید برای ماليات و تطبيق قوانين به مراحل .2

جهت تطبيق عملی قسم اول اصالحات، شاه تمام ماليات که زیر هر نام بود لغو 

اینطور نامبرد: از شما ملت رقم  امان اهلل خان از ماليات که لغو شد کرد. شاه

بنام بروت چربی آغا، سرچربی بی بی، چکانه ،رقم محصول و خرچ و باج 

سرکانه، سرکله گی، سررمه گی، تکت زکوه، شائی گی، باج سيخ، علف چر، 

طرق، خرید  جوال، گليم، جل، نوار پشم و توبره اخذ می گردید.
434

 

د را  را لغو و نظام ماليه مترقی و واحفوق الذکر شاه امان اهلل تمام ماليات 

واحد معرفی و مربوط به ادارۀ  یا تکس ، ماليهگمرکاتبوجود آورد. در نظام 

 
 و همچنان فرمان پادشاهی در همين صفحه  222اوراق لویه جرگه، صفحه . 434
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محصول گمرکی که در مناطق  ساخته شد. به اساس قانون جدید، گمرکات 

، ن بار در نظام اقتصادی افغانستانو برای اوليآوری می شد لغو مختلف جمع 

وحدت مالی و مالياتی بوجود آمد. جهت تطبيق عملی نظام جدیدمالياتی و 

نظامنامۀ لت قانون محصول گمرکات را بنام »دو  1924محصوالت تجارتی در 

پيش کرد. در  محصول گمرکی« به مجلس لویۀ جرگه برای مناقشه و رأی گيری

گردید.اعليحضرت برای تعيين واردات خارجی بيشتر قانون جدید، محصول

بدست  از خارج  یوارداتا برای بلندبردن ماليه محصوالت اینکه تأیيدوکالءر

آورد از روش اسالمی کار گرفت و گفت که تمام محصوالت خارجی بدست کفار 

 صناعت ميشود.

منسوجات خارجی بزرگترین و مهمترین بخش واردات را در افغانستان می 

ساخت و مردم بيشترین و زیادترین اسعار خارجی را مصرف واردات تکه و  

منسوجات و تکه   اتخارجی می نمودند. برای محدود ساختن واردمنسوجات  

و در مقابل برای تشویق صناعت  کردخارجی، دولت ماليه را بلند یها

مامورین دولتی و شاگردان مکاتب را امر به ساخت وطن  شاه  اتمنسوج

پوشيدن مصنوعات وطنی ساخت. درنظامنامۀ جدیدشاه امان اهلل خان به 

، بورهدرخواست وکالء محصول گمرکی را در مواد اوليه و ضروری مردم مانند  

چای و بعض مواد غذائی تخفيف داد. 
435

 

هقانان برای دولت در نهایت فصل ماليه غير نقدی یا جنسی، که عموماً د

مامورین   ساخت.  متوجه دهقانان می  را  ت بزرگزراعتی می پرداختند،مشکال

ادارۀ جمع آوری ماليات برای جمع ماليات از فشار و ظلم کار ميگرفتند. 

 وسائل نقليه خوددهقانان مجبور و مکلف بودندتا ماليات جنسی شانرا توسط  

برسانند. مامورین در بسا موارد برای سوء  جمع ماليات  های  تا دفتر شان

 پذیرفتند و دليل می آوردند که  استفاده و گرفتن رشوت ، ماليه نقدی را نمی

جبور به دادن رشوت می شد. نمی دادند و دهقان م  جنس خراب است و یا رسيد

بدل پول نقد جمع آوری ميشد، مامورین غله را در بازار می فروختند   در  که  غله
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فساد در جمع ماليه غير نقدی و عدم حفظ آن  .مخزن را آتش ميزدند  بعداً و

.وارد ميکرد برای دولترا خساره بزرگ 
436

 

برای رفع این مشکل، پادشاه در قانون جدید ماليه جنسی را لغو و در بدل آن 

تعيين نمود. ماليات نقدی منافع بيشتر را برای دولت وضع و  ماليه نقدی را

ترقی بيشترکرد و دهاقين مقدار ماليه ثابت را دانستند و آورد و تجارت 

کوتاه  مشکالت شان کمتر شدو ضمناً خوانين و مامورین دست شان از فساد

 شد. ساخته

دولت قانون ماليات زمين زراعتی را بنام » نظامنامۀ للمی و   1923در سپتمبر 

غير از نمایندگان ماليه« تدوین و به مجلس لویۀ جرگه تقدیم نمود. تمام وکالء ب 

مردم هرات و  قندهار قانون جدید را تصدیق و تأیيد کردند.
437

 

وکالء مردم قندهار از تبدیل ماليه جنسی به نقدی شکایت کردند، در جریان 

مناقشه در مجلس نمایندگان وزارت ماليه و مستوفی کابل و رئيس تنظميه 

وکالء قندهار از  .حاصل کنندقندهار نتوانستند قناعت وکالء قندهار را 

کمبود آب و فساد مامورین ماليه و از مقدار تعيين حاضره نقصان و پریشانی 

 خود را حکایت و شکایت به حکومت و شخص پادشاه پيش نمودند.

وکالء هرات می گفتند: » تا حال بر طبق نظامنامه از ما تحصيل ماليه نشده 

همان طرز قدیم جاریست«.
438

يه مساوی و واحد را در نمایندگان در مجلس مال  

و از دولت مطالبه کردند تا  پنداشتندتمام مناطق افغانستان غير عادالنه 

ماليات زمين را مطابق حاصالت زراعتی همان منطقه تعيين نماید. شاه 

پيشنهادات و شکایت وکالء را پذیرفت و اما در تطبيق عملی آن مطابق مواد 

ی هر جریب زمين ، یک افغانی نظامنامه عمل صورت نگرفت و برعکس باال 

ماليه اضافی بنام ماليه معارف اضافه شد، ماليه معارف برای دهاقين  

 .بار آورد رابيشتر اقتصادی  تمشکال

 
436  .Poullada.Leon B ,op.cit, p113 
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حکومت ماليه مواشی را به مجلس پيش کرد.  نظامنامۀ محصول مال مواشی:

  برای رسيدن به صيغۀ  وکالء در مواد نظامنامه مناقشه طوالنی داشتند و

 را جهت اصالح نظامنامه تقدیم نمودند: ذیل دو پيشنهاد یافقتو 

جمع محصول مواشی بعوض ساليانه دو سال بدو سال و یا سه سال  .1

 بسه سال گرفته شود. این پيشنهاد را وکالی ترکستان پيش کردند.

اگر محض مراعات اشخاصيکه از خزانه دورافتاده اند و نمی توانند  .2

تا بخزینه و دفتر رسيده بتوانند ميعاد  که از قشالق و ایل های خود

تحویل قسط محصول بعوض قوس تا آخر سال توسيع داده شود 

 خوبتر خواهد بود. این پيشنهاد را وکالی هرات در مجلس کردند.

اعليحضرت در مورد پيشنهاد دوم اینطور توضيح داد: تا حال شما اطالع 

وریتهای ماليه و حکومتی ندارید که درین سال درهر مقام و هر محل دور مام

افغانستان خزائن متعدد فقط بنابر ارتفاع سرگردانی اهالی مقرر و معين شده 

تا هر شخصيکه بخواهد ماليات وگمرک و یا محصول مواشی خودش را بهمان 

خزینه دولت که به پهلوی خانه اش معين شده است ببرد و سرگردانی نکشد.
439

 

يه مواشی صغار شدند، آنها در مجلس وکالء سمت شمال خواهان الغای مال 

پادشاه را مخاطب کرده گفتند: اعليحضرت غازی از صغار و کبار و ذکور و 

اناث از ما محصول می خواهند حاالنکه بسياری از گوساله ها و چوچه بره ها و 

بزغاله ها بعد از اعاشۀ قليل سقط و تلف می شودو برای مالدار ازین طریق 

بایستی که محصول مواشی خورد سال معاف شود باقی تکليف عائد می شود  

همه گونه تکليف اعليحضرت را ما قبول داریم.
440

 

برای رسيدن بيک اتفاق در نظامنامه پادشاه و وکالء توافق به بعض اضافات 

 نمودندمانند:در نظامنامه 

جمع محصول ماليه باید بعد از شمار مواشی از طرف مامورین ماليه  .1

 اگست اخذ و حاصل شود.و درماه 
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تمام ماليه مواشی نقد بوده و فقط از گوسفند قره قل جنسی حاصل  .2

 گردد. 

 عدم حصول ماليه از مواشی که تا هنوز در شکم مادران شان اند. .3

معامله خوب با چوپانان ایرانی که درماه تابستان به خاک افغانستان  .4

ماليه کمتر از و علف زار های سرحدات هرات می آیندو حصول 

 مواشی ایشان.

عدم حصول ماليه از مواشی در طول راه. .5
441 

برای تنظيم ادارات ماليه، در کابل مکتب »اصول دفتری« به مدیریت ميرزا 

مجتبی خان دایرگردیدو فارغان آن به ماموریت های ماليه کشور گماشته واین 

سيستم عصری در آورد.امور حسابی کهنه دولت را به  
442
وزارت ماليه   3192در    

کتاب رهنمایی علم ماليه و گمرک را به طبع رسانيد و کتاب مذکور جزئی از 

همچنان برای اصالح بيشتر امور  کتب درسی مدرسۀ اصول دفتری بود.

هندی را در دفاتر مالی شامل ماليات ، دولت نظام حساب عدد و ارقام عربی و  

.ساخت
443

 

مانند تعمير قصرها برای پادشاه و در نتيجۀ مصارف زیاد در داخل  1927در 

خریداری اسلحه از خارج دولت مجبور به انفاذ ماليۀ جدید شد. در همين سال 

وزارت ماليه قانون جدید ماليه را به مجلس شورای ملی پيش کرد، در قانون 

جدید تمام ماليات که قبالً برداشته شده بود بار دیگر احياء شد. ماليه جدید 

 4 – 3به مقدار  15اری اسلحه از تمام اتباع افغانستان از سن بنام ماليۀ خرید

یک سال یک هر در  باط افغانی در سال تعيين شد. وزارت دفاع از معاش ض

ماه معاش را بنام ماليه حصول کرد. ماليه جدید شامل مامورین وزارت معارف 

 و افغانی اخذ می گردید 5د که در هر سال مبلغ بو نيزو شاگردان مکاتب 

 همچنان ماليه اراضی به اقسام مختلف آن بار دیگر روی کار آمد. 

 
 234-218. اوراق لویۀ جرگه ، صفحات  441
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وزارت ماليه قانون جدید محصول گمرکی را وضع نمود و ماليه جدید در بعض 

موارد بيشتر از قيمت اصل اجناس بود. در نتيجۀ محصول گمرکی جدید قيمت 

های مواد ضروریه در بازار بلند رفت.
444

 

ستفادۀ خوب کرده نتوانست، عایدات گمرکات دولت از وضع ماليات جدید ا

به سبب مواد قاچاق به حالت رکود رسيد و در نتيجۀ سرازیر شدن مواد قاچاقی 

و در  صناعتی داخلی ارزنتر شد يمت مواد وارد شده نسبت به مواددر بازار، ق

نهایت صناعت داخلی متضرر شد. حکومت در مبارزه با قاچاق و جلوگيری از 

قاچاقی از هند که با همکاری قبایل صورت می گرفت ناکام ماند.مواد 
445 

پادشاه بوجود آورد و مردم به   درمقابلرا مردم  شکمتعدد  بلندرفتن ماليه

از بلند رفتن   1928شاه بنظر شک دیدند. شورشيان در سال  های اقوال و وعده

ای ملت ماليات استفاده سياسی عليه اعليحضرت امان اهلل خان کردند و بر

وعده دادند که بعد از سقوط نظام تمام ماليات را لغو می نمایند و مردم از این  

اعالن استقبال نمودند.
446

با الغای ماليه جنسی و تبدیل آن به نقدی، مردم  

مجبور و مکلف بودند تا برای قوای نظامی علف و برای نظاميان مواد غذائی 

 ميشد. آماده کنند، این ماليه بنام »اميری« یاد

از قرضه های خارجی به  در پيش برد و راتقایی اقتصادی افغانستانحکومت 

 دالیل ذیل استفاده خوب کرده نتوانست:

در افغانستان سيستم بانکی مانند اروپا موجود نبود تا از اسعار  .1

 ی شود.خارجه استفاده اقتصاد

اقتصاد افغانستان ، اقتصاد محدود و مربوط به افغانستان بود و  .2

 فغانستان با کشورهایی خارجی روابط اقتصادی نداشت.ا

وبرای اصالح امور اقتصادی  عقب ماندهکشور بسيار نستانافغا .3

 خود به کمک های بيشتر ضرورت داشت.

 
 گمرکات دیده شود:. از نظام جدید  444

Telegram from his Britan Majesty’s ar Kabul to secretr of state for foreign 
affairs.India office, IOR.L/P+S/11/275, P462 ,July 1927 

 94. مظهر،دکتور علی، همان مرجع ، صفحه  445

 17. انيس ، محی الدین ، همان مرجع ، صفحه  446



[302] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

شرکتهای خارجی منافع بيشتر را از قرضه ها  بدست آوردند، بدليل  .4

مواد صناعتی را از  های خارجی افغانستان از قرضهحکومت اینکه 

 این کشور ها خریداری کرد.

شرکت تجارتی هنود بریاست نرنجن داس ، که روابط اقتصادی قوی   .5

با هندوستان داشت بيشتر از قرضه های خارجی نسبت به دولت 

غانستان استفاده کرد. شرکت نرنجن داس تمام اسعار خارجی را اف

خریداری و به خارج افغانستان انتقال داد.
447 

درکابل بسيار فعال بودند، تجار  نيز با شرکتهای هندی ، شرکتهای یهودی

به خارج انتقال  را از بازارهای کابل خریداری و، اسعار خارجی یاسعار یهود

دادند. 
448

 

جمع آوری اصالحات اقتصادی منجر به افزایش با تمام مشکالت و موانع ،

مليون روپيه کابلی افزایش یافت.  180درآمد دولت شد. در آمد حکومت به 

در صد  8در صد برای ارتش در دربار پادشاه و حدود  22مخارج اصلی دولت 

ها و پس  در صد درآمد ساالنه برای هزینه  37بنابر این تقریباً برای آموزش بود. 

یافت.برای بار اول حکومت توانست مصارف  انداز های احتمالی اختصاص

 دولت را از عواید داخلی تأمين کند.

با این حال، هزینه این اصالحات باعث شد تا مردم بيشترین فشار را احساس 

یکم، که بيشترین کنند، زیرا برخالف اواسط قرن بيستم و شروع قرن بيست و 

برنامه های ملی از طریق منابع مالی خارجی تمویل می شد، این اصالحات از  

طریق ماليات مردم تأمين می شدند. ماليات بيش از حد و سوء استفاده از  

صالحيت های اداری و سياسی باعث نارضایتی اجتماعی از حکومت شد.
449

 

برای گسترش قدرت   اصالحات این دوره ناشی از تالش عمده ترین مشکل

دولت مرکزی بود که مستقيماً بر زندگی مردم از طریق سه مکانيزم تأثير می 

 گذاشت: ماليات، خدمت عسکری و دخالت حکومت در زندگی خانوادگی.

 
447  .,p95Schinasi,May , op.ct 

 1061. کاکاخيل ، سيد ظفرشاه ، همان مرجع ، صفحه  448

  1399حمل  10به . رادیو آزادی، یکشن 449
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ماليات بيش از حد وسوء استفاده از صالحيت های اداری و سياسی باعث 

قان در یکی از ده 20حدود  1927از حکومت شد، درسال  منارضایتی مرد

عالوه براین ، ماليات سرانه   دهات افغانستان وزیر ماليه را لت و کوب کردند .  

 برساکنان شهر کابل تحميل شد. 

،دولت افغانستان به مشکالت بزرگ اقتصادی  1924-1923سالهای  اوایلاز

رور برو شد. دولت برای دفاع از نظام عليه انقالب جنوبی مجبورگردید وسائل 

ت نظامی خریداری کند، شورش جنوبی برای دولت یک مليون پوند و مهما

 خساره بار آورد.

مشکالت اقتصادی اسباب نا آرامی را بين ملت خلق کردو دولت قادر به حل 

 مشکالت اقتصادی نشد، قيمت مواد اوليه غذائی در بازارها بلند رفت و عدۀ

داشتند، جرائد قدرت خریدن مواد اوليه مثل آرد و روغن را ن  باشندگان

حکومت حل فوری افغانی هر روز شکایت های مردم را به نشر می سپردند و از 

رامطالبه ميکردند.
450

مردم وزیرماليه را مشکالت اقتصادی سبب آن شد تا

بازار  مواد اوليه و ضروری درمتهم به خيانت کنند. جنگ و بلند رفتن قيمت 

حکومت قادر نشد  1924تا اقتصاد بکلی فلج شود، در اواخر  آن شدسبب 

اقساط قرض های خارجی خود را بپردازد و مجبور شد در بدل پول نقد، پوست 

بپردازد.قره قل ، پشم و قالين برای بانکهای خارجی 
451 

 اصالحات در ساحۀ صناعت  
 صناعت در افغانستان از قدیم الزمان بشکل ابتدائی آن رواج داشت و

صناعتگران در هر منطقه مشغول کار بودند. در هرقریه ، نجار، آهنگر، نداف،  

خشت مال ، تکه باف و قالين باف موجود بود که احتياجات و ضرورت های 

مردم را آماده می کردند. اگر وضعيت صناعت بين افغانستان و کشور های 

ر ساحۀ صناعت همسایه را به مقارنه بگيریم، مالحظه می شود که افغانستان د

بسيار عقب مانده بود. جنگهای داخلی و موقعيت جغرافيوی و عدم امکانيات 

صناعت در  ناستخراج معادن برای استفاده از صنایع عامل مهم عقب ماند

 
 792. غبار ، ميرغالم محمد ، همان مرجع ، صفحه  450
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کشور به حساب می آید. بریتانيا به همان مقدار و اندازه که برای پيشرفت 

افغانستان در سالهای صناعت در هند توجه داشت به افغانستان نداشت و 

 اشغال نظامی بریتانيا از تجربه های صناعت بریتانيا استفاده نکرد.

درعصرامير شيرعلی خان دولت اهتمام بيشتر به صناعت داشت و امير عالقه  

ای بيشتر به صناعات استراتيجی نظامی نسبت به دیگر اقسام داشت. امير  

د، برنامه های صناعتی امير زیر فابریکۀ  اسلحه سازی را از خارج به کشور آور

ادارۀ متخصصين هندی و مهندس امریکایی بود.
452

فابریکۀ اسلحه سازی که  

اعتماد داشت .   ه قوت بشری نسبت به انرژیامير شيرعلی خان وارد کرد، ب 

انگليس  -برنامه اسلحه سازی امير در اثر مشکالت داخلی و جنگ دوم افغان

 متوقف شد.

اميرعبدالرحمن خان برنامه صناعتی امير شيرعلی خان را تعقيب کرد، امنيت 

 افغانستان نسبی و استقرار سياسی در این عهد سبب پيشرفت صناعت در 

شد. امير عبدالرحمن خان از تجربه های خارجی در صناعت داخلی استفاده کرد 

کرد . امير ت ينران و منهدسين خارجی مالقاو در جریان سفر به هند، با انج

 مالقاتهای خود را اینطور نوشت:

در هندوستان با مهندس فرانسوی بنام »جيروم« مالقات نمودم و نامبرده را به 

افغانستان دعوت کردم و همچنان با متخصص هندی در تخصص صناعت 

مالقات نمودم و از ایشان دعوت بعمل آوردم تا به افغانستان بيایند.
453 

الرحمن فابریکۀ اسلحه سازی که در کابل بود آنرا ترميم در قدم نخست اميرعبد

نمود. امير را در تجدید و تعمير و ترميم فابریکه مهندس انگليسی بنام 

»استيوارت« و دو مهندس افغانی بنامهای » قاسم خان و سالم خان« کمک 

آوردند.   که را با قوت صد اسپ به فعاليت  مهندسين فابرینمودند. این گروه از  

 .Mrدر ترميم و تجدید ماشينات فابریکه مهندس دیگر انگليسی بنام پاین »

Pyne  امير را مساعدت نمود. با وجود ماشينات متعدد وارد شده و ترميم »

، تعداد ار در فابریکه با دست انجام می یافتشده، در بسياری اوقات ک

 
 13. محمد، سلطان ، تاریخ حاالت عبدالرحمن خان ، جلد دوم ، صفحه  452
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جدید   آالتودن ماشين  فابریکه بسيار کوچک و ب یک  نفر بود. در    400کارگران  

حضور کارگران زیاد غير اقتصادی بود. فابریکه از تاریخ شروع به کار تا سال 

 تفنگ شد. 2500توپ و  150، موفق به ساختن  1900

از هند وارد کرد، این فابریکه امير عبدالرحمن خان فابریکه ساخت الکول را 

ابریکه زیر اداره و بوتل شراب از انگور توليد ميکرد. ف 1500در هشت ساعت 

نظر دومهندس امریکایی ویک مهندس هندی بنام راسنگ بود.مردم فابریکه  

ساخت الکول را مخالف شریعت اسالمی دانستند و امير را مجبور ساختند تا 

دروازۀ آنرا ببندد.
454 

فابریکۀ چرم و بوت دوزی در عهد امير عبدالرحمن خان زیر نظر مهندس  

از به فعاليت نمود. مهندس صناعت چرم انگليسی « آغAskerانگليسی بنام»

« بحيث معلم در این فابریکه کار ميکرد. دو متخصص افغان Thorntonبنام »

از جمله استادان  در تخصص چرم سازی بنامهای عظيم خان و غالم حيدرخان 

فابریکه بودند. کارگران ایرانی از شهر همدان در این فابریکه کار ميکردند. 

ان روسی بنام احدازبک، که قبالً در فابریکه بوت سازی متخصص مسلم 

مسکو مشغول کار بود برای تعليمات بوت دوزی در فابریکه استخدام شد. 

که اکثراً برای نظاميان  ریکه در یک روز هزار جوره بوت توليد می کردفاب 

نظامی بود. ه هدف از تأسيس فابریکه خدمتساخته ميشد و ميتوان گفت ک
455

 

(، صناعت در افغانستان پيشرفت 1919-1902امير حبيب اهلل خان )در عهد 

قابل مالحظه نمود، در قدم اول شهر صناعتی در شمال دریای کابل بنام 

»ماشين خانه« ساخته شد،ریاست ماشين خان را برادر امير بنام سردار محمد 

سردار محمد  سرور خان که به لقب امير صنایع شهرت داشت بعهده داشت.

عطا محمد خان مدیر فابریکه چرم و نادر رخان را در ادارۀ ماشين خانه سرو

بخش هندی همکاری و کمک می نمودند.
456

 

 
454  .Ibid , p38 

 36. مجلۀ آریانا، صفحه  455
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فابریکه تکه های  1912داخل شهر صناعتی شد و در  ، فابریکه چرم 1902در 

ابریشمی داخل شهر صناعتی گردید، این فابریکه در هر سه ماه هزار لباس  

برای عساکر می ساخت. در ماشين خانه اقسام صنایع حربی موجود بود مثل : 

صناعت باروت سازی بریاست محمد رضا ترکی، فابریکۀ آئينه سازی، 

ریکه نجاری، فابریکۀ شمع سازی، فابریکۀ ضرب فابریکۀ حجاری، فاب 

سکوک و فابریکۀ بوت که ریاست آنرا مهندس انگليسی بنام سرانتوم بعهده 

داشت . فابریکه به انرژی بخار کار ميکرد و دولت مجبور بود برای بکار 

انداختن ماشين از چوپ استفاده کند ، خریداری چوپ سرمایه زیاد را می 

دی بود لذا برای حل این معضله امير بفکر تأسيس بند خواست و غير اقتصا

امير را در ساختن بند فابریکۀ برق جبل السراج مهندس امرکایی بنام برق شد. 

  1911ساختمان فابریکه برق جبل السراج در می جویت مساعدت نمود. کار 

تکميل شد. 1918آغاز و در دیسمبر 
457

دولت نمایشگاه صناعت  1918در سال 

ا در کابل برگزارکرد، هدف از برگزاری نمایشکاه معرفی صنایع داخلی ر

ی در فداخلی برای مردم بود. با مهاجرت مسلمانان وسط آسيا صناعت قالين با

 افغانستان رونق یافت و قالين قلم مهم صادرت افغانستان را می ساخت. 

( عصر مدنيت معاصر افغانستان 1929-1919امان اهلل )عصر اعليحضرت 

در این عصر صناعت ترقی بيشتر نمود. امان اهلل خان توجه زیاد به صناعت   ،بود

اء کرد.  داخلی داشت و برای این منظور قوانين صنایع را تدوین و اجر

اعليحضرت امان اهلل خان در تاریخ افغانستان  »نظامنامۀ تعدیل صناعت«:

پيش کرد. اولين قانون صناعت را به مجلس لویۀ جرگه برای مناقشه و تصویب 

دولت صناعت را تنظيم و برای هر صناعت ادارۀ خاص را  1924اگست در 

را منع ميکرد تا صناعت و پيشۀ خود   گرکار،قانون جدید صناعت  بوجود آورد.

معاف  ی. در قانون جدید ماشين آالت صناعتی از محصول گمرکرا ترک کند

معاف بودند. شدو همچنان فابریکه ها برای مدت پنج سال از دادن ماليه 

 حکومت برای حمایت صنایع داخلی ماليات انگفت را باالی صنایع خارجی
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، صنایع زیاد باالی محصوالت صناعتی خارجیگذاشت،اما باوجود ماليات 

خارجی در بازار های کشور نسبت به صنایع وطنی قيمت تر بود.
458

 

 یق و اسالمی در تشو  اعليحضرت امان اهلل خان از ميتود و فرهنگ و نصوص

کرد، امان اهلل در سخنرانی خود در مجلس مي  وطنی استفاده  استفاده از صنایع

 فرمود: شویق و ترغيب به صنایع ملیشورا در ت

» باید در لویۀ جرگه آینده همه تان لباس های وطنی خودها را پوشيده بيائيد. 

هيچکسی  باز می گویم که در ینصورت بدرجۀ لحاظ شما را کرده ام که لحاظ 

بر شما الزم است که از تکهای وطن خود لباس بسازی،   را نکرده ام. دیناً و جداناً

ود بهر تار و پود آن بسم اهلل فکر کنيد! در وقتيکه تکهای وطن ما ساخته ميش

خير یا اهلل گفته ميشود. آیا پوشيدن این تکهای پاک خواب است، یا در بر 

نمودن پارچهای نا پاک که از دست یک بی وضوء و بی نماز خارجيه بعمل می 

 آید. اعليحضرت در خاتمه سخنرانی خود اضافه نمود:

یق بدئيد و تکهای وطن خود درین دو فقره که اوالد های خود را به معارف تشو 

را بپوشيد باز بيان ميکنم که عموماً ملتم را زیاده بر زیاده تشویق بدئيد زیراکه 

واسطه همه بلندیها علم است و پوشيدن تکهای وطن نيز برای اقتصاد ما 

سودمنداست«. 
459
  

ها، باالی کارگران ظلم مؤسسات خصوصی و فابریکه قانون کار و کارگر: در 

، برای عدالت به کارگر و حفظ حقوق کارگران حمایت نمی شد قوقح می شد،

، دولت قانون جدید را تصویب کرد. باساس قانون جدید 1928در سال  او

گردید،درقانون جدیداگر  ساعت تثبيت8ساعت کاردریک روزبه 

 د.د مستحق مزد اضافی می شر می کرکاساعت  8کارگربيشتراز 

مکتب »صنائع« را در کابل تأسيس نمود.  جهت تربيه کارگران فنی ، حکومت

بر  در مراحل تدریس در مکتب صنائع دو مرحله بود و هر مرحله دو سال را

مختلف مانند:نجاری، آهنگری،تکه  های  ميگرفت.در مکتب صنائع،صناعت
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بافی، ميخانيکی تدریس ميشد. ورکشاپ موتر، برق نيز در مکتب برای 

د. استادان المانی و افغانی در مکتب تمرین و تدریس شاگردان  افتتاح ش

مشغول تدریس بودند. در پهلوی مکتب صنائع، فابریکه کوچک به هدف کار 

عملی برای شاگردان نيز تأسيس شد.
460

 

یکه نساجی و منسوجات را تکه، دولت فابر برای رفع احتياجات مردم برای

دی با بریتانيا اقتصا فابریکه ها افغانستان قرار دادو برای توریدتأسيس 

در ماده ششم قرارداد، افغانستان حق استيراد فابریکه را از بامضاء رسانيد.

بدست آورد و باساس معاهده بين انگلستان و افغانستان، وسایل بریتانيا 

صناعتی از محصول گمرکی در بنادر هند معاف شد.
461 

کشور هایی  . ات با کشور هایی اروپائی بامضاء رسانيدافغانستان معاهد

مزارشریف،قطغن،جبل  در فابریکه نساجیدر تأسيس  اروپائی

دربين  حکومت افغانستان را همکاری نمودند. وهرات السراج،ترکستان

منسوجات کرباس ساخت هرات شهرت بيشتر را داشت. 
462

 

سفر اعليحضرت امان اهلل خان به اروپا و دیدار او از شهرهای صناعتی اروپا 

زیادی را در ساحۀ صناعت در افغانستان پيش آورد. امان اهلل خان از  تحوالت 

صناعتی انگلستان، فرانسه، المان و روسيه دیدن کرد. جرائد  های شهر

اروپایی خصوصاً جرائد انگليسی از توجه و اهتمام پادشاه افغانستان به 

اهلل   صناعات اروپا راپور هایی مفصل به نشر سپردند. در شهر مانچستر ، امان

از امان اهلل خان يه بال شایان شدو در بيانيه استقبال استق خان از طرف حاکم آن

ور شدو گفت: ما به از پيشرفت صناعت در افغانستان یاد آ والی مانچستر

را در افغانستان می بينيم و یقين داریم که پيشرفت صنایع کمال رضایت 

يکند.صناعات در افغانستان بقيادت پادشاه ترقی بيشتر م
463
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اعليحضرت امان اهلل خان از شهر های صناعتی و فابریکه ها  در جریان سفر

بدست استفاده را صاحبان کمپنی ها  یندرکشور های اروپائی، بيشتر

آوردند، صاحبان فابریکه هایی اروپا بيشترین ماشين حاالت برای افغانستان 

ابریکه باروت رسانند. اعليحضرت از المان، انگلستان و فرانسه فبفروش 

 سازی، سمنت، صابون ، نساجی، چوپ، فابریکه روغن و بوره را خریداری 

رد. فابریکه های خریداری شده قبل از سقوط حکومت امان اهلل خان به ک

نشد.   ها بندرکراچی رسيدواعليحضرت امان اهلل خان موفق به دیدن فابریکه

د و اکثر ان تسليم ندابه حکومت حبيب اهلل خحکومت بریتانيا ماشين آالت را 

.ندفابریکه ها و ماشين آالت در بندر کراچی تلف شد
464

 

دولت برنامه وسيع صناعت را به مجلس شورا پيش کرد. برنامه   1928سال در 

ساختن  و جدید شامل فابریکه موتر سازی، ترميم طياره، نساجی، چرم گری

 دادند.به آن رأی  صناعتی جدید را قبول و  پروژه های  های    بمب بود، وکالء تمام  

آغاز به فعاليت نمود. ها اعليحضرت امان اهلل خان ، اکثر فابریکه در عصر 

از فابریکه های افغانستان دیدار نمودو در   1925« در سال  Perntآقای پيرنت»

آخرسفرخود اظهار داشت که افغانستان درآیندۀ نزدیک به کشور صناعتی 

تبدیل خواهد شد.
465 

منابع انگليسی از صناعت گوگرد خبر ميدهند، گوگرد ساخت افغانستان به 

ساخت گوگرد  شد،منابع انگليسی ميگویندکه می خارجی صادر بازارهای

اضافه   وسی و هندی  خوبتر و ارزنتر است ،راپورافغانستان نسبت به گوگرد ر

 .ندددان فابریکه را زنان تشکيل می داارمنمی کند که اکثر ک

برای  ای فعاليت بيشتر فابریکه ها، دولت در فکر تأسيس منابع طبيعیبر

برای ساختن بند برق با کشور هایی اروپائی قرارداد ها  انرژی شد، حکومت 

«  Pudolf Oertelبامضاء رسانيد. ریاست هيأت المانی را مهندس المانی بنام »
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اختن فابریکه بلدیت داشت . مهندس المانی در س نيز داشت، او بزبان فارسی

برق چک وردگ، قندهار، پل خمری، جالل آباد و سروبی سهم فعال داشت. بند 

برق سروبی در سلطنت اعليحضرت محمد ظاهر شان تکميل شد.
466

 

دارد، متخصصين در رشته  تقا و پيشرفت صناعت اهميت زیاددن در ارمع 

 تاندر افغانس معادن از وجود معدن ذغال سنگ، نقره، آهن، مس و فوالد

اطمينان دادند.ذغال سنگ اولين معدنی بودکه متخصصين فرانسوی آنر 

کشف و مورد استفاده ای فابریکه ها و منازل قرار گرفت. 
467

 

افغانستان قرار داد با روسيه در مورد استخراج پترول بامضاء رسانيد و 

باساس قرارداد متخصصين روسی در شمال افغانستان مشغول مطالعات 

در  دند و همچنان روسيه تعداد بورسهاشوتحقيقات اکتشافات گاز و تيل 

داد قرار  تان در پوهنتون باکو داد. همچنان افغانستانرشته معادن به افغانس

، متخصصين فرانسوی درجنوب افغانستان بامضاء رسانيدمشابه با فرانسه 

شدند. المان حق امتياز مطالعات را در ساحۀ و تحقيقات مشغول مطالعات 

حجارکریمه مانند یاقوت،زمرد و الجور بدست آورد ، شرکت المانی بنام 

«Krupp فغانستان حق امتياز تحقيقات را در ساحۀ معادن در ا 1928« در سال

 شورش های داخلی نا تمام ماند. و بررسی ها بسبب بدست آورد،اما تحقيقات

تجارت اروپا درمقابل  و در افغانستان تقویت نيافت  اروپا گذاری سرمایه

بيشترصنایع داخلی  مانع انکشاف نافذشده ميرفت،این نفوذ ثانوی

اقد فابریکه ف باقی ماند. افغانستانبه حالت بدوی اقتصاد کشور ميگردیدو

بود، لذا حکومت امانيه در صدد   یهای عمده و خط آهن و کتله های کارگر

 1307تورید فابریکه ها و تمدید خط آهن در افغانستان برآمد و در لویه جرگه 

ام اقد اخلدای تهيه یک فابریکه ترميم طياره که دولت برتوضيح دادحکومت 

باروت سفيد دایر ميکند.  یک فابریکه دیگری برای ساختن  است و همچنان
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دولت با دو شرکت جرمنی و فرانسوی قرار دادی ببست که طبق آن در ده سال 

 خط آهن از جنوب افغانستان به شمال آن تمدید ميگردید.

تمدید  .ندبه کندهاررفت از آنجا و ندبه کابل آمد فرانسوی برای سروی چهارنفر

دست گرفته شد، استيشن    رکشور زیفون بين مرکز و والیات  ل لين تلگراف و تي

در پغمان و جالل آباد، کندهارزیر کارگرفته شد، به فابریکه های چرم   های برق

 گری و باروت سازی و سمنت وگوگرد برق داده شد.

کار خانه های ترميم موتر و پرزه سازی، صابون و عطریات، نختابی و پارچه 

  هرات تأسيس ندهار و مزار وکبافی، نجاری و یخ سازی، پنبه و روغن کشی در

 و اعمار فابریکه های ذیل در نظر گرفته شد: گردید

پنيری و نخی و جيم،دکمه سازی،حفظ ميوه،مسکه قندسازی،نساجی

،آبکشی و تيل خاک کشی، پسته هوایی بين کابل و مزار و شوروی، سازی

تکميل شد و ایران ، ترکيه مد نظر قرار گرفت، بند آب غازی و بند سراج غزنی 

بستن بند آب چمکنی و تکميل نهر رزاق روی دست گرفته شد.
468 

اعليحضرت امان اهلل نقش مهم را در ساحات اقتصادی بازی کرد و در این عهد  

تجارت و صناعت و زراعت انکشاف قابل مالحظه نمود و سرمایه ملی بوجود 

قرار داد  آمد وافغانستان با کشورهایی خارجی روابط اقتصادی پيدا کرد.

های تجارتی و معاهدات اقتصادی با کشور هایی خارجی سبب پيشرفت 

روابط تجارت شد، اما افغانستان قادر نشد تا از قرضه های خارجی استفاده 

مناسب کند و بالمقابل شرکت های خارجی قادر شدند مواد صناعتی خود را 

دست آورده بود با پول اسعار خارجی که دولت افغانستان از بانکهای اروپا ب 

 بفروشند. 

امان اهلل خان اکثر پول قرضه را درساختار خط آهن دارالآمان و نواحی آن 

غير اقتصادی مصرف کرد و اکثر برنامه هایی اقتصادی شاه غير مطالعه شده و

ی را وضع  بود. با قرضه های انگفت خارجی، دولت مجبور شد ماليات اضاف

مردم بيشتر متضرر ساخت وشکایت مردم را  یکند و این وضعيت اقتصاد
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ی عينی ملی امان اهلل خان از واقعيت ها بلندشد. در برنامه های صنایع

رنامه های صناعتی و بطور متوجه بود و در ب  تربه احساسات زیاد افغانستان

. واحتياجات اوليه کشور ومردم را مد نظر نداشتاقتصادی ضروریات  عموم

اد صناعتی در نبود کارگران ماهر و با تجربه  خریداری فابریکه های زیاد و مو 

سبب شده که توليدات بسيار محدود مانده و اکثر فابریکه مانند مخزن آهن 

 باقی ماند.

اشت چندان به  سياست و برنامه های صناعتی که شاه امان اهلل ، اساس آنرا گذ

صناعتی دولت مجبور ماهر  در عدم موجودیت کارگران  نفع کشور تمام نشد.

شدکارگران خارجی را با معاش انگفت استخدام نمایدو اسعارخارجی از 

افغانستان بيرون شد. اعليحضرت محمد نادر سياست صناعتی شاه امان اهلل 

خان را انتقاد کرده می نویسد: افراد ملت افغانستان هر روز ده ها مهندس و  

ند بدون متخصص خارجی را می دیدندکه در خيابانهای کابل درگشت و گذار ا

اینکه کاری داشته باشند. 
469 

Fraser  اضافه ميکند: درحاليکه خدمات ضروری و اوليه در حالت عادی

گذاشته شده بود، مبالغی زیاد را برای خریداری طياره ها که تعداد از آنها 

اصال پرواز هم نکردند و تعمير شهر و خریداری فابریکه ها که هيچ فایده 

 رسيد. فنداشت به مصر

ازکابل به لندن راجع به سياست سير همفری، سفير بریتانيا در کابل در تلگرام 

صناعتی اعليحضرت امان اهلل خان نوشت: دوست عزیزم که از المان است برایم 

مواد صناعتی که امان اهلل خان از المان خریداری نموده هيچ نوع  گفت که تمام

فایده ای برای افغانستان ندارد.
470

 

اسعار  اعليحضرت امان اهلل خان درسياست های اقتصادی خود، ذخيره

خارجی را نادیده گرفته بود و در بسياری اوقات در خزانۀ دولت پول خارجی 

موجود نمی بود. اما اگر با انصاف در سياست اقتصادی اعليحضرت امان اهلل 

، با اینکه بسا برنامه ها درعصر او نتيجه نداد اما را مطالعه و بررسی کرد  خان
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[313] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

روش  ی ازو نظامهای بعد اساس اقتصاد مدرن در افغانستان گذاشته شد

 استفاده بردند. عصر امانيه اقتصادی و اصالحات مهم

 تأسیس شرکت نقل هوائی 
، به ناوگان هوایی جهان پيوست و بار بعد از استقالل  افغانستان برای اولين

در زمان دولت امان اهلل خان چند طياره از شوروی سابق و المان خرید و اولين 

هم در همين زمان در منطقۀ خواجه رواش کابل ساخته   ميدان هوایی افغانستان

شد.
471 

از برنامه های مهم حکومت امان اهلل خان   شرکت هوایی یکی تأسيس

بود،شرکت هوایی برای خدمات هموطنان در داخل و خارج در نظر گرفته شده  

. افغانستان از نظر موقعيت جغرافيوی محاط به خشکه بود و برای ارتقا و  بود

تجارت و روابط خارجی به خطوط هوایی بيشتر ضرورت داشت. پيشرفت 

اعليحضرت امان اهلل خان موفق شد در حيات خود اولين پرواز شرکت هوایی 

افغانی بين کابل و تاشکند را افتتاح کند.
472

 

افغانستان با شرکت المانی بازرگانی شرق اتفاقيه بامضاء  1923اپریل  26در 

ميان دو کشورآغاز توافقات گوناگون دو دولت در رسانيد. عقد این تفاهمنامه  

عرصه های دیگر و شروع عملی همکاری آنها بود.یکی از این توافقات تحویلی 

چند عدد طياره از سوی شرکت یونکر و دورنير بود، البته این کار آغاز پرواز 

از راه تاشکند در اتحاد شوروی بود.های منظم بعدی ميان کابل و اروپا 
473 

افغانستان قراردادی با شرکت لوفت هانزا، جرمنی بامضاء رسانيد، طبق مواد 

قراردادشرکت لوفت هانزا حق استفاده از ميدانهای هوایی افغانستان را برای 

، دولت 1924بين کابل و تهران دریافت نمود.  در سال  خود های پرواز

اد توافقنامه افغانستان با روسيه شوروی توافقنامه امضاء کرد، مطابق مو 
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[314] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

طياره مسافربری از روسيه خریداری کرد، و پيلوت های روسی  5افغانستان 

در شرکت هوایی افغانستان استقدام شدند.
474

 

حکومت بریتانيا با دولت افغانستان در مورد همکاری هوایی داخل  1928در 

مذاکره شد، شرکت هوایی انگلستان بعد از توافقنامه با دولت افغانستان حق 

اولين پرواز شرکت   1928ستفاده از فضاء افغانستان را حاصل کردو در اپریل  ا

ستان بين کابل و الهور آغاز گردید.هوایی انگل 
475

همچنان دولت ترکيه 

توافقنامۀ با دولت افغانستان بامضاء رسانيد و باساس آن شرکت هوایی ترکيه 

 دفتر خود را در کابل باز نمود.

کابل ، قندهار،هرات، مزارشریف و جالل آباد  تپرواز های داخلی بين والی

اره شروع شد. شرکت هوایی افغانستان پنج طياره مسافربری از روسيه ، سه طي

بریتانيا خریداری نمود و دولت پولند یک طياره به  از المان و دو طياره از

افغانستان اهداء کرد. بعد از خریداری طياره ها شرکت هوایی افغانستان با 

ده از تجربه شرکت هوایی ترکيه ، شرکت هوایی را بنام »شرکت طياره استفا

ملی افغانی« تأسيس نمود و این شرکت در سلطنت اعليحضرت محمد ظاهر 

 شاه بنام شرکت آریانا مسمی گردید.

ميالدی آغاز به   1923اولين بار در افغانستان در سال  ترانسپورت هوایی برای  

این وسيله جدید در حمل و نقل مسافرین دریک حد کار نمود.در آن زمان از 

آن زمان تخنيک هوانوردی هنوز  حدود استفاده ميگردید به دليل اینکه درم

ی حمل و نقل اموال در افغانستان به اندازه کافی پيشرفت نکرده بود و برا

ود وفقط برای پروازهای داخلی برای اولين بار مورد بن تجارتی مساعد 

ضای خطوط بين المللی اجازه عبور از ف رفت و برخی ازاستفاده قرار گ

 کميالدی یک طياره کوچ 1928افغانستان را تقاض نموده بودند. در سال 

 روسی بين افغانستان و روسيه رفت و آمد می نمود.

یک طياره سه ماشينه مربوط به شرکت  1938جنگ جهانی دوم در سال قبل از 

قصد کابل وهرات و از آنجا به استقامت لوفت هانزای جرمنی از برلين به م
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[315] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

جاپان پروازه های خود را آغاز نمود. در جریان جنگ جهانی دوم کشور های 

غير مستقيم تحت تأثير جنگ قرار  به طور مستقيم و آسایی و اروپایی

م بی تأثير نماند. تأثير این جنگ روی خطوط هوایی تا و افغانستان هگرفتند

شت. چند سال بعد هم ادامه دا
476

 

اط ادارۀ تلگراف و تيلفون را برنامه گذاری سهولت ارتب  دولت افغانستان برای

نمود و برای تکميل این برنامه مهندسين روسی کمک نمودند و اولين خط 

تلگراف بين کابل، قندهار و هرات و بين کابل و پشاور و کابل و تاشکنددر 

مهندسين روسی خط تيلفون  1925- 1924افتتاح گردید. در سالهای  1927

اعليحضرت امان  بين کابل و قندهار و مزارشریف و هرات را تکميل کردند.

اهلل خان خط تيلفون بين کابل و قندهار را با ثبت صدای خود با این کلمات 

 افتتاح نمود:

برادران عزیزم! من از شما بسيار دور بودم و قادر به اتصال با شما نبودم جهت 

ت با شما به حکومت امر نمودم تاخط تيلفون بين کابل و قندهار داشتن اتصاال 

را بسازند و امروز بسيار با سعادت هستم که حکومت شما موفق به بنای خط 

تيلفون شد.
477

 

 اصالح مواصالت و جاده ها 
در اواخر قرن نزدهم اولين وسيله نقليه جهت سهولت در حمل و نقل خصوصی 

تجارت داخلی و خارجی به وسيلۀ حيوانات و عمومی و بخش بزرگی از مواد 

و تنها راه های ارتباطی کم عرض با  مانند اسپ ، قاطر و شتر جا به جا می شد

ایجاد کاروانسراها در مسافه های معين پاسخ گوی نياز های تجارت محدود  

و  معضله و مشکل مهم را درک آن زمان بود. اعليحضرت امان اهلل خان این 

باط دستجمعی جاده ها را در پيشرفت تجارت وارتاهميت مواصالت و 

استفاده از وسایل حمل و نقل جدید موتری اقتصاد  ميدانست و ميدانست با

کشور بلند و رابطه بين مردم و مردم و حکومت مرکزی را تقویت می نماید.
478
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[316] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

سرک،خط آهن، مواصالت زمينی و هوایی مشترکاً در تعالی و ترقی یک 

مهم اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را دارد. تجارت  کشور نقش اوليه و 

داخلی و خارجی بدون راه و خط آهن و مواصالت مدرن و جدید نا ممکن 

ميباشد. از ناحيه سياسی اصالح و تعمير شاه راه در توحيد سياسی کشور 

نقش اوليه را بازی ميکند. مواصالت شامل، خط تيلفون، پست ، تلگرام ، راه  

 وایی ميباشد. و سرک و خطوط ه

یکی از مهمترین   کشور  مردم شمال و جنوب  ه بينبطاو ر  راه بين شمال و جنوب

. روابط تجارتی و معامالت آن بشکل قافله بين شمال و برنامه های دولت بود

جنوب صورت ميگرفت و مردم در فصل زمستان و بسته شدن راه تلفات جانی 

 و خسارات مالی را متحمل می شدند.

می بریتانوی از مشکالت راه بين شمال و جنوب افغانستان خبرمی منابع رس

ی آمده که در روزهای زمستان راه برودهد. در راپور رسمی دولت بریتانيا 

ترافيک کامال مسدود ميبود، حتی پادشاه افغانستان امان اهلل خان با وسيله 

اده از اسپ و شتر از مناطق شمال دیدن ميکردو در اواخر سلطنت اش با استف

موتر  روسها در شمال برای پادشاه طياره به شمال کشورسفر می نمود و

ميفرستادند. منبع اضافه می کند که پادشاه شخصاً مشکالت رفت و آمد را 

مالحظه و توجه به اصالح آن داشت.
479

 

راه سالنگ شد، اما مشکالت اعليحضرت نخست به فکر ساختن سرک از 

اعليحضرت محمد  1923آنرا برای دولت نداد. در اقتصادی اجازه تکميل 

نادرخان کار امان اهلل خان را ادامه داد اما در عهد او نيز تکميل نشد و بالآخره 

کمک شوروی درعصر اعليحضرت محمد  راه سالنگ باحفر تونل به 1960در

 ظاهر خان تکميل و مورد استفاده قرار گرفت. 
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[317] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

 این شاهراه  یق جالل آباد شروع شد ،از طر کار ساختمانی سرک کابل ،پشاور

را  در عهداعليحضرت امان اهلل تکميل نشد. امان اهلل خان سرک کابل تا هرات 

افتتاح نمود.از طریق قندهار
480

 

خط ریل برنامۀ مهم دیگر دولت بود، امان اهلل خان در مقدمه خواست تا خط 

برساند. برای ریل را از کشک تا سرحد شوروی آغاز و به سرحد هند در جنوب 

حتياج داشت . امان اهلل در ااین پروژه دولت افغانستان به کمک مالی خارجی 

 « پيشHindenburgجریان سفرش به المان نقشۀ خط آهن را برای رئيس المان»

اقتصادی خواست ، اما   کارآن از حکومت جرمنی مساعدتو برای آغازکرد

ه امان اهلل خان پيشنهاد المان بدرخواست شاه موافقه نکردو برای شا رئيس

برای افغانستان غير اقتصادی است و از شاه دعوت  نمود که  ساختن این پروژه  

نمود که اقدام باین کار بزرگ نکند اما امان اهلل خان به نظریات رئيس المان ارج 

 نگذاشت . 

در فرانسه، اعليحضرت امان اهلل خان سعی نمود تا دولت فرانسه و شرکت های  

 ستان شریک سازد. در جریان مذاکرهرا برای بنای خط آهن در افغان  فرانسوی

« قبول  Basilzaharoffکارگران » فرانسوی،رئيس اتحادیه اتحادیه کارگران  با

افغانستان را در ساختن خط آهن کمک و رهنمائی کند. بعد از امضاء کرد

  « به Michcl Clemenceauتوافقنامه هيأت از مهندسين فرانسوی بریاست»

کابل آمد، هيأت اراضی افغانستان را مطالعه و سرویوی نموده نقشه خط آهن 

 را تکميل نمود.

هن در افغانستان حکومت بریتانيا از اشتراک فرانسوی ها برای ساختن خط آ

به دليل اینکه خط آهن ، افغانستان را با روسيه و ایران بنظر شک می دید

کرد از پالن خط ریل و هدف پادشاه ارتباط می داد. حکومت بریتانيا کوشش 

، رئيس هيئت از آن از طریق رئيس هيئت فرانسوی معلومات بدست آورد

فرانسه نقشه کار خط آهن را به سفارت بریتانيا در پاریس به سفير انگلستان 

داد. 
481 
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[318] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

 کار آن متوقف شد  1928انقالب  ساخت خط آهن درکابل آغاز یافت اما به سبب  

آن نشدند و متأسفانه افغانستان تا  و حکومت های بعدی بفکر احياء دوبارۀ 

امروز فاقد خط آهن است.
482 

  

 
. از موضوع خط آهن از سرحد روسيه تا جنوب افغانستان مرحوم دکتور نور علی برای بنده   482

معلومات دادند که در عهد اعليحضرت محمد ظاهرشاه ، موضوع چندین بار در مجلس وزراء 

مورد بحث قرار گرفت. اکثریت وزراء از امتداد خط آهن تشویش نشان دادند و احتمال مداخلۀ 

ی را در افغانستان از طریق خط آهن یکی از عوامل عدم قبول خود اظهار کردند. دکتور شورو

وزراء تنها دکتور عبدالصمد حامد از امتداد خط آهن  نور علی ادامه داده فرمودند که در بين 

در مجلس وزراء حمایت می نمود. من قبل از طبع تحقيق خود بنام افغانستان در عهد 

جرمنی را برای داکتر صاحب مرحوم حامد در« موضوع  1929-1919خان    اعليحضرت امان اهلل

نوشتم تا اگر ميخواهند نظر خود را بفرستند. چند وقت بعد محترم داکتر صاحب عبدالستار 

سيرت مرا به منزل خود خواست و فرمودند که داکتر صاحب حامد نظر خود را در مورد فرستاده 

برای فضل غنی جان موضوع مجلس وزراء را  ته اند که اوالً دکتور نورعلی اند اما شرط گذاش

تحریری بنویسند و بعد از آن استاد سيرت صاحب نامه مرا به مجددی صاحب تسليم کنند. در 

در منزل مرحوم محمد اکبرپروانی که از طرف نور محمد ترکی بحيث سفير در جده  1980سال 

نمودم . مرحوم حب نورعلی خان دیدار داشتم و موضوع را بيان  تعيين شده بودند ، با داکتر صا

وقت را تعيين و فرمودند که به دیدن شان بروم و نامه ای شانرا بگيرم. به وقت  نورعلی خان

 تعيين شده رفتم و اما جناب شان دروازه را باز نکردند.



[319] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

 

 فصل دهم 
 اصالحات عسکری 

ارتش منظم" در افغانستان را به پيش از برخی مؤرخان زمان ایجاد نخستين"

 ( در نيمۀ1879-1825شاه امان اهلل خان و منسوب به دورۀ امير شير علی خان) 

دوم قرن نوزدهم می دانند. ارتش امير شيرعلی خان در برابر ورد نيروهای 

بریتانيایی و پيش از وقوع جنگ دوم افغان ــ انگليس فروپاشيد
483

. 

هزار فرد تشکيل داد و در  35از امير شيرعلی خان فرقه های نظامی منظم را 

روسی تربيه نظاميان از متخصصين روس استفاده کرد، موجودیت نظاميان 

اسباب غضب و پریشانی بریتانيا را سبب شد و یکی از اسباب و علل سقوط 

همکاری امير با روسها ازبرنامه های نظامی جدید امير نيز مخالفت انگليس 

در شئون نظامی بود.
484

 

امير عبدالرحمن در نظام عسکری، از نظام قبيلوی )قومی( استفاده کرد. 

توپ خانه، سوار، پياده و پوليس  اميرقوای نظامی را به چهار گروپ ) 

عسکری( تقسيم نمود و در خریداری و تهيه اسلحه تنها به دولت بریتانيا 

کابل افتتاح نمود. من خان فابریکه اسلحه سازی را در اکتفاء کرد.امير عبدالرح

خود استفاده   امير از قوای نظامی برای تصفيه مخالفين سياسی و تقویت نظام

 .فق بودکردو در این عمل مو 

افغانستان پيشرفت های اردوی  (،1919-1901در زمان امير حبيب اهلل خان )

نمود.مکتب حربيه برای آموزش کادرهای افسری ارتش درکابل تأسيس  خوب

امير حبيب  نفر در آن علوم نظامی را می آموختند. 900شد که بعدها به تعداد

يز تأسيس کرد و نظام  اهلل خان با حفظ قوای قومی ، قوای نظامی جدید را ن 

جلب عسکری را بنام » هشت نفری« باین معنی که هر قریه مجبور بود از هشت 

نفر باشنده خود یکنفر را برای خدمت نظامی بفرستد. در نظام جدید عسکری  
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[320] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

عصر امير حبيب اهلل خان جنرال محمد نادر خان نقش عمده را داشت، جنرال  

ماده بود تدوین و در آن رتبه  35ل عسکری که شاممحمد نادر قوانين جدید 

های عسکری، معاشات عساکر و صاحبمنصبان شامل بود و برای اولين بار 

 بودجه نظامی اساس گذاشته شد. 

جنرال محمد نادر به فرمایشات امير حبيب اهلل خان مکتب عسکری را در کابل 

هایی خان  اوالدتاح نمود، شاگردان مکتب را بنام » مکتب ملک زاده ها« افت

ها و رجال برجسته دولت و ملک ها می ساختند، استادان مکتب نظاميان 

ترکی بودند. مکتب عسکری دوم بنام »مکتب جدید االسالم« تأسيس شد،  

شاگردان مکتب عموماً از باشندگان نورستان بودند. نادرخان موفق شده هر دو 

ان اهلل خان یکی از مکتب را یکجا و مکتب حربيه را تأسيس نماید که ام

 شاگردان آن بود.

در عهد اعليحضرت امان اهلل خان نظام اردوی افغانستان تحول عظيم نمودو 

بعد از استقالل ، افغانستان حق خریداری اسلحه را از منابع مختلف بدست 

آورد. امان اهلل خان شخصًا معلومات و تجربه هایی نظامی داشت و در دوران 

ه با متخصصين و استادان نظامی داخلی و خارجی تحصيل در مکتب حربي

می  خصوصاً ترکها بيشتر آشنا شد و در بين استادان با جنرال محمود سا

کرد.ایجاد روابط مستقيم و متين
485
  

در زمان اعليحضرت امان اهلل ، یک قطعه نمونه نيز تشکيل شد، افسران و 

د،بعضی افسران آموزگاران ترکی برای آموزش افسران افغانی استخدام ش

عزام شدند.  ا می به ترکيه و کشورهای دیگربرای کسب تحصيالت نظاافغانی 

در آغاز اصالحات اساسی در عرصه های مختلف، پس از  شاه امان اهلل خان

در صدد برآمد تا با  غان ــ  انگليس منابع تمویل را از دست داد وجنگ سوم اف

 ترکی ارتش را تقویت کند. تجهيزات سایر کشور های اروپایی و افسران

ميرغالم محمد غبار می نویسد ارتش در زمان امان اهلل خان توسعه چندانی 

نکرد. هر چند شاه امان اهلل اقدامات برای مدرن سازی ارتش را روی دست  
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[321] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

گرفت، خرید اسلحه ازکشور هایی اروپایی، استخدام آموزگاران نظامی ترک 

وزش به خارج از کشور از جمله این و فرستادن برخی از افسران برای آم

 اقدامات است.

شاه امان اهلل مقداری اسلحه جدید، به شمول هواپيما از خارج خریداری کرده  

اما به گفته مير محمد صدیق فرهنگ ، افرادی که این جنگ افزار ها را باید 

استفاده می کردند، آموزش کافی داده نشدند.
486 

 خان را بررسی عسکری عصراعليحضرت امان اهللیک تعداداز مؤرخين نظام 

امان اهلل خان در شئون عسکری اهتمام خاص نداشت و قوای   کرده می نویسند،

افغانستان در نتيجۀ ضعف در تمرینات نظامی و استفاده از وسائل نظامی 

ناکام ماندواضافه  1928و  1924نظامی مدرن در مبارزه با شورشيان سال 

ۀ  خان به نظام عسکری، بيشتر جنبایت شاه امان اهللميکنندکه توجه وعن

 اکادمی داشت.تخصص تشریفاتی نسبت به 

اما اگر به دقت اصالحات امان اهلل خان را بررسی و تحقيق عادالنه نمائيم باین 

نتيجه ميرسيم، که شاه توجه و اهتمام زیاد به شئون نظامی داشت و هميشه در 

ل امی بود. عدم موفقيت قوای نظامی در سافکر تربيه و نوسازی در امور نظ

به علت ضعف و ناتوانی قوای نظامی نبود بلکه دالیل و علت  1928و  1924

 های دیگر داشت که در مورد آن در فصل انقالبات و شورشها بحث خواهد شد.

ستان متشکل از تمام قبایل و امان اهلل خان اراده داشت تا قوای نظامی افغان 

باشد. نظاميان افغانی می گویند که امان اهلل خان طرفدار  کشور باشندگان 

قوای نظامی کوچک اما با نظام خاص بود و اراده نداشت نظاميان افغانی را 

تنها افراد قبایل تشکيل دهند.
487

شاه ميخواست قوای نظامی مربوط به دولت  

هشت   نظام نظام عسکری ظلم می دانست و درباشدو نظام هشت نفری را در 

قریه در خدمت عسکری معرفی ميشدند. امان اهلل خان عموماً فقرای  ری،نف

 نظام پشک را بوجود آورد. آن در بدل نظام هشت نفری را لغوو
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[322] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

نظامنامۀ جدید  1924اعليحضرت امان اهلل خان در جهت تطبيق نظام پشک، 

عسکری را به مجلس لویۀ جرگه پيش کرد. باساس قانون جدید خدمت نظامی 

شک باالی تمام باشندگان افغانستان از طبقۀ ذکور بدون استثناء باساس پ

 نمایندگان قانون جدیدعسکری،از طرف مجلسبرای مدت دوسال تعيين شد.

 شدیدا انتقاد شد، وکالء خصوصاً رجال قبایل احساس کردندکه بعض

در قوانين گذشته رجال قبایل از خدمت  امتيازات خود را از دست ميدهند.

بودند. شاه توانست با قبول بعض تعدیالت در مواد قانون ،  نظامی معاف

 موافقه وکالء را بدست آورد.

دت  م 1927قانون سال در برای دو سال بود و  1924عسکری قانون خدمت 

مدت سه سال مورد قبول اعضای  خدمت نظامی به سه سال ارتقاء یافت، ليکن

. شاه در تدوین قوانين نظامی اعتماد کامل به لویه جرگه قرار نگرفت و رد شد

قوانين عسکری ترکيه داشت و در مواد قانون جدید تفاوت بين جامعۀ افغانی 

و ترکيه را از نظر دور داشت و ميتوان گفت که قانون جدید کاپی از قانون 

د کابل باالی متخصصين نظامی ر شئون نظامی اعتمانظامی ترکی بود. شاه د

داشت واکثر استادان مکتب حربی را ترکها تشکيل ميداند، شاه برای  ترکی

بودکه  محمودسامیجمله  و از آن   عدۀ از ضابطان ترکی تابعيت افغانی را داد

 .در نظام عسکری تا رتبۀ جنرالی درعهد اعليحضرت امان اهلل خان رسيد

 اهده نظامی را در مسکو امضاء کرد.غانستان با دولت ترکيه مع اف 1920در 

ترکيه تعهد نمودکه مشاورین نظامی ترکی را برای مدت پنج طرف درمعاهده 

مدت پنج سال را تمدید تا سال به افغانستان می فرستد و افغانستان حق دارد 

ه و ند بریاست جمال باشاکند. مشاورین ترکی که به افغانستان فرستاده شد

م بيک بود.جنرال کاظ
488

که  بوداین هيئت ترکی برای پادشاه  نخستين مشورۀ

وانان را به صف نظامی استخدام تقاعد و در بدل شان ج  رانظاميان سالمند  شاه

د، همچنان پيشنهاد کردندتا معاش صاحبمنصبان تقليل و در بدل آن مواد نمای

غذائی و لباس نظامی و بيمه صحی مد نظرگرفته شود.
489
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[323] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

جنرال محمدنادرخان به پيشنهادات اصالحی ترکها مخالفت وآنرا به مصلحت 

. نادر خان پيشنهادات خود را به مجلس  ستن دامی امی افغانستان ن قوای نظ

وزراء تقدیم کرد اما نتوانست رأی موفق را از مجلس وزراء برای پيشنهادات  

از اصالحات  خود بدست آورد. محمود طرزی شخصيت قوی و مؤثر در کابينه

ن  و مشوره های هيئت ترکی حمایت کرد و در نتيجۀ آن یکتعداد از صاحبمنصبا

نفوذ از اردو دور ساخته شدند . مخالفت محمودطرزی با نادرخان   با تجربه و با

جبهۀ مخالف و موافق را نسبت به اصالحات پيشنهاد شده ترکها و جنرال 

از نادر خان حمایت کردند.  همۀ محمد نادر خان خلق کرد، عدۀ از ترکها و عد

شرایط اجتماعی بود تا آن  جنرال محمد نادر خان در مورد اصالحات طرفدار

، و از تقاعد دادن صاحبمنصبان عاليرتبه که  مد نظرگرفته شودافغانستان 

کرد. جنرال نادر می  اخالص خود را برای نظام به اثبات رسانيده بودند مخالفت  

، طرفدار جذب جوانان در صف اردو بود و باین نظر خان با حفظ ضابط بزرگ 

نمایند.متأسفانه  بود تا جوانان از تجربه های نظامی سالمندان استفاده

اختالفات در بين اعضای حکومت درمورد اصالحات عسکری تأثيرات منفی 

 را در پالن گذاری و تطبيق آن در نظام عسکری بوجود آورد.

ال محمودسامی بيشتر بود، از جانب دیگر اختالف بين محمدنادرخان و جنر

اق نظر در و اتفمحمد نادر خان و وکيل پادشاه محمد ولی خان نيز روابط خوب  

نداشتند. اختالف بين محمود طرزی و نادرخان ، واختالف بين امور نظامی 

محمد ولی خان و نادر خان ضمينۀ همکاری مشترک را بين محمود سامی و 

رد و هر دو کوشش کردند تا محمد نادر خان را از اردو محمد ولی خان ایجاد ک

در قدم اول از اصالحات مشاورین ترکی حمایت   برای این منظور  خارج سازند و

مجلس وزراء اصالحات   نپذیرفتند.نظریات اصالحی محمد نادرخان را  و

 5ه روپيه و بعداً ب  14روپيه به  20هيئت ترکی راتأیيدو معاش عساکر را از 

نظاميان متقاعدکردن  قليل معاشروپيه تقليل داد. هدف اصلی از ت

صاحبمنصبان سالمند و با تجربه از قوای نظامی بود و همين کار هم صورت 

گرفت و تعداد زیاد از افراد قوای عسکری وظایف خود را گذاشتند. 
490
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[324] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

دراصالحات مشاورین ترکی، کم کردن معاش و تقدیم مواد غذائی و خدمات 

حی بود، اما معاشات تقليل یافت ليکن در نتيجۀ فساد در ادارات دولتی و ص

سوء استفاده از بودجه نظامی ، نه بيمه صحی و نه هم مواد غذائی کافی به 

 نظاميان عرضه شدو وضعيت عساکر نسبت به گذشته بدتر گردید.

، ه بوداصالحات که ترکها در ساحات نظامی زیر دست داشتند و شاه قبول کرد

کهنه و قدیمی و تعمير عمارات جدید بود،  عبارت از تخریب ساختمانهای

دولت برای این منظور بودجه را تعيين کرد، ترکها شروع به تخریب عمارات  

جدید  ساختمان های و حکومت نتوانستقدیمی کردند و زمستان سرد رسيد 

از  را تعمير نماید و عساکر زمستان سرد را زیر خيمه گذشتاندندو نوع

اعليحضرت امان اهلل خان در مجلس که  1928مخالفت آغاز شد.در 

ند از اصالحات جدید یاد کرد و اضافه  صاحبمنصبان عاليرتبه حضور داشت

.دی عسکری مصر استفاده می شو از تجربه هاجدید نمود که در اصالحات 
491

 

شاه در مجلس بزرگ نظاميان، اعالن کرد که اصالحات   1928اکتوبر  11در 

که بزودترین وقت  اجراء و عملی می گردد و وعده سپرد  سکری بزودیع

پوهنحی عسکری با همکاری دولت المان و فرانسه درکابل ساخته ميشود و 

تدریس در اکادمی نظامی مانند اکادمی در اروپا خواهد بود. شاه از جوانان 

  ند. افغان دعوت نمود تا آمادگی برای ثبت نام در اکادمی نظامی داشته باش

در ساحۀ نظامی باین عقيده بودکه نباید  خود امان اهلل در جمله اصالحات

ضباط وعساکر بغير از دولت تابع مؤسسات دیگر باشند، از نظر امان اهلل خان 

سالمی باالی فکر عساکر پيران و پيشوایان طریقه های دینی و مؤسسات ا

 کری درج شد:ن منظور در اصالحات عسدارند، برای اصالح ای تسلط کامل

آنانکه دست مریدی گرفته اند یا از قوای نظامی خارج شوند و یا هم از مرید 

بودن.
492

الغای پيری و مریدی در نظام عسکری را روحانيون و پيران طریقه های  

  اسالم تعبير کردند. الغای پيری در نظام عسکری   به روحانيتصوفی مخالفت  ت

 آینده تأثيرات منفی را بجا گذاشت.در روابط بين شاه و مؤسسات اسالمی در 
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[325] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

خدمت نظامی  از اکتوبر، ذکر شده بودکه پشکی 12برنامۀ اصالحی  در

این قانون   ند.ارخواندن ونوشتن را به موفقيت نگذترخيص نميشود تا امتحان  

نيز مشکالت بزرگ را در صفوف نظاميان بوجود آورد و از طرف دیگر توجه  

و تعليمات  ونوشتن سبب ضعيف شدن تمریناتندن بيشتر دولت به خوا

نظامی شد، عساکر و حتی ضباط توجه بيشتر به خواندن داشتند تا ترخيص را 

از خدمت عسکری بدست آورند. همچنان در جمله اصالحات عسکری آمده بود 

که جهت خریداری اسلحه از خارج تمام منسوبين قوای نظامی در هر سال یک 

پردازند.می د را ماه معاش ، ماه جون خو 
493 

اعليحضرت امان اهلل خان قوای نظامی را به فرقه های متعدد تقسيم  1927در 

کرد، مانند: فرقه هوائی، فرقه توپ خانۀ ثقيل، فرقۀ سواره، فرقۀ پياده و فرقۀ  

خاص و در رأس هر فرقه یک جنرال تعيين شد. عدد افراد قوای نظامی در سال 

مامور اداری بود و در نهایت همين  1800( ضابط و عسکرو 98000)  1927

 تقليل یافت. 26000سال نظر به صرفه جوئی در مصارف عدد نظاميان به 

شاه برای تربيه نظاميان ، بعد از خریداری اسلحه های جدید در جوار استادان 

گليسی و روسی را نيز استقدام کرد. ن ترکی، استادان فرانسوی، ایتالوی،ا

داد بورسهای تعليمی برای نظاميان افغانستان داد تا حکومت ایتاليا یک تع 

نظامی را بيآموزند. باساس معاهده نظامی دراکادمی نظامی ایتاليا تعليمات  

بين افغانستان و المان، هيئت عسکری المان برای تربيه نظاميان افغان به 

هيئت نظامی فرانسه به کابل رسيد و در تربيه  1928کابل آمد. همچنان در 

ميان افغان سهم گرفت. به همين ترتيب مختصصين نظامی روس، که شامل نظا

، با اشتراک متخصصين و استادان ندپيلوت عسکری بود به کابل آمد 21

عسکری ازکشور هایی مختلف،افغانستان درتربيه وتعليم عسکری اعتماد  

 50م باشاه داشت ، جنرال کاظم ظکامل به مشاورین ترکی بریاست جنرال کا

را برای تحصيالت عالی نظامی به ترکيه فرستاد. ضابط
494

 

 
493  .Gregorian,Vartan. Op.cit.p 260 

، انيس ، محی الدین ، بحران و نجات کشور   94صفحه  . مظهر، دکتور علی ، همان مرجع ،    494

 .328، احمد ، فضل ، رهنمائی افغانستان ، صفحه  17، صفحه 
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،  ميم اسلحه وحفظ و مراقبت اسلحهدر ساحۀ صناعت اسلحه سازی و تر

افغانستان فابریکه های اسلحه سازی که از ضرورت های اوليه بود از خارج 

کشور وارد کرد مانند: فابریکه باروت ، این فابریکه زیرادارۀ متخصصين 

« قرار  Krupper Companyترکی بود. دولت افغانستان با شرکت المانی بنام »  

بریکه کارتوس توپ امضاء کرد و طبق مواد اتفاق نامه، شرکت کروپير، فاداد  

برای ترميم اسلحه و شعبۀ برای ضرب  تأسيس نمود. فابریکه شعبۀرا در کابل 

پول نيز داشت.
495

 

عدم انسالک در روابط نظامی پيروی  افغانستان از سياست بيطرفی و

ميکرد، دولت کوشش داشت تا از منابع مختلف اسلحه خریداری کند و از 

ور ها برای تربيه و تعليم جوانان همه کشتجربه های نظامی و اکادمی 

درجریان  1928و  1927افغانستان استفاده نماید. امان اهلل خان در سالهای 

سفرش به روسيه درخواست خریداری اسلحه نمود. درخواست شاه را کشور 

های غربی استقبال نکردند و جرائدکشور های غربی معاهده افغانستان را با 

درحقيقت امر  .د مصالح غرب تعبيرکردندریافت اسلحه ضروسيه برای د

اعليحضرت امان اهلل خان با هيچ کشوری پيمان نظامی عليه کشور دیگر 

امضاء نکرد و اما کوشش داشت تا از اختالفات سياسی بين کشور ها به نفع 

افغانستان استفاده نماید و نخواست افغانستان زیر نفوذ هيچ کشور خارجی 

 باشد. 

ل سياسی و نظامی، وزیر دفاع افغانستان در المان با وزیر ق استقالبرای تحق

« مالقات نمود. وزیر حربيه افغانستان برای وزیر دفاع  Schubdrtدفاع المان »

المان پيشنهاد کرد تا المان برای ازدیاد نفوذ سياسی و نظامی خود در وسط 

ه حتمی آسيا بکوشد، از نظر وزیر افغان جنگ بين روسيه و انگلستان در منطق

و باین عقيده بود که انگلستان در جنگ شکست می خورد، اما وزیر . ابود

حمایت نکرد. یهدفاع المان از این نظر
496
  

 
.  13. محمد، سلطان ، تاریخ حاالت عبدالرحمن خان ، جلددو،صفحه  495

Mohammed,Sultan Kham , op.cit ,pp35-36 
496  .41-Mohammed, Sultan. Op.cit,pp39 



[327] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

در بين کشور های خارجی، روسيه از دادن و فروش اسلحه برای افغانستان 

خالصه هدف سياسی نيز داشت و ميتوان هدف سياسی روسيه را به نقاط ذیل  

 :نمود

 رسيدن بعض اسلحه از راه افغانستان برای انقالبيون در هندوستان. .1

ر قطع همکاری بين امان اهلل خان و مسلمانان وسط آسيا خصوصاً امي .2

 بخارا.

 کشورهای غربی. ایجاد فاصله بين امان اهلل خان و .3

به افغانستان اهداف خاص داشت  بریتانيا مانند روسيه از فرستادن اسلحه 

 :مثل

پيشرفت روسيه بطرف هندوستان و تقویت نظامی افغانستان  توقف .1

 در مقابل روسيه.

 دیگر.   ایجادمانع برای امان اهلل خان برای برقراری روابط باکشور های .2

جریده» دیلی ميل« سياست بریتانيا رادر قبال افغانستان اینطورشرح ميدهد: 

» دولت بریتانيا از سياست عسکری و نظامی پادشاه افغانستان حمایت و 

استقبال می کند. بریتانيا می خواهد پادشاه و ملت افغانستان در مقابل تهاجم 

همچنان معاون وزارت خارجۀ خارجی قوی باشد و از خود دفاع کرده بتواند.«  

« سياست و برنامه هایی عسکری امان اهلل Austen Chamberlain» ه بریتاني

را توصيف نمود.
497

 

افغانستان از کشور های مختلف  شد تا سببمستقالنه شاه امان اهلل سياست 

طياره جنگی با پيلوت ها،  13اسلحه بدست آورد، بطور مثال : از شوروی ، 

رای تعداد از افسران هوائی افغانستان برای تعليمات هوائی حکومت روسيه ب 

بورسهای تعليمی داد. جریده ای حقيقت نامهای شاگردان افغانی را که برای  

ثبت و به چاپ رسانيد. حکومت بود تعليمات نظامی به روسيه فرستاده شده 

 
  105، حبيبی ، عبدالحی ، همان مرجع ، صفحه  36مجلۀ آریانا، صفحه .  497
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  سيه دو تانگ و چهار موتر عسکری برای بریتانيا راپور ميدهدکه رو

ان اهداء کرد. افغانست
498
  

فرانسه ، دو توپ و پنج تانگ و دو الری  محمودطرزی درجریان سفرش به

ذخيره و پنج هزار تفنگ خریداری کرد. اسلحه های فرانسوی را دولت هند در 

  1921اس معاهده باساز نظر دولت انگلستان بندر بمبی متوقف ساخت و

کند. دولت  از طریق هند به افغانستان واردافغانستان حق نداشت اسلحه 

مقدار از اسلحه در طول راه بدست حاميان و نشودترس داشت تا  بریتانيههند

رسد. اسلحه  ند ب طرفداران خالفت عثمانی که بنام انصار خالفت یاد ميشد

بندر بمبی باقی ماند.فرانسه تا سقوط حکومت امان اهلل خان در ساخت 
499

 

طياره  4ماشيندار،  4توپ،  2اسلحه خریداری شده از المان عبارت بود از : 

جنگی.
500

افغانستان داد. همچنان پولند یک طياره بطور هدیه برای  
501

اسلحه  

،  2-7-5از بریتانيا عبارت بود از: ماشيندار متحرک از نوع  ی شدهخریدار

تفنگ از نوع   1000کارتوس،    500، ماشيندار ميدان با    18-3-76توپ از نوع  

تفنگ عادی با صد هزارکارتوس از نوع  Leeinfild ،»303جدید بنام » 

«Mmenti.و تعداد از تفنگ های اتوماتيک بنام فيکرز » 

افغانستان اسلحه جدید از المان، ارتش  ظور تقویتامان اهلل خان به من

تکه   12که شامل تفنگ های ن، ایتاليا وبلژیک خریداری کردگلستاان 

تکه لوچک المانی برای پياده و سواری،تفنگ های   12انگليسی، تفنگ های  

تکه ایتالوی برای پرسنل توپچی، تفنگ های پنج تکه بلژیکی برای ژاندارم   5

) از روسيه خریداری شده پن قاطری  9پن،توپ های 6پ های وپوليس، تو 

پن( که توسط شش راس اسپ   36) وی ملی متری صحرا 105بود(، توپ های 

 
، مظهر ، دکتور علی ، همان 358-357اوراق لویۀ جرگه ، فصل مناقشۀ صنائع ، صفحات .  498

 Poullada ,op.cit,p138و همچنان دیده شود  94مرجع ، صفحه 

 307-306. اوراق لویۀ جرگه ، صفحات 499

 89-88. بخاری، سيد شاه ، همان مرجع صفحات  500

 1927دیسمبر 25یکشنبه . االهرام ،  501
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کشيده می شد، دولت اطریش چهارضرب توپ به غازی امان اهلل خان بخشيده 

 بود که در جنگ تل شرکت کرده بود.

ارخانه اشکودای بعدها برای بار دوم سالح جدید از راین ميتال المان و ک

چکسلواکی » توپ های و تانک های سبک« خریداری گردید. چند هواپيما و 

د ضرب توپ دور بردخریداری گردید.چن
502
  

امان اهلل خان توجه خاص به اصالحات قوای امنيتی نيز داشت ، قوای امنيتی 

بنام  » کوتوالی« یاد ميشد که مستقيماً زیر ادارۀ وزارت داخله بود. وزارت 

 می پوليس اسکاتلند فرستاد. دداخله تعداد از جوانان را برای تربيه به اکا
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 یازدهم  فصل

 و مطبوعات  نهضت تعلیمی 
ن مؤرخين فرهنگ و ثقافت و مدنيت باین باور اند که نهضت علمی در اوائل قر

اعليحضرت امان اهلل  بيستم در افغانستان شروع ميشود. این گروه از مؤرخين

. مؤرخ امریکایی ، خان را مؤسس نهضت علمی و معارف افغانستان می دانند

امان اهلل خان را به آمورابی تشبيه می کند.
503

و مؤرخ بزرگ دیگر امان اهلل خان را  

به جستنيان مقارنه و تشبيه می نماید.
504

و مؤرخ روسی امان اهلل خان را مرد 

افت معاصر افغانستان می داند.بانی و مؤسس ثق ،انقالب 
505 

مدرن درعهد معارف ومدنيت  و تهداب اساس ردید نيست کهجای شک وت

افغانستان ته شد، اما باین معنی نيست که گذاشاعليحضرت امان اهلل خان 

بود و نميتوان نقش گذشته گان را   خان فاقد نظام تعليم و تربيه قبل از امان اهلل

ه گرفت. برای روشنی مطلب باید قدری به عقب در ساحۀ علم و تعليم ناید

برگردیم و تاریخ فرهنگ و ثقافت را در افغانستان بررسی و عصر امان اهلل خان 

دهيم ، فرهنگ و ثقافت و تعليم و تربيه مانند ارتباط   را به عصر های ما قبل آن

 است که با یکدیگر ارتباط قوی دارد.  یزنجير

شتر از پنج هزار سال قدامت تاریخی دارد، نهضت و مدنيت در افغانستان بي

. افغانستان مدنيت یونانی و هندی را ت افغانستان با ثقافت و مدنيت استمل 

در قلب خود پرورش داد و بر آن اضافه کرده به جهانيان بشکل جدید تقدیم و 

یان ن معهد تمدن اسالمی شد، عصر غزنو انتقال داد. بعد از اسالم، افغانستا

عصور اسالمی در شرق به حساب  ینتيموریان و بابریان ، از بهتر و غوریان و

می آید. در این عصور افغانستان شاهد مدارس فکری و فلسفی و تصوفی 

بزرگ بود، شعراء و ادباء خدمات جليل القدر را برای نشر فرهنگ و ارتقاء  

 
503  .Gregorin ,Vartan,op.cit,p239 

504  .93-Poullada Lieon  B ,op.cit ,pp92 

505  .Babakhwajayev,A.H,op.cit,p44 
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 کتابخانه د و آثار علمی بزرگ را بجا گذاشتند وزبان بجا آوردن و ادبيات 

اسالمی را با طبع آثار خود غنی تر ساختند.
506

 

هرات درعهد تيموریان مرکز بزرگ علوم اسالمی وادبيات افغانی بود، 

شاگردان از نقاط مختلف جهان اسالمی برای تعليم علوم اسالمی و ادبيات 

زبان به مدارس هرات می آمدند، همچنان غزنی مرکز علوم اسالمی و ادبيات 

اسالمی بود.
507

 

مسجددرحمایت و نشر و حفاظت فرهنگ اسالمی نقش عمده را داشت و  

. مال در قریه و مولوی در ندمساجد بزرگ در کشور، حيثيت پوهنتون را داشت

 شهرهای بزرگ معلم و استاد شاگردان بودندو با تمام صداقت و امانت وظيفه

 اپيش بردند.اطفال وجوانان درمسجد،علوم اسالمی، مبادی رمقدس تدریس 

حساب و هندسه، ادبيات زبان ، فلسفه ، تاریخ ، زبان عربی )صرف و نحو( شعر 

، علوم تصوف و عرفان اسالمی را می آموختند.
508

 

( فرهنگ اسالمی افغانی و 1919-1901در عهد سلطنت امير حبيب اهلل خان ) 

ادبيات اسالمی خراسانی با فرهنگ و علوم معاصر غرب آشنا شد، امير حبيب 

غربی را با تا روش تعليم  با استفاده از آرامش سياسی کوشش کرد اهلل خان

امير به فرهنگ و  کند.یکجا  حفظ فرهنگ و ثقافت اسالمی در افغانستان 

ثقافت غربی عشق وعالقه زیاد داشت،کمره عکاسی، موترو لباس اروپائی را 

ین در افغانستان خصوصاً در ارگ شاهی رواج داد. فرهنگ و ثقافت غربی در ا

و ارکان عالی دولت محصور بود.  یمرحله در محيط ارگ و خانواده سلطنت

در نشر فرهنگ و ثقافت غربی ، مشاورین و استادان  را امير حبيب اهلل خان

 ترکی تشویق و کمک کردند.

 
،  226-223جمال الدین ، تاریخ الحضارة االسالمية فی الشرق ،صفحات . سرور، دکتور  506

. بنده افتخار شاگردی 16تی ، دکتور احمد محمود ، افغانستان ، صفحه همچنان : السادا

 دکتور جمال الدین سرور را دارم.

 18-17. الساداتی ، احمد محمود، همان مرجع ، صفحات  507

 339. ابو العينين ، فهمی ، افغانستان بين االمس و اليوم ، صفحه  508
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سياست تعليمی امير شامل تعليمات اسالمی و عصری بود، امير فرهنگ و 

ربيه اهميت فوق العاده می داد و مدارس ثقافت اسالمی را در ساحات تعليم و ت

کابل تأسيس  اسالمی زیاد را تأسيس کرد. امير مدرسۀ »دارالحفاظ« را در

بصورت عصری و غربی  دو مرحله، ابتدائی و اعدادی در نمود.مکتب حبيبيه

در کابل تأسيس شد، مکتب مخصوص برای هنود و مکتب طبی بنام » بيت 

 اداره ترکها افتتاح گردید.  العالج« و»ملکی شفاخانه« زیر

دارالترجمه و التأليف و فنون« بریاست محمود  در این عصردر قصرسلطنتی »

عربی، ،ترکی هایطرزی تأسيس یافت، این مؤسسه کتب علمی را از زبان 

فرانسوی به زبان دری ترجمه و به طبع رسانيد، شخص امير تمام ترجمه ها را  

مطالعه می کرد.
509

 

مجالت و جرائد در عهد امير محمد اعظم خان مطبوعات ، ر ساحۀ نشرات ود

، اما نشرات منظم آن از عهد امير  ندو امير شيرعليخان آغاز به نشرات کرد

  1911آغاز ميشود، سراج االخبار بریاست محمود طرزی در حبيب اهلل خان 

یکی از نمونه هایی بارز عصر سراجيه به حساب می آید.
510

 

فرهنگ و ثقافت غربی بدور سراج االخبار جمع  روشنفکران و هواخواهان

شدند و اولين اتحادیه ادبی سياسی را بنام» اخوان افغان« تأسيس کردند، 

مهمترین هدف اتحادیه نشر و ترویج افکار قانونيت و پارلمان و استقالل برای 

. امير حبيب اهلل خان حوصلۀ شنيدن وخواندان افکار اعضای افغانستان بود

صلحت سلطنت و حفظ قدرت مطلقه ادامۀ آنرا به مان را نداشت و اخوان افغ 

امر به انحالل آن داد.  1918خود نمی دید لذا در سال 
511

 

( ، عصرآزادی و استقالل فکری 1929-1919خان ) عصراعليحضرت امان اهلل 

و سياسی در تاریخ افغانستان بود. این دوره را روزنامۀ معروف مصری بنام 

» عصر اعليحضرت امان اهلل خان ، پادشاه  طور معرفی ميکند:االخبار این 

افغانستان عصر حریت و استقالل ميباشد. این عصر،عصری است که ملت و 

 
509  .144-Schinhasi ,May ,op.cit,pp143 

 13، داکتر محمد ظاهر، مطبوعات در افغانستان ، صفحه . صدیق  510

 145. حبيبی، عبدالحی ، مختصر تاریخ افغانستان ، جلد دوم ، صفحه  511
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انتخاب زندگی فرهنگی وکلتوری خود را بدون مداخلۀ   افغانستان حق  پادشاه

خارجی بدست دارند، و حق یافتند تا از علوم جدید جهان غرب و شرق طوریکه 

خواهند استفاده کنند. بعد از حصول استقالل و شناسایی آن ازجانب می 

افغانستان اصالحات عظيم را در ه  دوهمسایه بزرگ)روسيه و بریتانيا(،پادشا

ساحۀ تعليم و فرهنگ آورد و بدون شک و تردید پادشاه جوان عاشق مدنيت 

عصر جدید است«.
512

 

ه در حقيقت نهضت نویسنده جوان افغان شمس صفا امين زی،می نویسد ک

تعليمی درافغانستان از عهد اعليحضرت امان اهلل خان آغاز یافت.
513

جوان 

دیگر افغان ، استاد شعبۀ ژورناليزم ،ادبيات کابل می نویسد، اعليحضرت 

امان اهلل خان با اینکه مدت حکومتش بسيار کوتاه بود، موفق شد افغانستان 

ی نيست که ژورناليزم،رادیو، را با کاروان مدنيت جدید همراه سازد و شک

مجالت و جرائد از نمونه های کاری و فرهنگی عصر شاه جوان افغان است. 
514

 

مؤرخين و محققين که تاریخ معارف و فرهنگ را در افغانستان بحث و اکثر

ه بزرگترین تحول و دگرگونی در يق کرده اند باین نتيجه رسيده اندکتحق

اهلل خان آغاز یافت ، همه اتفاق نظر دارند معارف افغانستان با پادشاهی امان 

 که شاه امان هلل خان بنيان گذار معارف عصری افغانستان است.

شعار دولت خود را تعليم انتخاب کرد و در هر مناسبت دینی خان امان اهلل 

اهميت و مقاصد علم و تعليم را به رعيت بيان نماید و در مقدمۀ تا    کوشش کرد

فت که عصر حاضر ، عصر علوم و فرهنگ است نه عصر هر سخنرانی خود می گ

اطفال تان را به مکتب  در یکی از سخنرانی های خود شاه گفت: شمشير.

 بفرستيد و ثروت تان را در تعليم و تربيه اوالد به مصرف رسانيد.

در قندهار به مناسبت  1304حوت  13اش بتاریخ امان اهلل خان در سخنرانی 

 ورین« در مورد آموزش گفت:»مکافات و مجازات مام
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[334] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

باردیگر به شما تأکيد و توصيه می کنم چيزیکه در دین و دنيا برای شما فایده 

ميرساند و شما را از مذلت و خواری دینی و دینوی نجات می بخشد، همين 

معارف است وبس. هر قدر شوق و ذوق ومحبت تان را که نسبت به معارف 

اظهار کنيد بازهم کم است.
515

 

هجری قمری ، مرحله  1303قانون اساسی )نظامنامۀ اساسی دولت( در دلو در 

 68تعليمات ابتدایی برای تمام اطفال افغانستان اجباری اعالن شد. در ماده 

 نظامنامه آمده:

)برای رعيا واتباع افغانستان تعليم درجۀ ابتدایی الزم و ضروری است. درجات 

 یافته که بر طبق آن عمل می شود(. وتفرعات آن در یک نظامنامۀ خاص تعيين 

اجباری و الزامی بودن تعليم یکی از مهمترین و برجسته ترین مورد در قانون 

اساسی عصر امانيه به حساب می آید و در وقت و زمان خود مانند و مثال 

دراکثر کشور هایی شرقی نداشت. نظامنامۀ اساسی دولت ، نظامنامۀ عمومی 

ذکر یافته ،قوانين آن  68، و قسميکه در ماده برای دولت افغانستان بود

 معارف آنرا تنظيم و اداره می کند.

تأسيس وزارت معارف در مقدمۀ اصالحات شاه امان اهلل در ساحۀ تعليم و 

تأسيس شد و  ن بار در تاریخ افغانستانتربيه می آید. وزارت معارف اولي

شامل مطالعه مواد  ت زرات حربيه بود. وظایف وزاربودجۀ آن بعد از بودجۀ و

درسی و تدوین قوانين برای معارف و تأسيس مکاتب برای پسران و دختران  

بود. جهت ارتقاء سویه علمی جامعه ، اعليحضرت امان اهلل خان ریاست عالی 

تعليم و تربيه را بریاست محمود طرزی تأسيس نمود ، وظيفه ریاست نشر 

 بود.تعليم در جامعه و همکاری با وزارت معارف 

کشور های پيشرفته   استفاده از تجربۀوزارت معارف ، به امر شاه جهت 

وزارت معارف با دولت  1922معاهدات کلتوری را امضاء کرد. در سپتمبر 

و باساس معاهده هيئت تعليم و تربيه  فرانسه معاهده کلتوری بامضاء رسانيد

د نادرخان نقش فرانسه به کابل آمد. سفير افغانستان در پاریس ، جنرال محم 

مهم رادر روابط فرهنگی و کلتوری بين افغانستان و فرانسه داشت. نادر خان 
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[335] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

پادشاه افغانستان  بعد از امضاء معاهده به خبر نگارجریده جورنال گفت:

و زبان فرانسوی است اعليحضرت امان اهلل خان از دوستداران نهضت تعليمی  

ساحه تعليم و تربيه تطبيق نمود.تمام پيشنهادات هيئت فرانسوی را در    ، شاه
516

 

بریاست دکتور الفردفوشيه، استادپوهنتون پاریس  هيأت دوم فرانسوی

لعه بدعوت امان اهلل خان به کابل آمد. هيأت الفردفوشيه بعداز تحقيق و مطا

امان اهلل خان   سویه تعليم به شاه تقدیم کرد و برنامۀ جدید را جهت بلند بردن

. الفرد فوشيه آمادگی کشورش را برای تأسيس را پذیرفت برنامه الفرد فوشيه 

مکاتب در افغانستان مانند مکاتب فرانسه اعالم کرد. 
517

 

امضاء کرد،   جرمنی  با دولت  را  ، وزارت معارف اتفاقيه کلتوری1926در مارچ  

ن« به کابل ت معارف جرمنی بریاست » دکتور ایفطبق مواد اتفاقيه هيئت وزار

افغانستان را در  آمد. هيئت المانی مانند هيئت فرانسوی، وزارت معارف 

تأسيس مکاتب و قوانين معارف همکاری و مساعدت نمود. در ختم مدت 

کرد تا در افغانستان  ، اعليحضرت ازداکترایفن دعوتیهيئت المانی کار

کمک نماید ، اقامت اختيار کند و وزارت معارف را در ادارۀ یکی از مکاتب 

داکتر ایفن دعوت شاه را پذیرفت.
518

 

وزارت معارف معاهدات فرهنگی و همکاری تعليمی با کشور ایتاليا، 

بلجيک، ترکيه، هندوستان و روسيه نيز امضاء کرد و باساس معاهدات 

متخصصين این کشور ها به هدف کمک به معارف افغانستان به کابل 

آمدند.
519

کشاف معارف ی خارجی نه تنها سبب ان روابط فرهنگی با کشور های

تعداد از جوانها برای تعليم و تحصيل به کشور  در داخل افغانستان شدبلکه

هایی خارجی نيز قبول شدند. مهمترین همکاری متخصصين خارجی تدوین 

 قوانين جدید برای معارف افغانستان بود.
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منامۀ معارف در مقدمۀ قانون جدید معارف نظا نظامنامۀ معارف افغانستان :

است ، قانون جدید مراحل تعليم را به مرحلۀ ابتدایی، اعدادی، ثانوی تقسيم 

معين می سازد. نظامنامه   را و شرح می دهدو همچنان وظایف هيئت تدریس

بودجه وزارت معارف و صالحيت های وزیر معارف  را با مسئوليتهای او در 

 .تثبيت می کند مقابل قانون

قانون جدید مرحلۀ تعليم ابتدایی را برای ذکور و اناث اجباری ساخت و جوانان 

تا دریافت شهادت نامۀ ثانوی حق ازدواج را باساس قانون جدید نداشتند. 

ابتدایی بين پسران و دختران مشترک یعنی مختلط درقانون جدیدمرحلۀ 

ودن مرحلۀ به مختلط ب  1303پيشنهاد شده بود، اما نمایندگان لویۀ جرگه 

دختران در منازل شان و نزد  ت کردند و شاه را توصيه نمودند تاابتدایی مخالف

محرم شان تعليم بيآموزند.
520

 

. ، مضامينی که در مکاتب تدریس شود تعيين نمود 25در مادۀ قانون معارف 

از : حساب، هندسه، ساینس، تاریخ، جغرافيه،  ندعبارت بودمواد تدریسی 

، ادبيات پشتو، ن و موادیکه ارتباط به اسالم داشتعلوم اسالمی و اساسات آ

ادبيات دری، ادبيات ترکی، ادبيات فرانسوی، ادبيات المانی و ادبيات 

قانون جدید مرحلۀ ابتدایی را چهار سال و اعدادی را سه سال و  انگليسی.

 .ی شد چهار سال تعين نمودرشدیه یاد مثانوی که بنام 

جهت بهبود و بلند بردن سویه علمی شاگردان و تنظيم امور مدارس ، وزارت 

معارف قانون دیگری را بنام » نظامنامۀ مکاتب خانگی« تدوین و طبع نمود. 

این قانون مدارس غير دولتی را تنظيم می کرد. در افغانستان تعداد مدارس 

ه مدارس دولتی بيشتر بود، قانون جدید برای دولت خانگی شخصی نسبت ب 

حق مداخلۀ بيشتر را در شئون داخلی مدارس شخصی ميداد. با تدوین 

مداخله به شئون داخلی مکاتب غير  دولت در نظامنامۀ  مکاتب خانگی و حق

استقالليت خود را حفظ کردند و برای و شخصی دولتی، مدارس غير دولتی 

 ه را ندادند.وزارت معارف حق مداخل 
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[337] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

، برای قانون دارالمعلمين  مين و نظامنامۀ دارالمعلمات :نظامنامۀ دارالمعل

ای  اداره و برنامه سازی و تنظيم و رهبری دارالمعلمين و دارالمعلمات به هدف  

 بود. ين و معلماتتربيه معلم 

قانون مراتب مدال را برای اعضای معارف تعيين  :نظامنامۀ نشانان معارف 

 و باساس قانون جدید، نشان معارف اعلی ترین نشان در دولت بود.ميکرد 

  اجباری ساخت .  11تا  6انون معارف ، مرحلۀ ابتدایی را از سن ق 68مادۀ 

مرحلۀ ابتدایی مشکالت اجتماعی و اقتصادی زیاد را برای  اجباری بودن

شدن   جامعۀ فقير افغانستان بار آورد. ادارات معارف در والیات قانون اجباری

کردندو در تطبيق آن از قوای امنيتی استفاده ميشد. در بشدت تطبيق  تعليم را  

 ی شدنامور را تهدید به زندان   بسا مناطق افغانستان ، مامورین معارف اولياء

 های اطفال با خانواده تعليم از جانب دیگر سبب شد تا  بودناجباری  ميکردند.

مشکالت اقتصادی  اجباری تعليم تطبيق در نتيجه  و توانندکار ن  شانفقير 

 خانواده های متوسط و فقير بيشتر شد. 

شاگردبرای یک روز در مکتب حاضر نمی بود، مدیر مکتب شاگرد را جلب اگر  

بين مامورین  راو جزاء می داد. تطبيق قانون اجباری ، دروازۀ فساد و رشوت 

ال شان برای معارف باز ساخت و خانواده ها مجبور می شدند برای رهایی اطف

با خانواده های شان تا مدیر مکتب رشوت بدهند تا اطفال شانرا اجازه بدهند 

کار کنند.
521

 

قانون معارف که تعليم را در مرحلۀ ابتدایی  68( مادۀ 1924)  1303جرگه لویۀ 

، همچنان قانون منع ازدواج جوانان تا گرفتن کرداجباری ساخته بود لغو 

شاه امان اهلل خان یکبار دیگر  1928شهادت نامۀ ثانوی نيز لغوگردید. درسال 

 اج تا ختم مرحلۀ ثانوی از ازدومرحلۀ ابتدایی را اجباری اعالن کرد و جوانان را  

منع ساخت.
522
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حاضر نشدند  مکاتب ،اکثر مردمبرای اعماردولت  با تمام کوشش های

که استادان  داشتند مردم تشویش شامل مکتب نمایند. را ی شاناوالدها

خارجی تبليغات عيسویت را درمکاتب ميکنندو به هدف تبليغ به افغانستان 

ام معارف حمایت کند و مردم را اطمينان  آمده اند. اعليحضرت خواست تا از نظ

 وی نيستند و از ملت دعوت شد تااستادان تبليغ کنندگان دیانت عيس  کهبدهد

با وزارت معارف همکاری داشته باشند. برای این منظور در جمع غفيری از 

 را ایراد نمود:ذیل بيانيه  پادشاهمردم 

ما حقيقتاً خواهان ترقی و مقدمه: حمد و ثنای حضرت خداوند..........  اگر ش) 

برتری باشيدپس درتعليم و تعلم آموختن علوم و فنون زیاده بر زیاده بکوشيد. 

امروز که ما شما علماء و فضالء را بنظر عذت و احترام مينگریم تمامًا از برکت 

 علم است باید پيش از پيش در تحصيل آن بکوشيد!

شناسائی خداوندی را  هر کسيکه خيال و آرزوی خشنودی و رضای الهی و

داشته باشد بيواسطۀ علم بر مقاصد خود کامياب نخواهد شد گویا نجات 

 آخرت ما علم است.

اصيکه نسبت بما و شما عالم و آیا نمی بينيد و خجالت نمی کشيد از آن اشخ

 کمال و عزت و اجالل هستند برما فخر ها می کنند.( . صاحب

است برای ملت واضح سازد که مدارس  خو  اش امان اهلل خان در اخير بيانيه

تبليغات سوء دوراست ودشمنان افغانستان نمی خواهند  افغانستان ازهر نوع

 اوالد افغان تعليم یافته شود . پادشاه ملت را اینطور مخاطب ساخت:

از برای تحصل علم  کوشش ها کردیم و مکتب ها را )حکومت شما و من عاجز

ادیم پس چرا کاهلی مينمائيد و در اخذ جهت اوالد های شما ملت تشکيل د

 تعليم تنبلی ميورزید.

عناد و خصومتی را که دشمن های شما در دلهای تان می اندازد که در مکاتب  

) الحمدهلل( همه شما عاقل و صاحب  شماعلم دنيا جاریست، کاماًل غلط است

 فهميدوخوب ميدانيدکه فقط علم دنيابمدارس ماجریان نداردبلکه تعليمات

دینيه و مسائل اخروی و عقائد اسالميه در آنها بکمال خوبی و درستی تعليم 

داده ميشود. چنانچه حاال معلومات دینيه عموم طلبه صنف ابتدائيه سائر 
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مکاتب ما نسبت به طبقۀ عامه بعضی علمای عصر حاضره کمتر نخواهد بود، 

مکاتب خویش  و ما علوم اخرویه و فنون دنيویه را نيز از اینجهت یکجا در

جاری داشته ایم که ما در دین و دنيا کار داریم و دشمنهای ما فقط در دنيا و از 

ميتواندکه همه علوم را برای  . ...  یک شخص ن آخرت محروم و بی نصيب اند

یکفرزندخویش درخانه تعليم دهدویا معلمی رامخصوصًا برای وی تخصيص 

دی طرح افگند و معلمين کند، ازینرو حکومت شما برای تان مدارس متعد

مزیدیرا در آنها مستخدم نمود، و علوم دینيه و دنيویه را در آن جریان داد و 

مصارفات و پول آنرا دولت متعهدگشته تا شما بکمال اطمينان فرزندان خود 

اوالدهای خودرا چرادرمکاتب داخل نميکنيد،  از برایخد را درآن تعليم دهيد.

و درمقابل اینهمه زحمات ودلسوزی حکومت خویش، شما چراتنبلی و کاهلی 

نموده بر حيات و زندگانی آیندۀ پسران خویش حسرت نميخوریدو دلسوزی 

ـ اگر شما بمکاتب نرفتيد  نميکنيد که بی علم و جاهل و بی کمال ميمانندــ و اهللـ 

خود خراب می نمائيد.(. خود را بدست
523

 

 يم و تربيه اطفال افغانستان اهلل درتعل اعليحضرت امان  کوشش هایو زحمات

نداد و اکثر مردم اوالد های خود را شامل مکتب نکردند و از  مطلوب نتيجه

معارف افغانستان  تا شدآن شها در نقاط مختلف کشور سبب طرف دیگر شور

عليم اطفال افغانستان بردارد، و اما با تمام نتواند قدم بيشتر را در ارتقاء ت

مشکالت و عدم درک جامعه به علم و دانش معاصر ، امان اهلل خان تهداب نظام 

 .آنرا تعقيب کردند ان را گذشت و حکومت های بعدیتعليم معاصر افغانست

و تعداد  اهد مکاتب عالی و بسویه جهانی گردیددر این عصر افغانستان ش

ب افتتاح شد و استادان خارجی و مشاورین اروپایی و ترکی از مکات یزیاد

وزارت معارف را در برنامه هایی تعليمی کمک نمودند. در اینجا بصورت 

 گرفته ميشود.نام بسيار فشرده از بعض مکاتب 

يس گردید. امان اهلل خان این مکتب  ( تأس1922)  1303امانيه در سال مکتب 

 .Drور فرانسه واگذار کرد. مدیر مکتب،کشرا درآغاز جهت کمک و تمویل به  

Tenebre  د، و همچنان فرانسوی بود. برخی از معلمان نيز اتباع فرانسه بودن
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[340] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

تدریس ولوازم بودند. در مکتب دوازده معلم افغانی نيزمشغول تدریس

درمکتب رایگان انجام می شد. مصارف اعاشه واباطه وسفر استادان   یآموزش

تان به عهده داشت. در آغاز تأسيس مکتب مذکور فرانسوی را دولت افغانس

هر شاگرد مکلف به پرداخت شش روپيه بود و در بدل آن ماکوالت و لباس برای 

شاگردان تهيه ميگردید، سپس شموليت درمکتب برای شاگردان مجانی شد. 

تدریس زبان فرانسوی در گام نخست از صنف اول آغاز می یافت اما سال های 

ند. از زبان فرانسوی رس فرانسوی را از صنف سوم آغاز کردبعدی شاگردان د

 اً جهت فراگيری مضامين سياینس استفاده به عمل می آمد.در مکتب عموم

امانيه  یا استقالل، ليسه امانی که بعداً نجات نام گرفت  یک سال بعد از ليسه 

تشکيل گردید. این ليسه از سوی المان ها کمک می شد و مدیر ليسه نيز یک 

با معلمين افغانی تعداد از استادان المانی  بود.بنام دکتور ایفن  المانی نفر

نيزمشغول تدریس بودند.زبان اول مکتب المانی بودو تعداد شاگردان بيشتر 

از صد شاگرد بود.
524

 

در ابتدا شاگردان برای شموليت در این مکتب فيس می پرداختند اما بعدتر  

ه غازی ( ليس1927)  1305پرداخت فيس از این مکتب نيز لغو گردید. در سال 

انگليسی به حيث زبان خارجی زبان  به کمک هندی ها تأسيس شد. دراین ليسه  

امان اهلل خان طی فرمانی مدرسۀ حبيبيه را از   1922 در سال .تدریس می گردید

اعدادی به ثانوی ارتقاء داد و زبان اول مدرسه انگليسی بود.
525

 

ارغان دوران دارالمعملين دیگری درکابل تأسيس یافت که ف 1922در سال 

ابتدایی مکاتب مرکز و والیات بصورت ليليه شامل دارالمعملمين مذکور 

 شدند.

، که برای علوم اسالمی بود تأسيس  یمدرسۀ دارالعلوم عرب  1924سال در 

شد، زبان اول مدرسه ، عربی بود و با استادان افغانی یک تعداد استادان  

رالحافظ درکابل تأسيس عرب مشغول تدریس بودند. درهمين سال مدرسۀ دا
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[341] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

مدرسۀ   1925شد، هدف از تأسيس آن حفظ قرآن کریم و علوم آن بود. در سال 

اسالمی بنام مدرسۀ وعظ و ارشاد درکابل تأسيس یافت که در آن علوم مربوط 

به قرآن کریم و حدیث نبوی شریف و روش خطابت و ارشاد اسالمی تدریس 

ميشد و عربی زبان اول تدریس بود.
526

 

 ابل تأسيس شد، معلمين ترکی در همکاری دولت ترکيه مکتب حکام در کبه 

مدرسه تدریس ميکردند و زبان ترکی زبان اول تدریس بود. هدف از انشاء  

بود. یمدرسۀ حکام تربيه مامورین برای ادارات دولت
527

 

برای تعليمات زبانهای خارجی ، مکتب زبانهای خارجی در کابل افتتاح شد، 

در مدرسه تدریس می شد.،فرانسوی، المانی ، ترکی و عربی زبان انگليسی
528

 

مکتب قضات تأسيس شد، فارغان مکتب بحيث قاضی مقررمی   1923درسال  

شدند. داخل شدن به مکتب قضات شرایط خاص داشت و باید شاگرد امتحان  

هدایه و القدوری   ف، نحو، فقه و کتب در مذهب حنفی مانند  کانکور را در صر

به موفقيت سپری می کرد. و کنز
529

 

مدرسۀ خاص برای تربيه امامان مساجد تأسيس شد، حکومت  1928در سال 

فيصله کردکه امامان مساجد از فارغان مدرسه تعيين ميشوند و همچنان 

 درسه استفاده ميکرد.وزارت معارف برای تدریس علوم اسالمی از فارغان م

نظر داشت و مکاتب متنقل را حکومت تعليم و تربيه اوالد کوچی ها را نيز مد 

  1921تأسيس کرد ، اما کوچی ها اهتمام به مکاتب متنقل نداشتند. در سال 

اکادمی عسکری در کابل تأسيس شد و اولين رئيس آن جنرال محمود سامی 

طور اجمالی مدارس دولتی که در این ب  ، استادن اکادمی همه ترکی بودند.بود

اعليحضرت مکتب ميرسيد. 322گرفت به عصر ساخته و قابل استفاده قرار 
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[342] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

در یک سخنرانی خود وعده داد که جميع مدارس در والیات افغانستان به 

شمول کابل از مدارس ابتدایی به اعدادی و ثانوی ارتقاء خواهد یافت.
530

 

غازی تأسيس   بنام صوت  ن،مکتب سالمندانساالن یاسالمنداتعليم بزرگ  برای

شد و اعليحضرت امان اهلل خان در جملۀ معلمين مکتب تدریس می کرد.
531

 

( و شاگردان مرحلۀ 51000به )  1927تعداد شاگردان مدارس ابتدایی تا سال 

( ومرحلۀ اعدادی  650( ميرسيد. تعدادمعلمين مرحلۀ ابتدایی ) 300ثانوی به ) 

در حدود   1927-1923. وزارت معارف بين سالهای ( ميرسيد100و ثانوی ) 

د.طبع و مجانی برای شاگردان توزیع نمو جلدکتاب درسی به  693575
532 

ملت افغانستان در تعميم و ترقی معارف بی تفاوت نبود، عدۀ با استفاده از 

خانگی ، مکاتب شخصی را تأسيس نمودندبطورمثال در سال قانون مکاتب 

مدرسه »راستی« در جالل آباد تأسيس یافت، باشندگان مشرقی تعهد  1923

ال  کردندکه مصارف مکتب و معاش معلمين را رضاکارانه می پردازند. جنر

محمدنادر خان با همکاری مردم علی آباد، مکتب طبيه مليه امانيه را تأسيس 

هزار افغانی برای تعمير مکتب طبيه اهداء کرد.   25نمود و خود نادرخان مبلغ 

جریب زمين برای مصارف مدرسه وقف نمودند. 105باشندگان منطقه 
533

 

را  اد از شاگردان به هدف بلند بردن سویۀ علمی و اکادمی جوانان ، دولت تعد

فرستاد، مصارف تعليمی شاگردان را دولت به خارج  برای تعليمات عالی

افغانستان از بودجه وزارت معارف می پرداخت. جریده حقيقت از ارسال 

شاگردان افغانی به روسيه راپور داده می نویسد که این یک چانس طالیی 

مستفيد شوند. برای جوانان افغانستان است تا از تجربه های دیگران
534

 

 
530

  .Adamec,op.cit,p136 
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[343] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

فرستادن شاگردان افغانی را برای درس به کشور هایی  1924لویۀ جرگۀ سال 

خارجی مورد بحث قرار داد و بعد از مناقشه نمایندگان فرستادن شاگردان را  

پ از به خارج از کشور تأیيد نمودند و ضمناً پيشنهاد نمودند تا با هر گرو

ینی نيزفرستاده شود تا محصلين در مسایل اسالمی ود محصلين یک رهنماء

را در امور اسالمی کمک نماید. محصلين که به فرانسه فرستاده شدند در 

محصل بود و در بين شان سردار هدایت اهلل خان ولی العهد و  44اولين مرحله 

سردار محمد ظاهر خان نيز شامل بودند. دولت المان بدرخواست محمد ولی 

برادر محصلين  در بينس تعليمی داد،بورافغانی  محصل 40برای  خان

حکومت ایتاليا در اثناء پذیرایی   1927اعليحضرت امان اهلل خود نيز بود. در 

بورس تعليمی برای افغانان اهداء کرد ، وزارت معارف این   60از امان اهلل خان  

 را بسرعت به ایتاليا فرستاد. از شاگردان تعداد

يمی کشور خارج تنها به بورس های تعل وزارت معارف درفرستادن محصلين به  

، یک عده شاگردان را به فرانسه، ایتاليا، ترکيه و هایی دوست اکتفاء نداشت

و در بين این محصلين برای اول   روسيه به مصارف دولت افغانستان عزام نمود

بار محصالت نيز شامل بودند.
535

ارسال محصلين و محصالت به خارج 

غيراقتصادی تمام شد.حکومت افغانستان ن افغانستاکشور،برای دولت از

مصارف به ( پوند استرلينگ را مصرف بورسهای تعليمی کرد 50.000مبلغ ) 

بود،  غير قابل قبول برای اقتصاد ضعيف افغانستان در آنوقتاین حد زیاد 

 حکومت مجبور شد پنج فيصد ماليه را اضافه کند.

وازحکومت خواستند تا بورسهای تعليمی مردم از ماليه جدید انتقاد نمودند 

را متوقف سازد. علماء با ملت در مخالفت یکجا شدند و در مسائل اعتقادی 

شدند. اعليحضرت امان اهلل خان  دان شک کردندو خواهان قطع بورسهاشاگر

در یک سخنرانی خود وعده دادکه با هرگروه از شاگردان  ،برای اطمينان علماء  

تد و همچنان از شاگردان دعوت نمود تا شعائر یک مرشد دینی می فرس
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[344] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

اسالمی را احترام و عملی نمایند و هوشدار داد که در عدم احترام شعائر 

جزاء تعيين می شود.اسالمی و اداء آن 
536

 

 تعميم معارف در والیات:

در عرصۀ معارف برداشت، توسعه و  که امان اهلل خان  از بزرگترین گامییکی 

یات کشور بود. مرحوم غبار می نویسد: » در پایتخت  تعميم معارف در وال 

عالوه بر ليسه حبيبه، ليسه های امان و امانی توسط پروفيسوران فرانسوی و 

غازی،رشدیه  رشدی گردید،مکاتب تأسيس واستادان داخلی جرمنی

استقالل، تلگراف ، رسامی، نجاری، معماری ، السنه ، زراعت،دارالعلوم 

اعت رشدیه قندهار، رشدیه رزرشدیه جالل آباد،  شدیه مستورات،عربی، ر

قطغن،مکتب پوليس،  هرات،دارالمعلمين هرات،رشدیه مزارشریف،رشدیه 

موزیک، قالين بافی ، آرچتک، تدبير منزل زنانه، مکتب طبيه، مستورات ، 

باب مکاتب ابتدائيه در تمام والیات کشور باز شد. 322و بيشتر از
537
  

 نسوان:  تعليم 

و زنان قبل از سلطنت اعليحضرت امان اهلل خان اجازه آموختن علم را دختران 

اولياء امور زنان و دختران از رفتن به مساجد برای  رج از منزل نداشتند،خا

متأسفانه علما مانع رفتن زنان را به  منع می کردند،درس و شنيدن خطبه 

 سلم بود  تعليمات حضرت رسول اکرم صلی اهلل عليه و  مساجدکه مخالف صریح

ن نشدند و ارشادات نبوی را با رسم و روجهای قبيلوی معامله کردند و بدی

ماند. اعليحضرت امان اهلل خان با   ترتيب نصف جامعه از تعليم و دانش محروم

آنان  بودن همکاری ملکه ثریا، اهتمام زیاد به تعليم و تربيه دختران و مساوی

 .در امور تعليم و تربيه  با پسران بودند

در  ملکه ثریا و مادرش نقش محوری و اساسی را در ساحۀ تعليمات نسوان

ان را در ملکه و مادرش اولين انجمن نسو تاریخ معاصر افغانستان دارند. 

وظيفه انجمن رهنمایی زنان افغانستان در شئون  افغانستان تأسيس کردند،

دختران بود. انجمن نسوان ، اولين مدرسۀ مدارس برای  اجتماعی و تأسيس
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[345] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

  800در کابل تأسيس نمود و تعداد شاگردان آن به  1928نسوان را در سال 

شاگرد ميرسيد.
538 

انجمن حمایت نسوان، مکتب تربيه معلمات مرحلۀ ابتدایی را بنياد گذاشت و 

يس کرد. معلمات تأسبعداً مدرسۀ تربيه اجتماعی را بنام »مدرسۀ تدبير منزل«  

ر  المانی دراین دو مدرسه مشغول تدریس بودند. برای سالمندان کورس اکابر د

ملکه ثریا بدوش داشت. کابل افتتاح شد و مدیرت آنرا
539

 

اعليحضرت امان اهلل خان مرحلۀ ابتدایی را بين ذکور و اناث  1928سال در 

ختران مانند مختلط ساخت و طی فرمان پادشاهی مرحلۀ ابتدایی را برای د

پسران اجباری اعالن کرد. 
540

 

قسمتی از  در 1921جنوری  9مکتب بتاریخ روایت تاریخی است که اولين 

پارک زرنگار شهرکابل که درآن وقت »بوستان سرای« ناميده می شد به کمک 

مکتب مستورات گشایش رهبری ملکه ثریا،  به یک عده زنان منور شهر و

رخصوصی تحصيل کرده بودند، به صنوف که درخانه بطو  ییافت. دختران 

شدند و بعد از مدتی یک تعداد  ودیگران بصنوف پایين تر شامل درس باالتر

  آنها غرض تحصيالت عالی به ترکيه، المان و فرانسه اعزام گردیدند.

بنام »مکتب عصمت« توسط  1920ابتدایی برای دختران در دسمبر مکتب 

مکتب مستورات در  1923سال ه ثریا تأسيس شد. سپس درجنوری ملک

شهرآراءکابل گشایش یافت. مکتب مستورات در آغاز از دو صنف تشکيل 

مکتب تا دورۀ  1926یافت ومعلمين آن ترکی، المانی و هندی بودند. در سال 

.ثانوی ارتقاء کرد
541 

اعليحضرت امان اهلل خان برنامه تعليمی و اصالحات تعليمی  1924سال در 

. وکالء تعليم مجلس لویۀ جرگه برای مشوره و مناقشه پيش کردنسوان را به 

اضافه کردند تمام دختران را خارج از منزل خالف شریعت اسالمی گفتند و 
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مدارس دخترانه بدون موافقه و مشوره وکالء تأسيس شده وازپادشاه 

خواستند تا فوراً همه مکاتب دخترانه را مسدود سازد. فيض محمدخان زکریا 

ند تا هر قدر کوشش کرد تعليمات نسوان مدیر مسئول اکرم خان  محمدو 

. قناعت بدهند موفق نشدندتعليمات نسوان  اعضای لویۀ جرگه را برای

اعليحضرت امان اهلل خان مشغول جنگ با شورشيان جنوبی بودو یکی از 

نسوان بود، لذا برای مبارزه با مطالب شورشيان نيز مسدود ساختن مکاتب 

ه پيشنهاد وکالء موافقه نموده تمام مدارس دخترانه را مسدود شورشيان ب 

بعد از عودت به کشور از سفر اروپا تمام مدارس  1927ساخت ، اما در سال 

 دخترانه را باز نمود.

و بالخصوص بعد از سفر اعليحضرت امان   1927شدن مدارس دختران در باز 

وحرکت های مسلحانه   شورش  1929اهلل خان بصورت مؤقتی بود. دراواخر سال  

پایه های مستحکم دولت را به لرزه انداخت و هر لحظه سقوط کابل ميرفت. 

اعليحضرت امان اهلل در همين سال به همفریز وزیر مختار بریتانيا در کابل 

. حاال حفظ کند را موافق هستم، طریقه و روش که افغانستان: با شما  گفت

ست سال تعليم دختران را به تعویق تصميم گرفتم و فيصله کردم که برای بي

اندازم و به مال ها اجازه بدهم که تعليمات ابتدایی را دوباره به دست گيرند تا 

و   که کشورم را ویرانيم  ئاز این جنگ بيهوده داخلی و برادرکشی جلوگيری نما

به جز از دفاع کشور. تباه کرد و از قوه کار نگيرم
542

 

نهضت زنان مصر،نهضت زنان افغانستان و  نازفعاال  حنيفه خوری،یکی خانم

 مدارس دخترانه را در عهداعليحضرت امان اهلل خان اینطور تعریف ميکند:

و نهضت زنان  ف افغانستان برای دیدن مدارس نسوان» از جانب وزیر معار

واقعاً نهضت بی مانند را در امور زنان افغانستان افغانستان دعوت شدم.

 سفر خود از مدارس ذیل دیدار نمودم: مشاهده نمودم و در جریان

حبيبيه، امانيه، رسامی،زراعت و مدرسۀ مستورات ، تعجب کردم از نظام  

که زیر ادارۀ ملکه ثریابود. ملکه افغانستان  رۀ مدرسۀ مستوراتاواد تعليمی

در ادارۀ را در راه ترقی و پيشرفت مدرسه کوشش های زیاد می نمود. ملکه 
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مدرسه مادرش که مدیره مدرسه نيز بود همکاری می کرد. مدرسۀ مستورات 

به هشت شاگرد افتتاح شده بود با اینکه ملت افغان شدیداً از تأسيس مدرسۀ  

و غمگين بودند، تعداد شاگردان آن در مدت بسيار کوتاه به مستورات متأثر 

 هزار شاگرد رسيد. 

علمی ونهضت فرهنگی نقش مهم را بازی و پيشرفت زنان افغانستان در تقدم 

می کنندو ملکه افغانستان یک لحظه از غم مدرسه و ترقی و تعالی نهضت 

معارف  ر. ملکۀ افغانستان از روش دیموکراسی در امو دور نيست نسوان 

می نماید. دختران ملکه و خواهران پادشاه با دختران عادی افغان در حمایت 

یک مدرسه تعليم می آموزند و تمام شاگردان مدرسه چه از خانوادۀ سلطنتی 

و خانواده های عادی افغانستان لباس عادی را در مدرسه که یک شکل و رنگ 

.«دارد می پوشند
543

 

به معارف و تأسيس مدارس ، تعداد از افراد ملت کوششها و توجه زیاد    با تمام

افغانستان از برنامه های تعليمی شاه استقبال نکردندو شاه نتوانست تأیيد و 

خصوصاً در ساحه  پيشبرد اصالحات علمی و تعليمیحمایت علماء را در 

بدست آورد. با فتح دروازه های مکاتب، مردم اطفال شانرا  تعليمات نسوان

جد نزد مال برای تعليم امور دینی می فرستادند. روش بيشتر به مسا

سوء مخالفين شاه و عدم دیکتاتورانه مسئولين معارف از یکطرف و تبليغات  

مساجد از اصل اسالم و اهميت تعليم و های فهم و ادراک صحيح علماء و مال 

نشر آن در بين زنان و مردان و فرضيت علم مانع پيشرفت علوم جدید و 

فغانستان شد. موجودیت مشاورین و استادان خارجی خصوصاً از معاصردر ا

کردندکه خارجی ها تصور . مردمکشور هایی غربی را عدۀ از مردم نپذیرفتند

آمده اند، در برای تبليغ و تبشير عيسویت بنام معلم و استاد به افغانستان 

، مخالفين علوم معاصر از موجودیت استادان خارجی حاليکه حقيقت نداشت

 معارف استفاده سوء کردند. با پالنهای دولت در ساحۀ در مبارزه

برنامه اعليحضرت امان اهلل خان قبل از سفر به اروپا، با مخالفين سياسی و 

. اجتماعی و فرهنگی خود از احتياط و مدارا کار ميگرفتهایی اصالحات 
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که به  به ویژه با علمای دینی شاه در مرحلۀ نخست اصالحات حتی با مخالفان 

  پرداخت و از طرح مخالفت می ورزیدند به مباحثۀ می  ه ایجاد مکاتب دختران 

در جرگۀ پغمان در  پادشاه دفاع ميکرد.  های خود با استدالل شرعی و منطق

به پذیرش نظریات و  نبعد از مباحثه طوالنی با مخالفان مکتب نسوا 1924

ف نظریات علمای دینی پيشنهادات آنها برغم آنکه دیدگاه های آنها را مخال 

 و دیدن  اروپا، اما بعد از بازگشت از سفر  شور های اسالمی خواند تن در دادک

تجربه های اتاتورک و رضا شاه در ایران با مخالفين، حاضر نشداز  و مالحظۀ

مقابل مخالفين کارگيردوخواست بااستفاده از فشار سياسی و مدارا در

نظامی پالنهای خود را عملی نماید. امان اهلل خان مخالفين برنامه های تعليمی 

 به جهل و نادانی کرد و مخالفين خود را تهدید به مجازات نمود . متهم را 

ما و امامان يان عل امان اهلل در حضور جمع غفيری از نظام 1928در ماه اکتوبر 

به جهل و جهالت کردو گفت: » من در نشر تعليم و تربيه غربی  مساجد را متهم

ادامه خواهم داد، از مخالفين و قوت شان ترس و خوف در دل ندارم.«.
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تر   مخالفين نظام، تهدید های شاه را جدی گرفتندو صفوف خود را فشرده 

یکی رساندندکه مهمترین مخالفت های زبانی را به مخالفت های فز ساختندو

نمونه آن انقالبات وشورش های داخلی است . شاه جوان درتطبيق برنامه های 

اعتبار می شرایط محيطی و اجتماعی را علمی و تعلي اصالحات اجتماعی و

و افغانستان را صحيح نمی  اوت بين اروپا و ترکيه و ایران نمی داد و تف

بسيار قوی و هر دو کشور قوای  دانست. زعامت سياسی در ترکيه و ایران

 امنيتی و نظامی قوی داشتند در صورتيکه افغانستان فاقد آن بود.

از اصالحات امان اهلل خان در   ستاد خليل اهلل خان خليلی در نقدخودمرحوم ا

اهلل خان تابع عواطف شئون معارف باین عقيده و نظر بود: » اعليحضرت امان 

وفکری وضعيت اجتماعی  از قيقدمطالعۀ بودوازعقل و واحساسات

افغانستان استفاده نمی کرد. جای شک نيست که امان اهلل خان پادشاهی وطن 

دوست و جوانی با ثقافت بود لکن از رسم و رواجهای عنعنوی مردم افغانستان 
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اطالع کافی نداشت و بين قوت و نفوذ مخالفين نظام اتاتورک و نظام رضا شاه 

کرد.«.و مخالفين خود مقایسه ن 
545

 

دقيق و صحيح  برنامه ریزی ر باین باور اندکه اصالحات امان اهلل خانعدۀ دیگ

ی، فرهنگی و اقتصادی مردم  بود و با وضعيت سياسی، اجتماعنشده 

نداشت.. عبا و قبای اصالحاتی که در دیدگاه امان اهلل خان بود، با  هماهنگی

امان اهلل خان شخصی . داندام شرایط اجتماعی افغانستان متناسب نبو 

احساساتی بود و در بازگشت از سفر اروپا برنامه اصالحات خود را با هيجان 

آغاز کرد.
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معارف و تأسيس مکاتب و فرستادن  امان اهلل خان درتطبيق اصالحات

شاگردان برای تحصيالت عالی هيچ اشتباه نداشت . مکاتب دختران و پسران  

ان بودو شاه می دیدیدکه افغانستان صد یکی از ضرورت های اوليه افغانست

ها سال از قافله ای مدنيت فاصله دارد. بی صبری علما و ساختار نظام قبيلوی 

سير معارف درافغانستان شد. در بررسی و   مانعو عقب گرایی بطور عموم 

مطالعۀ اسباب سقوط سلطنت اعليحضرت امان اهلل خان خواهيم دیدکه 

عوامل سقوط دولت امانيه نبودو لت اصلی واقتصادی و معارف عاصالحات 

عوامل متعدد داخلی و خارجی از یکطرف و حرکت انقالبی شاه از جانب دیگر 

و عدم همکاری علمای بزرگ و عقب گرایی امامان مساجد عامل سوم به 

 حساب می آید.

 مطبوعات  
ی مهمترین اصالحات و نوآوری دوره امانيه در ساحۀ مطبوعات ونشرات آزاد

وخصوصی در مجالت وجرائددولتی  وطبعاست. نشر بوعات ونشراتمط

معاصرافغانستان بسيار کمک کرد و سبب بيداری  تربيه فکری نسل جوان

جوانان افغانستان شد. مطبوعات نقش بسيار بزرگ را در تحوالت سياسی 

 
برایم اظهار نمودند . استاد خليلی بدعوت   1981را استاد در قاهره در ماه جون  . این جمالت    545

 انورالسادات به قاهره تشریف آورده بودند.
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بود، سراج االخبار رول کمتر از از بریتانيا  استقالل به غانستان و رسيدناف

  نداشت . در مبارزات ملی رااهدین مجنقش 

یکی از مهمترین و درخشان ترین دوره مطبوعات در  1929تا  1919سالهای 

فرهنگی است. در این دوره دو رویداد مهم درحيات سياسی ــ    افغانستانتاریخ  

اولين قانون اساسی در  1924افغانستان رخ داد. نخست اینکه در سال 

ولت عليه افغانستان« ، تصویب و محل اجراء قرار  افغانستان بنام »نظامنامۀ د

گرفت و افغانستان برای اولين بار در تاریخ معاصر دولت صاحب قانون نوشته 

مطبوعات »: مۀ دولت عليه افغانستان، آمدهدرمادۀ یازدهم نظامنا شده شد.

وچاپ روزنامه های داخلی مطابق حکم قوانين مربوطه آزاد است. حق چاپ 

تص به دولت و ابتاع افغانستان است و نشرات خارجی ازطرف روزنامه، مخ

آزادی مطبوعات را  ،قانون مطبوعات م یاسانسور می شود.«.دولت تنظي

اکثر  ی مطبوعات در قانون اساسی کشور در زمانی بود کهادتثبيت نمود . آز

 مطبوعات بودند. کشور هایی شرقی فاقد آزادی

نخستين اصالحات در ساحۀ مطبوعات به حساب قانون مطبوعات در مقدمۀ 

عرصه   می آید و ميتوان گفت که یکی از دستاورد های مهم عصر امانيه در

 یا قانون مطبوعات است . قانون مطبوعات در مطبوعات نظامنامۀ مطبوعات

ظامنامۀ مطبوعات . نی قمری تصویب شدهجر  1303ماده درماه جدی سال  18

مطبوعاتی را  منشریه های آزاد را بوجود آورد و همچنان جرای شرایط تأسيس

متکی بر قانون به  در افغانستان مطبوعاتوبرای نخست تعریف و تعيين کرد

  بررسی دقيق شود مالحظه ميشودکه آزادی  نظامنامه مطبوعاتاگروجودآمد.

ه نظامنامنمی کرد.درتضمين  نظامنامه مطبوعات بصورت کلی بيان را

نظامنامه در آزادی بيان را محدود کند. در  مواردی وجود داشت که ميتوانست  

. با وجود آن، انفاذ مواردی برای نشریه ها جزا هایی نيز پيش بينی شده بود

قانون اساسی و نظامنامه مطبوعات از نظر کمی و کيفی سبب گسترش 

مطبوعات در کشور گردید.
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بدقت مورد بررسی و مطالعه قرار دهيم  اگر سياست مطبوعات را در این عصر

رکن اول دفاع ین دوره بخوبی مالحظه می نمائيم:  دو رکن مهم را در مطبوعات ا

سستنی ی کردند که معارف جدید پيوندی ناگاز معارف جدید، عده ای فکر م

با اصالحات دارد و دفاع از معارف جدید، دفاع از اصالحات در افغانستان 

بود، أهل مطبوعات ع از اقدامات شخص امان اهلل خان است . رکن دوم دفا

کردند. در پهلوی این دورکن وحرکات ضداستعماری اوحمایت    ازکارهای شاه

ميتوانيم رکن سوم را نيز اضافه نمائيم، رکن سوم خط پان اسالميسم بودو 

عدۀ کوشش داشتند تا امان اهلل خان را بحيث زعيم جهان اسالم و حتی جانشين 

الفت بعد از سقوط آن در ترکيه نمایند. این رکن بيشتر در هند به نشر  مقام خ

شکست  ميرسيد و در اکثر خطبه های جمعه نام امان اهلل خان برده ميشد. با

اصالحات امانی یک مرحله از تاریخ مطبوعات در افغانستان هم ختم شدو 

د و بيشتر مطبوعات بعد از ختم دورۀ امانيه با کميت بيشتر اما بی کفيت بو 

 منعکس دهنده سياست های دیکتاتورانه نظام بود.

آزادی  کابل پوهنتون ژورناليزم استادپوهنحی وحيدغروال پوهندوی

دوره امانی  ميکند: آزادی مطبوعات  این گونه بياندوره امانی را  مطبوعات 

را ميتوان درخشان ترین عصر آزادی بيان خواندکه در کنار تنفيذ نظام نامه ها، 

قمری تصویب و  1303ماده یی مطبوعات در جدی سال  18اولين نظام نامه 

جریده دولتی و خصوصی که شامل   20نافذ شد و با تنفيذ این نظام نامه بيش از  

ی شد ایجاد شد و به فعاليت آغاز کردو ، هفته نامه و مجله ها مرادیو،روزنامه

به خاطر سامان دهی امور این رسانه ها، ریاست مستقل مطبوعات به ميان آمد 

و والیت ها نيز دارای روزنامه های والیتی شده.
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کاظم آهنگ مؤلف  سير ژورناليسم در افغانستان در بارۀ مطبوعات این دوره 

 :می نویسد

» در وقت اعلی حضرت امان اهلل خان روزنامه نگاری توسعه پيدا کرد ما در این 

زمان روزنامه پيدا کرده می توانيم، هفته نامه دیده می توانيم و مجالت به 

ه های والیتی به ميان آمد، در مشاهده ميرسد. برای نخستين بار روزنام
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ننگرهار،اتحاد مشرقی، در بدخشان، اصالح، در مزار شریف، بيدار، در 

اخبار غازی، بوجود  هرات، اتفاق اسالم، در قندهار، طلوع افغان، در پکتيا

آمد و اکثر وزارتخانه نيز نشریه های خود را داشتند.وزارت معارف بنام 

رت دفاع افغانستان بوجود آمد. اخبار ثروت »معرف معارف« مجله اردو در وزا

 ح از طرف وزرات ماليه به چاپ می رسيد و در عين زمان برای تشریع و توضي

ابالغ می گفتند.«. ن، نشریه ای منتشر می شد که به آنقواني
549 

مهمترین نشریه در این دوره، جریده هفتگی دولتی امان افغان بود که شماره 

 منتشر شد. 1919قمری / دوازدهم اپریل   1298حمل هشتم اول آن در بيست و 

نخستين مدیر مسئول »امان افغان« عبدالهادی داوی، بود. دکتوره سنزل 

است که نشریه امان افغان در واقع ادامۀ سراج االخباربود. او  ین باورنوید، با

می نویسد: » امان افغان در واقع ادامه سراج االخبار بودو همان مرام و اهداف  

عات این دوره سراج االخبار را پيش می برد و کسانی که )دست اندرکار( مطبو 

ران و نویسنده هایی بودند که بعضی شان به گفته حبيبی بودند اکثراً روشنفک

به گروه جوانان افغان یا مشروطه خواهان تعلق داشتند، اما بهر صورت اکثر 

خود شخص شاه این نویسنده گان یک همبستگی فکری با دولت امانی و 

داشتند.« 
550 

ميالدی   1927نشریه های ملی و آزاد نيز بود.در سال عصر امانی، عصر ميالد 

در با ظهور نشریه های آزاد فصل جدید در تاریخ مطبوعات افغانستان باز شد.  

انيس( به مدیریت غالم  )   م آزاد آغاز به نشر کردند، نشریهاین سال سه نشریه مه

به   محی الدین انيس بود،»نسيم سحر« به مدیریت احمد راتب و نشریه »نوروز«

 مدیریت محمد نوروز بود.

نشریه های دولتی و آزاد ، تنها مربوط به طبقۀ ذکور نبود، نسوان افغانستان 

حق آزادی مطبوعات استفاده کرده دست بکار شدند و نشریه » ارشاد   زنيز ا
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است به نشر سپردند. خانم روح افزا مدیر  النسوان« که نشریه اختصاصی زنان 

د. اولين شمارۀ »ارشاد النسوان« مجله هفته وار مسئول ارشاد النسوان بو 

  1921مارچ  17هجری قمری / 1299حوت  27اختصاصی زنان افغان به تاریخ 

 ميالدی به نشر رسيد و هر روز پنجشنبه منتشر می شد.

برای نشرات آزاد سبب شدکه در مدت  نظامنامۀ مطبوعات و تشویق دولت 

و پشتو به نشر برسد و مصارف بعض جریده به زبانهای دری    22بسياد محدود  

به  1919جرائد را دولت از بودجه خود می پرداخت . اتحاد مشرقی در سال 

مدیریت برهان الدین کشککی درهر پانزده روز به چاپ ميرسيد. امان افغان به 

مدیریت محمود طرزی بود، امان افغان جریده رسمی و لسان حال دولت بود. 

آغاز  1921و جریده اصالح در  1919اج االطفال در و سر 1919جریدۀ غازی در 

به نشرات کردند . مجلۀ اردو به مدیریت غوند مشرعبدالطيف خان و مجلۀ 

،  1929، جریدۀ مکتب در 1928، پشتون ژغ در  1924آئينه عرفان در سال 

از به نشرات کردند. جریده امان افغان وع افغان و ثروت در همين سالها آغطل 

 به روزنامه تبدیل شد. 1927در سال 

در هرات به مدیریت عبداهلل خان  1920سال اق اسالم در جریدۀ هفته وار اتف

، جریده ابالغ که مخصوص  1921هروی، اتحاد در والیت خان آباد در سال 

در والیت مزار شریف، جریده حقيقت در  1922اعالنات بود ، جریده بيدار در 

در والیت جبل السراج، طلوع افغان در  1920، جریده ستاره افغان در  1924

به مدیریت احمد راتب و بعدًا  1927در قندهار، نسيم سحر در  1921

 1928عبدالهادی داوی در والیات افغانستان آغاز به نشرات نمودند. در 

جریده نوروز در هشت صفحه به مدیریت ميراز محمد خان و جریدۀ انيس به 

شروع به نشرات نمودند وهر دو جریده   1927ر  مدیریت محی الدین خان انيس د

ملی و مستقل بودند.
551

 

مطبوعات دراین دوره،تأثيرات مثبت و قابل مالحظه باالی ادبيات نوشتاری 

دیده ،و هنر ژورناليست داشت. اگر نشریه سراج االخبار مطالعه و بررسی شود

 
و همچنان  156-152، خالصه جرائد در افغانستان ، صفحات 1311سالنامۀ کابل،سال .  551

 دیده شود: هروی، مایل ، معرفی روزنامه های افغانستان. 
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و مزایای ميشود که مطالب آن با روحيه ای انقالبی در جهت حصول استقالل 

مشروطيت و ترویج تمدن متمرکز بود. در نشریه های دوران امان اهلل خان امر 

تحکيم و نگهداری استقالل، گسترش معارف، روشنگری، مبارزه با خرافات  

و دفاع از حقوق مردم خصوصا زنان بيشتر تمرکز داشت.
552

 

اگردان  کرد. شبيشتر از گذشته در ميان مردم رشدفرهنگ مطالعه دراین زمان 

مکاتب و مدارس، کارمندان دولت و افراد با سواد با استفاده از مطبوعات 

بيشتر به اخذ اطالعات و فراگيری دانش پرداختند. در بين نشرات جای 

و فرهنگ و ، جریده و مجلۀ تخصصی در اسالميت خالی بود نشرات اسالمی

نشر فرهنگ و  ثقافت اسالمی از نشر مانده بود، علما و دانشمندان توجه به 

 نداشتند ، علماء از طریق نشر مجالت و جرائد فت اسالمی و فقه اسالمیثقا

 از فرصت آزادی مطبوعات استفاده نکردند.

باید خاطر نشان کرد که برای نخستين بار رادیو در افغانستان  تأسیس رادیو:

جریان حکومت امان اهلل خان به نشرات خود  در 1928ل یعنی رادیو کابل در سا

از جریانات را جمعی بود که مردم  ز کرد و این یگانه وسيله اطالعاتآغا

 اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی؛ سياسی و بين المللی آگاه ميساخت و هميشه

 مردم گوش به رادیو بودند.
553
  

زمان امان اهلل خان به پخش برنامه آغاز کرد، اما بر اثر حوادث  رادیو کابل در 

قمری فعاليت خود را  1320داخلی بعد از مدتی از فعاليت باز ماندو در حمل 

 دوباره از سرگرفت.

مان هجری قمری مهندس عطا اهلل به دستور امان اهلل خان به ال  1304سال در 

تا آموزش های الزم را برای راه اندازی ونصب رادیو فرا بگيرد.  فرستاده شد
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در  1933تأسيس شد، اما در عصر اعليحضرت امان اهلل خان افتتاح نگردید و بعداً در  1927

 عهد اعليحضرت محمد نادر خان آغاز به نشرات کرد.
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الزم این شخص یکسال را در المان سپری کرد و بعد از فرا گرفتن آموزشهای 

 .به همراه چندمتخصص المانی بادو دستگاه فرستنده رادیو،به کابل بازگشت

انی و افغانی کار کارشناسی توسط متخصصان المبعد از چند ماه فعاليت 

نصب دستگاه فرستنده به پایان رسيد و صدای رادیو کابل از ساختمان 

  360وات روی موج  200کوچک »کوتی لندنی« توسط یک فرستنده کوچک 

صدای رادیو کا متر به گوش شهروندان کابل رسيد.
554

بل را در آن زمان، فقط 

انستان از شنيدن دیگر شهر های افغ شهروندان کابل می توانستند بشنوندو 

صدای آن محروم بودند. عمر رادیو در این دوره خيلی طوالنی نبود و بر اثر 

 از پخش برنامه باز ماند. 1307حوادث داخلی در سال 

سينما    1928-1927سالهای  شاه امان اهلل خان توجه به هنر سينما نيز داشت ، در  

 خان را در خارج به سفرهای امان اهللاز در کابل شروع به نمایش کرد و فلم 

نمایش گذاشت. سينمای کابل به رسيدن انقالب به کابل و سقوط حکومت 

امان اهلل بسته شد.
555

اعليحضرت امان اهلل خان اولين صحنۀ تمثيل را در شهر  

کرد. برای تدریس هنرمندان افغانی، هنرمندان فرانسوی دعوت  پغمان افتتاح

خانۀ فساد و نهاد بداخالقی دانستند و شدند. مردم صحنۀ تمثيل را بنام 

انقالبيون صحنۀ تمثيل را با سينما یکجا بسته نمودند.
556 

داراالمان، موزیم کابل افتتاح گردید. وزارت در جوار قصر    حفظ آثار تاریخی:

معاهدۀ کلتوری را با دولت فرانسه امضاء نمود و به  1922اپریل  28کلتور در 

انسه حق حفریات باستانی را در افغانستان اساس معاهده مذکور دولت فر

 .و برای تحقيقات آثار تاریخی دانشمندان فرانسوی به کابل آمدند  بدست آورد

اعليحضرت امان اهلل عالقه زیاد به فرهنگ و علم و ثقافت داشت اما در 

ساختن مدارس وضعيت اجتماعی و ضرورت های موجوده افغانستان را مد 

اقتصاد ضعيف   جه و دقت و مطالعه و در نظر داشتتو نظر نداشت. دولت بدون  
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افغانستان و در کمبود معلمين و هيأت تدریس مدارس زیاد را تعمير و افتتاح 

کرد و بسياری از این مدارس فقط نام مدرسه را حمل ميکردو درحقيقت 

مدرسه کامل و شامل نبود. در والیات و دهات فسق و فساد اخالقی در مدارس 

تا درجۀ که اوليای امور از فرستادن اطفال شان به مدارس اباء  رواج یافت 

ورزیدند. نشر جرائد و مجالت بيشتر از ضرورت جامعه بودو در بسا اوقات 

نشرات بيشتر از خواننده بودو عموماً جرائد برای یک عدۀ محدود ميرسيد  

، حکومت جۀ دولت در نشرات به مصرف ميرسيددر حاليکه پول انگفت از بود

 عامه و بين نشرات توافق را مد نظر نداشت. اتو احتياج ها ين ضرورت ب 

صحنۀ تمثيل و بازی کنان مرد و زن فرانسوی ارتباط به فرهنگ و ثقافت اوایل 

قرن بيست در افغانستان نداشت. پادشاه بعد از بازگشت از سفراروپا  

پا را در ن و اروتفاوتهای فرهنگی و کلتوری و اخالقی و دینی بين افغانستا

آوردن و تصور ميکردکه ميتواند افغانستان را با  اصالحات در نظر نداشت

در زودترین وقت به سویه اروپا برساند. شاه به سير زمان در تغيير   اصالحات 

. در صفحات بعدی خواهيم دید که ملت اکثر چندان اعتماد نداشت اجتماعی 

نکردند، اما روش تطبيق اصالحات شاه را پذیرفتند و با اصالحات مخالفت 

اصالحات بسيار عجوالنه بود. پادشاه فکر ميکردکه قوانين به تنهایی 

ميتواند جامعه را بسازد در حاليکه ، تغيير و ساختار جامعه به امور دیگر 

بيشتر ضرورت دارد و قانون یکی از ضرورت های جامعه است. این مسایل در 

 صفحات بعدی بررسی و بحث می شود.

  



[357] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

 

 ل دوازدهم فص
 سقوط حکومت اعلیحضرت امان الله خان 

اهلل خان نظریات متعدد و مختلف   حکومت اعليحضرت امان  درعوامل سقوط

جود دارد، مؤرخين و محققين هر کدام عوامل اوت ومتف و غير متجانس و

در دائره فهم سياسی و قومی و فکری خود  را سقوط نظام و قيام شورش ها

ه در مطالعات تاریخی اکثراً به وثائق دست اول و بحث کرده اندو متأسفان 

خاطرات شخصيت های که نقش مهم را در سقوط سلطنت داشتند توجه کمتر 

. اکثر نویسندگان افغانی ، علمای اسالم و خصوصًا است معطوف شده

خانوادۀ حضرات مجددی شوربازار را عامل اول سقوط سلطنت امان اهلل خان 

 می دانند.

نویسندگان افغانی باین باور اند که علماء و مشایخ اصالحات اعليحضرت 

 برای مانع تطبيق عملی  وتعبير نمودند  امان اهلل خان را مخالف شریعت اسالمی

در صفحات آینده خواهم دیدکه علماء و  کردند، اما اصالحات عليه شاه قيام

. گفته مودندمشایخ و اکثریت ملت از اصالحات دفاع و با شاه همکاری ن 

دولت امان اهلل خان اکثریت نيروهای که مخالف  ميشود که در سرنگونی

 . اینهمه مخالفين علماء را می آورند  رأس  در  وشرکت داشتند  نداصالحات بود

که در سقوط سلطنت  نقش عوامل مهمتر از نویسندگان وتاریخ نویسان گروه

حث و یخی بيشتر ب تارحقيقت می کنند. در این فصل بحث ن و تحقيق داشت 

ه سقوط سلطنت را آماده ساخت کعوامل متعدد  دیدگاه های متفاوت بررسی و

شود، برای رسيدن به حقيقت از هيچ گروه طرفداری و حمایت نشده تحقيق مي

مقابله نميشود و همه  انه رفتار ودشمن روش وباهيچ گروه با فکر عداوت  و

 .اطراف نقد تاریخی می شوند

( در تاریخ معاصر افغانستان از 1929-1919ان اهلل خان ) عصر اعليحضرت ام

  عصر امان اهلل خان صفحۀ از  عصور ما قبل و ما بعد خود تفاوت کلی دارد.

نهضت معاصر در تاریخ افغانستان و همچنان تجربۀ  آغاز  مرحلۀ جدید و

 تاریخی که شباهت به تجربه کمال اتاترک و رضا شاه پهلوی دارد ميباشد. 
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اهلل را ميتوان بدو مرحله تقسيم کرد، مرحله اول از  يحضرت امان عصر اعل 

، هر مرحله خصوصيت های 1929تا  1925و مرحلۀ دوم از  1925تا  1919

بخود دارد و از محقق ميخواهد تا بدقت هر مرحله را جداگانه بحث و  یخاص

تحقيق کند. متأسفانه اکثر نویسندگان در ثبت واقعات و نام اشخاص و  

و تاریخ واقعات اشتباهات بزرگ را مرتکب شده اند، مثالً شورش  هاواده خان 

ادۀ مجددی ، آنرا به خانو در تاریخ ثبت گردیدهکه بنام شورش مالعبداهلل    1924

درحاليکه برای مقابله با این شورش حضرات  شوربازار نسبت می دهند

 فاع کردند.شوربازار در خط اول جبهۀ قرار داشتند و از سلطنت و پادشاه د

اصالحات و خصوصاً تدوین قوانين یا نظامنامۀ اساسی دولت را عامل مهم 

که اصالً    1303لویۀ جرگه  در قيام اغتشاش قلمداد می کنند، اما ثبت واقعات  

علماء  که در نشان می دهد که اکثربرای تصویب قانون اساسی برگزار شده بود  

مجلس حضور داشتند بعد از تعدیالت بعض مواد قانون ، قانون را تصویب 

، به عبارت دیگر اصالحات و برنامه های زدندکردند و مهر شریعت را به قانون  

اصالحی سبب اوليه اغتشاش نبود. عدۀ از محققين مداخالت دولت بریتانيا 

 خان می دانند، اما هيچ اعليحضرت امان اهللرا عامل مهم در سقوط سلطنت 

به حمایت بریتانيا بود.  1924دليل تاریخی تا هنوز بدست نيست که انقالب 

به سلطنت را جای تردید و شک نيست که دولت انگليس نيت خير و صادقانه 

اعليحضرت امان اهلل خان از اول مرحله نداشت ، اما در مطالعات تاریخی باید 

سقوط سلطنت امان اهلل خان خبرخوش برای ادارۀ  بلی ، به اسناد مراجعه کرد. 

انگليس بود در این مورد شک و تردید وجود ندارد و برای اثبات نقش و رول 

در این بحث از مالقات   .بریتانيا تحقيقات بيشتر باید صورت گيرد

ری سفير انگلستان برای اجاره ضرتصاحب محمد صادق المجددی با همفح

ر عنایت اهلل خان و خانواده شاهی به خارج بحث گرفتن طياره جهت نقل امي

 خواهيم داشت . 

ميالدی، هيچ نویسنده ای در مورد نقش ارکان عالی دولت  1997سالهایتا 

، درین سال کتاب بنده که تحقيق علمی و برای امانيه بحث نکرده بودند

يقی پوهنتون قاهره بود بزبان دری به نشر رسيدواز آن تاریخ تا امروز هيچ تحق

نيست که از آن استفاده نکرده باشد، در این تحقيق برای اولين بار نقش ارکان 
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درسقوط آن بحث  عالی دولت امانيه در ضعيف ساختن پایه های دولت و حتی

 .استشده 

و تحقيقات کرد عصراعليحضرت امان اهلل خان راميتوانيم به دومرحلۀ تقسيم

لفين نظام امان اهلل خان در روش و که بنده انجام داده ام نشان ميدهد که مخا

 با سلطنت مواقف مختلف را داشتند و از جانب دیگراعليحضرت امان برخورد

نيز در تطبيق برنامه ها و در حل مشکالت داخلی با مخالفين خود روش   اهلل خان

متفاوت را داشت. در آغاز سلطنت ، امان اهلل خان کوشش داشت تا با علماء و 

باشد و مشوره هایی شان را در ادارۀ دولت بپذیرد تا زعمای ملی نزدیک 

سازد. در مرحله بعدی ،  سته باشد نظام خود را شرعی و مستحکمتوان 

و فکر ميکرد ميتواند  ان نظام را قوی و متين حساس اعليحضرت امان اهلل خ

با مخالفين سياسی اش از قوت و فشار کارگيرد و تصور ميکرد که با استفاده 

 خاموش ساختن صدای مخالفت های کمال اتاترک و رضا شاه قادر بهاز تجربه  

. با تهدید و زندانی کردن ، شاه از روش رشوت بنام هدیه کوشش داشت تا است

بيآورد ، اما هر دو تجربه در یک زمان نتيجه به طرفداری نظام  مخالفين را

نداد. اتاترک و رضا شاه از طرف کشور هایی فاتح غرب حمایت 

ددرحاليکه امان اهلل موردتأیيدغرب خصوصاً انگلستان نبود و از ميشدن 

مدنيت غرب آشنا و بسيار نزدیک بودند در  طرف دیگر ترکيه و ایران به 

علوم ر فاصله داشت و مردم افغانستان درحاليکه افغانستان از غرب بسيا

 .ندبودو عقب مانده وم معاصر اسالمی بسيار فقير معاصر غربی و حتی عل 

را در قلب های مردم صحيح   ن اهلل خان تأثير دین و طریقه های تصوفیاما

تا چه اندازه نفوذ  پيران طریقه ها محاسبه نکرده بود و نمی دانست که علماء و

ر و اندازه باالی اقدمل به همان ب االی مردم عادی و بيسوادمعنوی نه تنها ب 

خصوصًا ارگ  اگر تمام جوانب و اطراف، د.مامورین عاليرتبه دولتی نيز دارن 

و شوربازار از صبر کار ميگرفتند و همکاری ها ادامه می یافت افغانستان 

، ميداشت . در مالقات که بين مضمون دیگر را غير از اینکه داردشکل و 

مرحوم امان اهلل خان و حضرت صاحب محمد صادق المجددی در حرم مکی 

دو شخص از پيمآمد روزگار تأثر داشتند و صورت گرفت نشان ميدهد که هر 

 به قول حضرت محمد صادق المجددی وقت برای جبران خساره گذشته بود.
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عصراعليحضرت امان اهلل خان ، عصر مدنيت و آغاز فرهنگ و ثقافت معاصر 

و مبارزه بين  اتتشاشعصر اغ افغانستان به حساب می آید، از جانب دیگر

مدنيت غربی بود. آغاز عصر به شهادت امير   باافغانی    شرق اسالمی  فکراصيل

آغاز شد، واقعات خونين و سوء قصد و  1919فبروری  21حبيب اهلل خان در 

مخالفت های سياسی و مبارزات مسلحانه عليه نظام در تمام عمر سلطنت  

 غير . سياستهای غير مطالعه شده امان اهلل خان و مشوره هایی یافت هادام

کابينه،عدم قبول مردم از بعض  مشاورین واعضای ومصلحت آميز دقيق

همکاری بين شاه و علماء و پيران سياستهای اقتصادی و کلتوری شاه و فقدان  

  1924طریقت خصوصاً بعد از وفات حضرت صاحب شمس المشایخ در سال 

با  1924. در اواخر سال ساخت و آماده عوامل ضعف دولت امانيه را محياء 

شمس المشایخ مجددی، اعليحضرت ضل محمد،حضرت صاحب فدرگذشت 

و جانشنيان شمس   امان اهلل تکيه گاه معنوی و حمایت گاه بزرگ را از دست داد

ن . طبقات فقير و باشندگاالمشایخ در روش و طرز فکر با او متفاوت بودند

را در نظام اجتماعی و وضعيت اقتصادی خود  قریه ها و دهات هيچ نوع تغيير

اقتصادی و فشار  ر عکس گذاشتن ماليات جدید مشکالت  حساس نکردندو ب 

بيشتر را باالی طبقات فقير جامعه بجا گذاشت و برای طبقات فقير و دهاقين  

 تغيير نظام از یک شخص به شخص دیگر بی تفاوت بود.

عوامل خارجی نيز در اشتعال اغتشاشات و مخالفت ها دخيل بود، بریتانيا از 

هلل خان راضی نبودو نزدیکی شاه را با روسيه  سياستهای مستقالنه امان ا 

. استراد استقالل کشور تهدید نفوذ استعماری اش در قارۀ هندی می دانست

ضربه غير قابل جبران برای امپراطوری بریتانيا بود. در هند کلمه آزادی ورد 

زبان همه گردیده بود و به گفته همفری سفير انگليس در افغانستان کاروان 

که لمبانده و جنبانده از بازار های دهلی می گذشتند کلمۀ آزادی را  های شتر 

.تکرار می کردند
557
  

ی مردم بود و سم و عادات ملی و مذهببر خالف ر  یپروگرام های حکومت مرکز

محرک هيجان واضطراب طبقات عوام و روحانيون حدی رسيدکه  وضعيت تا

 
557  .www.haqiqat.org 
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عليحده به شکایت آغاز و علمای مملکت شده و بالآخره هرطبقه از جهت 

نمود.
558

تمام هدف مشترک که عبارت از سقوط سلطنت امان اهلل خان بود  

  1928مخالفين را باهم متحد و نزدیک ساخت،دیده ميشود که در انقالب 

تمام گروه ها و بزرگان عالی دولت بدون داشتن برنامه خاص برای آینده کشور 

 باهم همکاری نمودند.

تيخانف استاد دانشگاه ليپيتسک در کتاب خود بنام دانشمند روسی یوری 

سياست قدرت های بزرگ درافغانستان و قبایل پشتون« که آنراعزیز آریانفر  »

 ترجمه کرده می نویسد:

نادیده گرفتن موازین شرعی و پشت پا زدن آن، به واکنش بس خصمانه و تند 

سود خود با بهره روحانيون مسلمان رو به روگردیدکه با توانمندی آن را به 

کار گرفتند. مال ها بر ضد امان  از ناخشنودی سراسری از اصالحات بهگيری 

اهلل خان تبليغات پر هنگامه و داغی را به راه انداختند که او هم با خشونت 

پاسخ گفت. مگر، روشن بود پيگيرد و سرکوپ رهبران مذهبی تنها آغاز جنگ 

بخشيد. داخلی و گریز شاه از کشور را سرعت می
559

 

قيام مسلحانه دراکثر نقاط افغانستان ضمينۀ مداخالت خارجی را آماده 

نمود و و نا امن کشور استفاده بيشتر  ساخت ، بریتانيا از وضعيت سياسی

نخواست از دولت امان اهلل خان حمایت کند، عدم حمایت از سلطنت قانونی و 

مخالفين ضعيف  برابر دیدن شاه با مخالفين موقف حکومت را در مقابل

 ساخت . 

اشاره شد، اکثر نویسندگان قسميکه  در موردسقوط سلطنت امان اهلل خان

زنان، اسباب  اعی و قانونی و علمی  و آزادی باین باور اند که اصالحات اجتم 

کافه ای  سقوط شاه را آماده ساخت و عدۀ از مؤرخين زعامت اسالمی و ملی و

مخالفت گروه های اسالمی و قومی را در  متهم کردند و ملت را به عدم دانش

مالحظات و انتقادات علماء در عدم فهم صحيح شان از مدنيت می دانند. 

 
558  .6324184-af/a-dw.com/fa 

559  .an/2010/08/100819_pics+amanollhbc.com/Persian/Afghanistb 
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بعض مواد قانون مثل قانون ازدواج و قانون جزاء در زمان خودش بجا بود و 

علمای افغانستان فهم و برداشت شان از نصوص شرعی به همان اندازه ومقدار 

ر این ساحات برای آینده گذاشته  ن بود اصالحات دبود،از جانب دیگرممک

 .عملی شود حاتاصالسائرد و و ش

اکثر نویسندگان و تاریخ نویسان افغانی و غير افغانی نقش بزرگان دولت را 

بين  نکردند، از اختالفات داخل حکومت ،در سقوط سلطنت بررسی و تحقيق  

وزراء و جنرالها که سبب ضعف دولت گردید و آتش انقالب را روشنتر ساخت 

رد اختالفات مطالعه و تحقيق در مو .  صورت نگرفتدر مورد آن بحث بيطرفانه  

داخل حکومت ما را به واقعيت های تاریخی در مورد سقوط سلطنت در 

 نزدیکتر می سازد. به واقعيت  اعليحضرت امان اهلل خان

 اسباب و عوامل انقالبات  
دان  نظریات متفاوت را می در عوامل و اسباب انقالبات مؤرخين و دانشمن

تاریخی و فلسفی و فکری و  هر مؤرخ و نویسنده با پيروی از مدرسۀ  آورند .

عوامل و اسباب انقالبات را بررسی می نماید. مؤرخين کی خودایدولوژی

روسی و نویسندگان که از فلسفۀ سوسياليزم وکمونيزم در نوشتن تاریخ 

پيروی می نمایند، ادارۀ استخبارات بریتانيا را مسئول اول سقوط حکومت 

لمای اسالم را متهم به همکاری با امان اهلل خان می دانند. مؤرخين روسی ، ع

ادارۀ استخبارات بریتانيا می کنند و برای این اتهام هيچ دليل تاریخی نمی 

می نویسند که   حتی از بين افغانها  مذهب کمونيزم  فکرآورند. روسها و پيروان  

امان اهلل خان  قربانی سياست استعماری بریتانيا بود و به سقوط او روسيه 

د را در افغانستان از دست داد وگروه های ضد روسيه در بهترین دوست خو 

افغانستان نفوذ و تسلط سياسی بيشتر را بدست آوردند.
560 

تحرکات جواسيس انگليس در سرحدات  از 1928دسمبر  20پراوادا در جریدۀ 

افغانستان خبر می دهد، جریدۀ ازفستيا همچنان حکومت بریتانيا را متهم به 

که بریتانيا فکر د و می نویسدافغانستان می ساز مداخله به شئون داخلی

 
560  .76 , and , Gregorian,Vartan,op.cit,p266-Baba,Khwajoyev ,A.H, op.cit,pp75 
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مداخلۀ نظامی را باالی افغانستان دارد تا از راه افغانستان دولت روسيه را  

تهدید کند.
561 

بعض جرائد غربی در موضوع مداخله بریتانيا درقضيه سقوط امان اهلل خان  

تایمز در . جریدۀ تخبارات بریتانيا را متهم می سازندروسی اسمانند جرائد 

نتيجۀ فعاليتهای اداره : سقوط امان اهلل خان می نویسد 1929جنوری 16

م از امان اهلل خان به  جاسوسی انگلستان بود که از مدت ها قبل به هدف انتقا

با امپراطوری انگلستان ترتيب و آماده شده بود، روابط نزدیک و  سبب جنگ

 خوب امان اهلل خان را با روسيه دولت بریتانيا تحمل کرده نتوانست. 

 Daily Herald,Janury 5 , and Daily News,fer,4 ,1929  :می نویسند 

اسباب انقالب عليه امان اهلل خان عدم قبول ملت از اصالحات پادشاه بود. 

رپایی و متهم شدن ادارۀ وحکومت بریتانيا در مقابل اتهامات جرائد روسی و ا

استخبارات بریتانيا سکوت نکرد، سفير بریتانيا در کابل سير همفری طی 

اعالميه رسمی امان اهلل خان را از جمله دوستان دولت انگلستان دانست. 

خلی افغانستان در مورد مداخلۀ دولت بریتانيا در قضيه داهمفری اخباری که 

بی اساس دانست و اضافه نمودکه سفارت  آنرا شدیداً انتقاد وديبه نشر ميرس

نداشت.  1928افغان در انگلستان در کابل هيچ نوع رابطه با انقالبيون 
562 

مؤرخين غربی بی صبری و تعصب افغانها را مهمترین سبب سقوط امان اهلل 

ملت افغانستان عجله و  می نویسدکه Comynplattخان می دانند. دکتور 

د و مؤرخ گریگورین باین نظر است که  ير اجتماعی قبول ندارسرعت را در تغي

اعليحضرت امان اهلل خان ، خودش نهایت خود را آماده ساخت ، اوخواست تا 

گورین گری،دهدتغير  ی افغانها رابسرعت و فوریرسم و رواجهای ميراث

د. امان اهلل خان را دارئوليت سقوط مس اضافه ميکند که طبقۀ مال
563

 

 
561 .IOR.L/P+S/11/293 

562  .Telegram from his Britannic Majesty’s Minister at Kabul to Secretary of 

1928 .L/P+S/11/293,97dec  thstate for foreign affairs India office . 12 
563  .Gregorian ,op.cit,p267 
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استادخليل اهلل خان خليلی در بارۀ سقوط دولت امان اهلل خان ميگوید، پادشاه 

برای افغانستان و ملت افغان مخلص و با وفاء بود اما تجربۀ کافی در شئون 

افغانستان نداشت، شاه اراده کردتا فرهنگ و ثقافت و نهضت و مدنيت غرب 

امعۀ شرقی مثل افغانستان تطبيق کند و در تطبيق آن را با تمام جوانب آن در ج

از سرعت کار گرفت. خليلی اضافه ميکند که امان اهلل از قدرت و نفوذ مال ها 

در جامعۀ افغانی معلومات کافی نداشت و باید دشمنی مال ها را نسبت بخود 

کسب نمی کرد.
564

 

بادی و قيم م  مبارزه عليهان اهلل خان را متهم به  مرحوم محمدهارون المجددی ام

امان اهلل خان  هدف و نيت مبارزه با اسالم را داشت  اسالمی ميکند و می نویسد

و اراده داشت تا نقش کمال اتاترک را در افغانستان بازی کند. امان اهلل خان 

جوانی بی تجربه بود و فکر ميکرد که پيشرفت اروپا به دليل جدایی دین از 

دولت است.
565

 

نی سالهای عل  الفينازمخ یکیالمجددی  حضرت صاحب محمدصادق مرحوم

ای خود و حتی در جریان صحبت ها  ، در تبصره ها و نوشته هاخير امان اهلل خان 

 نمی کرد. ، امان اهلل خان را متهم به کفر و خروج از اسالم  من با

 خان در حکومت حبيب اهلل خان کلکانی مهمترین دليل انقالب را عليه امان اهلل

 :خالصه کردذیل ميه رسمی به دو نقطه اعال

 
در جریان سفرش به قاهره  1979ال . مرحوم استاد خيل اهلل خان خليلی این عبارات را در س 564

 برایم اظهار داشت.

مرحوم محمد هارون المجددی پسر . 95. المجددی ، محمد هارون ، افغانستان ، صفحه  565

زار کابل متولد و تحصيالت ددی بود. او در شورباارشدحضرت صاحب محمد صادق المج

را تا درجۀ تخصص یعنی دکتورا از پوهنتون قاهره دریافت کرد. المجددی تا درجۀ نائب  عالی 

امام حسن البناء همکار بود. یکی از  عامسفير رسيد و در حلقۀ اول اخوان المسلمين با مرشد

 ، سه بارحيث یک دیپلومات اشتراک داشتمصر بنزدیکان جمال عبدالناصر بود و در انقالب  

زندانی شد و به دعوت پادشاه مغرب و ليبيا و رئيس تونس از حکم اعدام عفو شد.   در مصر

برای  المجددی درجهاد افغانستان نقش فعال را بازی کرد و در نهایت عمر به شهادت رسيد.

لحرکة اإلسالمية* بزرگان معلومات بيشتر راجع به مرحوم محمد هارون المجددی به ) اعالم ا

 حرکت اسالمی( تأليف عبداهلل عقيل ، معين وزارت ارشاد کویت مراجعه فرماید.
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 حرکت و تصميم امان اهلل خان ضد عقيدۀ اسالمی. .1

 نشرظلم ، رشوت و فساد در افغانستان. .2

از بررسی و مطالعۀ نظریات مخالف و موافق باین نتيجه ميرسيم که تمام  

 دکهجوانب قضيه و خصوصاً مخالفين امان اهلل خان باین عقيده و باور بودن 

مخالف شریعت اسالمی حرکت داشت و اصالحات او با جوهر  امان اهلل خان

دین و عقيده صحيح موافق نبود. بسيار مشکل است که با تمام نظریات 

مخالفين با اینکه ميدانيم که امان اهلل خان بصفت یک انسان اشتباهات زیاد  

ن اهلل حضرت محمد صادق المجددی در خاطرات خود اما. داشت موافق بود

خان را متهم به کفر نميکند و در جوار کعبه شریفه با امان اهلل خان مالقات 

 بازگشت همکاری برای دعوت امان اهلل خان جهتدوستانه داشت و در جواب 

 به افغانستان به دليل اینکه وقت گذشته موافقه نکرد. 

اصالحات در حقيقت سبب آغاز شورشها نبود، اما تطبيق اصالحات بشکل 

انقالبی و استفاده از شدت و معرفی اصالحات از طرف رجال دولت و واليان 

  دراین قسمت اواًل  دانست .ميتوان سبب حقيقی آغاز شورشهابه مردم را 

گيریم به  به بحث میرا مشکالت داخلی حکومت اعليحضرت امان اهلل خان 

سقوط دولت دليل اینکه مشکالت و اختالفات داخلی دولت بزرگترین سبب 

 را آماده ساخت و گفته ميشود که دولت ها عموماً از داخل سقوط می کنند.

 دولت امانیه  داخل حکومت و اثر آن درسقوط اختالفات
کابينه را باساس جدید ضرت امان اهلل خان تصميم گرفت  بعد ازاستقالل اعليح

 مرحله در اول . شاه امان اهلل خان و مثل کشور هایی اروپایی تشکيل نماید

شد ررا استفاده کرد.اعليحضرت و مشاورین ا دربدل نام وزیر،اصطالح ناظر

و حتی خانوادۀ سلطنتی در تشکيل کابينه و انتخاب وزراء تجریه کافی 

رد. در داخل مجلس وزراء نداشتندو شاه نتوانست گروپ منسجم را بوجود آو

دم انسجام تفاوتهای فکری و عقيدتی زیاد موجود بود و ع بين اعضای آن

 گردید. مشکالتبه اداری سبب بروزفکری و تجر

ياسی ، در ادارۀ کشور و آوردن اصالحات و تطبيق برنامه های اصالحی و س

از تغييرات اداری و سياسی و  می شدند. یک گروپ وزراء به دو دسته تقسيم
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مراحل مختلف جانب داری می  طبيق اصالحات به صورت تدریجی و بهت

دیگر خواهان   بودند.گروپتغييرات فوری وجذری و بسرعت ن کردندوطرفدار  

واز تغييرات اداری وتطبيق اصالحات بصورت فوری   بودند  اقدامات انقالبی

جانب داری ميکردند و در سياست خارجی نزدیکی با روسيه را نسبت به 

 بریتانيا اهميت می دادند.

و رجال معتمد  بين شاه که در آغاز عصر امانی وحدت نظر و همکاری مشترک

سردارمحمود طرزی، سپهساالر محمد نادرخان، و  و قدرتمنددر دولت امثال

رو به انحطاط نهاد. یکی از علل  اًيجنرال محمد ولی خان موجود بود، تدریج

در بارۀ پالن های انکشافی بود. با اینکه رهبران سياسی  آن، اختالف نظر در

ونظریات مشترک  ءآرا کشور وعصری ساختن آن مجموع باپيشرفت

اء نظریات شان از مورد استراتيژی رفورم و طرز تطبيق آن از ابتددر  اماداشتند

. شاه از یک سياست همه جانبۀ اصالحاتی، که شامل متفاوت بود همدیگر

تغييرات در حيات اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی وهمچنين درساحات  

، سپورت و غيره قضائی، معارف پست و تلگراف، صحت عامه، هنر های زیبا

 که شامل سپه ساالر نادرخان با سياست اصالحی شاهاما بود، پيروی ميکرد. 

بود،مخالفت ميورزید. ساحات اجتماعی وفرهنگی تغييرات سریع در
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بين وزراء بی خبر نبود اما کوشش نکرد  در شاه از اختالفات فکری و عقيدتی 

بلکه خواست تا از اختالفات به نفع ف بوجود آورد اطرهمه ا ا بين تا نزدیکی ر

. گروپ معتدل و وسط را در حکومت صدراعظم سردار  سلطنت استفاده کند

د طرزی و عبدالقدوس خان رهبری ميکرد و گروپ انقالبی را سردار محم 

کرده بودکه در حالت  بوجود  داشت. سردار عبدالقدوس خان درکآنرا رهبریت 

اعليحضرت امان اهلل خان یقيناً از  اطی،بين گروپ معتدل و افر اختالف آمدن

گروهی محمود طرزی حمایت ميکندو برای جلوگيری از این منظور و حمایت 

ار دحمایت و تأیيد علما شد. نامۀ سر قاطع از خودش ، در فکر بدست آوردن

 نهضت اسالمی افغانستان و شخصيت خان عنوانی زعيم عبدالقدوس 
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. از اختالفات بين اعضاء حکومت استبارز نفوذ درکشور نمونۀ  باو مندقدرت

 عبدالقدوس خان برای حضرت صاحب شمس المشایخ و نورالمشایخ نوشت:

» مقام صدارت : جنابان فضایل نشانان شرافت بنيانان شمس المشایخ صاحب 

و نورالمشایخ صاحب را حضرت الهی از آفات ارضی و سماوی محفوظ و 

از عریضه سابقه ام آگاه باشندکه از حضور مسلم دارد.....  آن جناب به خوبی 

اعليحضرت درخواست نموده بودم که چهار ساعت موقع شرفيابی مواجه 

جنابان داده شود تا آنچه راکه فرض منصبی منست به حضور شما بغرض گردن 

مبارک شان را به  عرض رسانده،بعد از آن وجود اخروی به خالصی

زء بيجان بدانم و در اطاعت اولواالمر خداوندسپرده وخود را پيادۀ شطرنج وج

جان دهم و زبان نگشایم . دو دفعه که شرفيابی برایم حاصل شد شمایان نبودید 

و ناظر صاحب خارجه ـ محمود طرزی ـ  در بين بود و من از اظهار مطلب باز 

ماندم زیرا در یک فقره رأی ناظر خارجه مخالف رأیم بود و اگر با من می پيچيد 

ليحضرت هم آنطرف می بود، بدون خجالت چيزی به دست نمی آمد، و نظر اع

خود را به واسطه آن جنابان خالصه می نمائيم: نصارا در اینکه شمه یی از نظر 

مورد مسلمانان دو نوع حمله دارند یکی با شمشير و دیگر با قلم و فریب، از 

ص پادشاه جمله اول ملت و دولت را در حساب می گيرند، و در مرحله دوم شخ

در نظر است که ملت رابه گردن دولت می اندازند و نتيجه آنهم ــ اصول 

:  کرد و گفتیادپایونيرــ  از آن  مشروطيت ــ است که سيزده سال  پيشتر ــ

مشروطيت در ترکيه و ایران به سببی مستحکم شدکه مردم لذت آزادی چشيده 

مشروطيت ثمری نداد برای  بودند، و اما در افغانستان برعکس ترکيه و ایران 

ویرانی این دولت کدام سرادر نامدار یا مالی بيرقدار و یا خان با اعتبار به کار 

است. من ميدانم که برای دولت انگليس قوت حمله و حواله شمشير باالی ملت 

و دولت افغانستان نمانده ، آنچه مانده فریب است که عبارت از ــ مشروطيت ــ 

ليمات علوم جدیده دست وآستين باال نمود، خواستم که در و عالج آن برای تع 

قندهار نيز تعليم علوم جدید را جاری نمائيم، ليکن به حکم شرع باید ميکروب 

مشروطه از بين برده شود از آنست که از علمای اینجا سوالی نموده و جواب 

ه تقدیم حضورنمود گرفتم و به غرض استحضار شما فرستادم اگر الزم بدانيد

فریب ــ  را بند نمائيد جناب محبان عزیز و گرامان من درخواست دروازۀ این ــ 
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تيک و شرفيابی من با حضور شمایان برای این بودکه اساسات سياست و پل 

رض برسانم ستی ها و دشمنی های دولت خود به عدو و عسکریت را با تجارت

افراخته می بودیم، چگونه می ، زیرا تا حال که شمشير دشمن بر سر خانه خود 

 توانستم دفاع نکرده به تعليم بچه ها متوجه شوم که ده سال بعد حاصل ميداد؟

من در تصانيف خود سلطنت را بدن، پادشاه را روح،و مدیر را حکيم، مثل زاده 

ام و بر حکيم واجب است که اول خطر مرگ را مرفوع نماید و باز به تقویۀ بدن 

خطر شمشير از سر دولت ما رفع گردیده، فرصت تکيه کردن   بپردازد. اکنون که

بر قلم است رأی من این نيست که تنها به فکر آزادی خود باشيم زیرا این آزادی 

را خدا به ما داده و مسلمان و نصارا و هندو مایل به دوستی ما و دشمنی به 

گران  دشمن گردیده است پس آنها باید استقالل خود را به واسطۀ ما از دی

بخواهند. این است جنگ استقالل آورنده در سر هند است و  ما کليد دار هندیم.  

الزم است که ما آن قوت را داشته باشيم که کليد را از دست ما نگيرندو بر سرما 

نزنند. برای بدست آوردن همين قوت است که هشت ساعت شرفيابی حضور 

ط بر اینکه بدون شمایان اعليحضرت و تقدیم عرایض خود را خواسته ام مشرو

دیگری به حضور مبارک نباشد هدف ما از خواستن آزادی باید شامل آزادی 

هندوها نيز باشدو همچنان آزادی جميع ملل جهان، و ما ارتباط دوستانه ما با  

نصارا فقط از راه تجارت خواهد بود زیرا تجارت روح کليه اهل یورپ است، و  

تکيه دارد، و در ایشيا نيز چين و هند بيشتر این تجارت هم بيشتر با ایشيا 

مطلوبست، و دروازۀ آن از طریق خشکه در دست ما است نه در دست بسمارک 

و کليد ستون .«
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و عنوانی حضرت  امۀ صدراعظم که در ورق رسمی صدارت تحریر یافتهدر ن 

صاحب شمس المشایخ و نورالمشایخ فرستاده شده است موضوعات بسيار 

کابينه پرده بر ميدارد و نشان  یتواء ميکند و از مشکالت داخل مهم را اح

 
. اصل نامه را در کتاب بنده » افغانستان در عهد اعليحضرت امان اهلل خان « مطالعه  567

استفاده از کتابخانه حضرت محمد معصوم مجددی نامه را در کتاب فرماید. مرحوم غبار با 

 ذکر کرده است . 882خود در صفحه 
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ميدهدکه شاه به طرفداری محمود طرزی وگروه اودرمقابل گروه عبدالقدوس 

 : استنباط کردخان صدراعظم قرار دارد. از مضمون نامه نقاط ذیل را ميتوان 

عظم و نمونۀ از اختالف بين ارکان عالی دولت ، خصوصاً بين صدرا .1

بين دوگروه از وزراء در  خارجه محمود طرزی و به عبارت دیگروزیر 

کابينه. گروهی طرفدار نظام مرکزی قوی با حفظ سلطنت مطلقه 

بزعامت سردار عبدالقدوس خان . گروه دوم طرفدار نظام مشروطه 

که  دراعظم در نامۀ خود وضاحت دادهبزعامت محمود طرزی. ص

ميکند.  حمایت ازمحمودطرزی اختالف شاه بروز درحالت

عبدالقدوس خان کوشش داشت تا جبهۀ قوی را برای مقابله محمود 

ميخواست تأیيد حضرت  قوی طرزی بسازد و برای تشکيل جبهۀ

داشته باشد، صدراعظم می دانست  را شمس المشایخ و نورالمشایخ

 ندارد.اسالمی و ملی که شاه قدرت مخالفت را با این دو شخصيت 

معرفی می  طرزی و روش سياسی اش را عبدالقدوس خان گروهنامۀ  .2

 کند و اهداف حرکت مشروطيت را توضيح ميدهد.

به اختالفات درسياست خارجی وداخلی افغانستان بين اعضای  نامه .3

را  حکومت حکومت اشاره ميکند و خطر سياست خارجی و داخلی

ئوليت از مس وهمچنانمی بيند افغانستان بسيارخطرناک آینده برای

برای  وستان بال همسایه ها و خصوصاً هندهای افغانستان در ق

 به استقالل سياسی حرف ميزند. رسيدن

عبدالقدوس خان بسيار کوشش داشت تا تأیيد حضرت شمس المشایخ و نور 

المشایخ را برای پالنهای خود بدست آورد و در قدم اول هر دو بزرگوار حکم 

اما عبدالقدوس خان برای گرفتن این فتوا موفق تکفير مشروطيت را بدهند، 

نشدو همچنان علمای قندهار با اینکه از عبدالقدوس خان حمایت می کردند 

 حاضر نشدند حکم کفر مشروطيت را بدهند.

اخراج او اختالفات در   خارج شد، اما بهعبدالقدوس خان از ميدان سياست 

ولی خان وکيل پادشاه ، بين محمد  اختالفداخل حکومت بجا ماند. این بار

جنرال  باقی ماند.محمود طرزی، جنرال محمد نادرخان و جنرال محمود سامی 

محمد نادرخان مجبور به استعفاء شد،خارج شدن محمد نادرخان را 
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قبول  خانسياسی برای اردو تعبير کردند و نادرصاحبمنصبان اردو شکست 

قوماندانی اعلی را در  1924برای مقابله با شورش مال عبداهلل در سال  نکرد

از  خود بهترین وسيله برای خارج شدن یس راجنگ قبول کند وسفارت پار

افغانستان دانست.
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مخالفت های شخصی در بين محمود طرزی، جنرال محمد نادرخان، و جنرال 

محمد ولی خان اختالفات را به سطوح باالئی نسبت به پاليسی های شاه شدید 

فرانسوی خانم سکينازی می نویسد که اختالفات  تر ساخته بود. مؤرخ

اشخاص   رخان،که هر دو ازدد طرزی و ناو محم   درکابينه به انقطاع دوره خدمت

کليدی در سالهای اول دوره امانی بودند، منتج گردید و دولت را از همکاری 

 این دو شخصيت برازنده سياسی محروم ساخت.

ث سفير درفرانسه، حضرت محمد در موضوع تعيين جنرال محمد نادرخان بحي

المجددی نادر خان می گوید است  ف آنچه محمد  صادق المجددی کامالً مخال

می نویسد: در همين ایام به سبب سوء ظن که امان اهلل خان بر سپهساالر محمد 

نادر خان داشت و او را هم محرک انقالب مال عبداهلل می پنداشت او را بنام  

معين کرده و فرستاد و صحنۀ افغانستان را به  سفير افغانستان در پاریس

حسب اعتقاد خود برای خود از خس و خاشاک پاک کرد.
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 ه سبب ضعيف شدن زعامت ملی و اتحادبرخورد های پی در پی اعضای کابين

اختالفات بين رجال دولت و اعضای کابينه و همبستگی سياسی گردید، 

 تشکيل حکومت جدیداز تر اوج گرفت که اعليحضرت اعالنزمانی بيش

 تشکيل حکومت بریاست شير احمد خاناعالن  نمود. بریاست شير احمدخان

 و بعض اینداستعفاء نم از وزراء بزعامت محمد ولی خان  سبب گردید تا عدۀ 

ند.همکاری وکمک نمای 1928در انقالب  با مخالفين امان اهلل خان از وزراء
570

  

به علت مخالفت ها بين وزراء و رجال برجسته و مامورین بلند رتبه اقدامات  
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[371] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

ان به ناکامی رستی شير احمد خشاه برای تشکيل کابينۀ جدید تحت سرپ

 .انجاميد

غالم صدیق خان چرخی از همه بيشتر خود را مستحق ریاست وزراء می دانست 

برای اینکه خان  این منصب کوشش هم داشت. غالم صدیقرسيدن به و برای 

از قبایل مشرقی  نشان بدهد، شاه و حکومت  قدرت و نفوذ خود را برای 

خواست تا اغتشاش کنندو به اغتشاش مسلحانه شان تا زمانيکه او یعنی 

چرخی نخواهد ادامه دهند. شورش آغاز شداما غالم صدیق خان در خاموش 

کردن آن موفق نگردید.
571

 

عزیز خان و وزیر عداليه عبداالحد خان بوجود اختالفات بين وزیرحربيه عبدال 

ل آمد و برای پنج سال ادامه یافت . زمانيکه امان اهلل خان از قندهار بطرف کاب 

در نتيجۀ اختالفات بين این دو وزیر در غزنی جهت گرفتن سلطنت حرکت کرد،

 شکست خورد و از افغانستان بطور دائم خارج شد.

امانيه با خارج شدن یک طرف و باقی ماندن اختالفات بين ارکان عالی دولت 

خاتمه نيافت ، بلکه هر شخص وگروه در فکر تشکيل جبهۀ در نظام  طرف دیگر  

برای انتقام شد. کتله های سياسی بواسطۀ ارکان دولت در بسا مواقع عليه 

 دولت استفاده شد و در نهایت نظام را تضعيف و موفقيت شورشيان را 

بنابر جاه طلبی و رقابت های شخصی و قومی ن دولت کارمندا .گردانيدبيشتر

به گروه های مختلف تقسيم شده بودند، و این موضوع یکی از عوامل بزرگ و 

بسياری از   ی مترقی پادشاه بشمار ميرفت،دشوار برای عملی شدن مفکوره ها

وفاء این کارمندان اشخاص رشوت خوار و خيانت کار بودندو عده کمی هم که 

 ق به امان اهلل خان باقی مانده بودند، اشخاصی بودندمغرورو صاد دار

چندانی نداشتند. دیگرمحبوبيت مامورین ودربين ومنازعه طلب
572

 

نویسندگان و مؤرخين افغانی و غير افغانی در نقش ارکان دولت در سقوط 

نظام تحقيقات دقيق نکرده اندواین زاویه از زوایای تاریخ معاصر افغانستان 

تحقيقات بيشتر را می خواهدو باید انتظار کشيدتا خاطرات بزرگان دولت که 
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[372] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

نشر و نواده ها است ثائق که در نزدخابه نشر برسدو و تا حال به طبع نرسيده ،

منابع دست اول  کوشش   . من با استفاده ازگذاشته شودمحققين برای مطالعۀ 

 تا در زوایای تاریک قدری روشنی اندازم ، بحث در این ساحه به دقتکردم 

ندیدای اکادميسين وامانتداری بيشترضرورت دارد.استاد محترم کا

اخير از دوران حکومت  که بيشترین تحقيقات را در سالهایاستادسيستانی،

قابل استفاده و تقدیر   تحقيقات شان  و  نده اضرت امان اهلل خان انجام داداعليح

 است در مورد محمد ولی خان می نویسد:

اخيراً فضل غنی مجددی در کتاب خود اتهامهایی را بر او) محمد ولی خان( 

شاه  با ر سوسيالسيتی و جمهوریخواهی خود وارد نموده که گویا بخاطر افکا

نوشته استاد سيستانی را کامال در جایش  هلل خان مخالف بوده....  البتهامان ا

در اینجا به  از نوشته جنابعالی هدف از آوردن چندجمله نقل خواهم کرد، اما

وارد نکرده  یز شخصيت های تاریخبه هيچ یک ا است که من اتهامجهت این 

غانستان که تاحال بحث نشده ، ، بلکه خواستم در قضایای تاریخ معاصر افام

 دروازه بحث و تحقيق را باز کنم.

 نقش گروه هایی سیاسی و اسالمی در سقوط حکومت امان الله خان 
در افغانستان احزاب سياسی به معنی حزب سياسی رسمی و غير رسمی 

و اسالمی و طریقه های تصوفی بشکل  نبود، اما گروه هایی سياسی موجود 

بود که بخود و هرگروپ دارای زعيم خاص ندواضح و گسترده موجود بود

. در بين گروه هایی قومی و سياسی طاعت او باالی همه اعضاء واجب می شدا

جامعه داشتند فوذ و قدرت بيشتر را در بين و فکری ،گروه های اسالمی ن 

علمای افغانستان  می و علماء دینی بود.وکلمۀ اول و اخير از زعمای اسال

بودند و با برای افغانستان  قوی عادالنه وحکومت مرکزی شاهیطرفدار نظام 

نفوذکمونيزم مخالفت داشتند ونمی  ازترسدیگر گروه هایی سياسی 

ه هم صاحبان ایی سياسی، چه مشروطه خواهان وچ خواستند گروه ه

بصورت  از این گروه ها قسمت هرگروهفکربلشویک بقدرت برسند. در این 

 مختصر بررسی و تحقيق می شود.



[373] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

 اول : علمای اسالم  
علمای افغانستان مورد احترام و تقدیر جامعه ای افغانی بودند. علمای 

افغانستان دراصول اسالم از مذهب حنفی پيروی می نمودند و فتوا و اجتهاد 

نمی شدند. علمای ماوراء  داخل مذهب قبول داشتند و از مذهب بيرون در را

النهرخصوصاً بخارا وسمرقند درنشر مذهب حنفی درافغانستان نقش اساسی 

افغانستان انتشار ریکه مذهب حنفی بسرعت بين مردم  را بازی کردند. همانطو 

و باشندگان افغانستان در اجرائی مناسبت دینی از این مذهب پيروی فت یا

نبود. مردم و   افغانستان بدون مشکالتکامل نمودند با آنهم  مذهب حنفی در 

و اجتهادات  بی خبر بودندمال ها و طالب علم از اصول ثابت و اوليه مذهب 

نداشتندو  کافی اطالعاز آن جدید و تطورات که در فقه حنفی پيش شده بود 

تعصب داشتن به مذهب اجازه نداد تا با مذاهب اسالمی دیگر آشنا و از آن در 

 ه نمایند.حل مشکالت استفاد

در اصول دین علماء تابع نظریات امام ماتریدی و در فروع دین تابع مذهب امام  

که در ساحۀ  ینتوانستند از اصول ماتریدی با تحوالت علماءابو حنيفه بودندو

علوم اسالمی پيش شد استفاده نمایند. قوانين جزاء و قوانين خانواده باساس 

ين در عهد امير حبيب اهلل خان تمام قوان فقه حنفی تدوین شد. سراج االحکام ، 

. ادب قاضی در مسایل قضایی بزبان مطابق فقه حنفی ترتيب داد را قضائی

فارسی ترتيب شد و مولوی عبدالواسع قندهاری مؤلف آن بود.
573

 

مدرسۀ دیوبند، مرجع تقليد و مدرسۀ تعليمات عالی برای علمای افغانستان 

مدرسه می بنام االزهر شرق یاد ميشود. ند در تاریخ فرهنگ اسالب بود، دیو

دیوبند با پيروی از مذهب حنفی ، نظریات امام ربانی مجدد الف ثانی را نيز 

تدریس می نمود.
574

نفوذ زیادی داشتند، دستار سلطنت امان   علماء در جامعه

اهلل را روحانيون مشهور چون فضل محمد مجددی و مالی تگاب بر سرش  

 گذاشتند.
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[374] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

عامت اسالمی و ت احمد شاه بابا ، خانواده مجددی شوربازار زاز آغاز سلطن

.این سلسله خانواده بود گذاری مربوط باین و حق تاج سياسی را بدست داشت 

تا تاج گذاری محمد ظاهر شاه ادامه یافت. تقارب بين خانواده سلطنتی و 

اهلل خان خانواده حضرات شوربازار در نفوذ روحی خانواده افزود. در عصر امان  

 حضرت فضل محمد مجددی ملقب به   عبارت بودنداز:  مجددی  خانواده  انبزرگ

و ندمجددی بود ایخنورالمشحضرت فضل عمر ملقب به  و شمس المشایخ 

برادر سوم شان محمد صادق المجددی. خانواده مجددی اعليحضرت امان اهلل 

یر قيادت خان را برای رسيدن به سلطنت کمک کردند و در جهاد استقالل ز

ق قبائلی ، در در مناط  انگریزمبارزات عليه    جهاد نمودند.  انگریز عليه  امان اهلل

بين شوربازار و ازدیاد نفوذ معنوی و سياسی این خانواده افزود و روابط قوی  

ابط بين خانواده مجددی و ميالدی ر 1924بوجودآمد. تا اواخر رجال قبایل 

صميمانه بود و شاه مشوره های شانرا می اعليحضرت امان اهلل خان دوستانه و  

ای بر انگریزتجدید فرضيت جهاد از جانب امان اهلل خان در مبارزه با  گرفت.

وذ مال ها در جبهات جنگ از طرف حکومت گرفتن استقالل و استفاده از نف

احياء شد. امان اهلل خان با ایده   دوباره    امان اهلل خان قدرت و نفوذ علما و مال ها

و با استفاده از ادبيات اسالمی استقالل را به دست آورد توجه به این  جهاد

بی توجهی شاه   مولفه، مهمترین نيروی پشتيبانی وی در کسب قدرت و بعد ها

به آن، مهمترین نيروی بر اندازی وی از قدرت بود.
575

 

امان اهلل خان در روزهایی اخير انقالب مال عبداهلل از تمام اهالی افغانستان 

تشکيل داده و قانون  را کالء را به کابل دعوت کرد و مجلس لویۀ جرگهو

در اطاق بزرگ  حث گرفت . مقرمجلساساسی و نظامنامۀ حکومت را تحت ب 

سالم خانه معين شد. در جریان انقالب و در جریان جلسات مجلس شاه امان اهلل  

انقالب   خان به نسبت حضرت نورالمشایخ بدگمان بود و اوشان را محرک اصلی

ميدانست . نورالمشایخ موقف بسيار شدید در مواد قانون ازدواج و جزاء 

از اینکه بر عدالت رسول اکرم صلی اهلل عليه  گرفت و از امان اهلل خان خواست

داکتر سنزل نوید به نقل از منابع   و سلم اهانت کرده توبه کند. امان اهلل توبه نمود.
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[375] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

شاه توصيه کردکه بخاطر مخالفت با  خارجی، می نویسدکه نورالمشایخ به

سنت پيامبر و شک در باره رفتار عادالنه پيغمبر اسالم با ازواج مطهره توبه 

کند. ولی راپور رسمی جرگه و منابع دیگر این ادعا را تأیيد نکرده اند.
576

 

بعد از ختم مجلس لویۀ ق المجددی می نویسدکه حضرت صاحب محمد صاد

جرگه بين حضرت نورالمشایخ و امان اهلل خان یک قسم کدورت حادث شد و 

هر دو نفر حس کردند که قلباً با همدیگر موافقت کرده نمی توانند. حضرت 

شمس المشایخ مشوره داد که نورالمشایخ برای چند وقت از وطن دور باشد. 

س شوری را وظيفه داد تا از حضرت شمس المشایخ شير احمد خان رئيس مجل 

امان اهلل خان برای حضرت نورالمشایخ اجازه بگيرد که برای تعمير گنبد 

حضرت امام ربانی به سرهند سفرکند و نورالمشایخ صاحب به سرهند سفر 

کردند . 
577

و به  غير دوستانه بودرابطه بين شوربازار و ارگ به بعد  از این تاریخ 

و به قيام   ، آخرین رابطه نيز قطع گردید. وفات حضرت فضل محمد مجددی

روابط دوستانه به عداوت  1928سال محمدصادق المجددی در حضرتصاحب

 .تبدیل شد که در جایش ذکر می شود و دشمنی

را قبول نکردند،نخست  جزاء قانونعلمای افغانستان اصالحات اجتماعی و 

هلل خان با حوصله نقد مبارزه علمی و مناقشه آزاد شروع شد و در اوایل امان ا

.حرکت فزیکی تبدیل شد زبانی به علماء را می شنيد، اما بمرور زمان نقد
578
 

  اسالمی بيان گردید و رهبران دینی   مخالفت با شاه نخست با عبارات و اسلوب

با پيامهای  قرارگرفتندواغتشاش مخالفت جبهۀ درخط مقدم افغانستان

ز طریق مساجد محل انتشار تحریک آميزی که توسط مال های محلی و ا

ميافت گسترش یافته جدی تر شد.
579

در انقالب خوست با اینکه به رهبریت مال 

عبداهلل شروع شد، اما علمای بزرگ بریاست حضرت فضل محمد مجددی از 

 ی شاه دفاع کردند و با قبول بعض پيشنهادات مال عبداهلل و دیگر مال ها
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[376] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

لع پادشاه در کتب شریعت دليل برای خهمکار او، به عزل شاه موافقه نکردندو  

 د.و شکه انقالب خوست ناکام عدم تأیيد علمای بزرگ سبب شد نيافتند،

به موقف اوليه خود  اً يزمانيکه خطرشورش مرفوع گشت، رژیم تدریج

در  را . با وجود اینکه علمای بزرگ پشتيبانی مطلق از نظام سلطنت بازگشت

بعداز فرونشاندن اغتشاش روش  نشان دادندليکناز خود جلسات لویۀ جرگه 

شاه در مقابل علماء دستخوش تغييرات جدی گردید. شاه که متوجه موقف 

گردیده بود، به این نتيجه رسيدکه قشر  انحنا ناپذیر علماء برعليه اصالحات 

د نمود. در روحانی سدعظيمی در برابر پروگرام نو آوری وی ایجاد خواهن

در بين دولت و علمای بزرگ روی مسایل سياسی و ملی  1927اواخر سال 

شگاف بزرگی ایجاد شده بود.
580

 

 گروه محمد ولی خان  
استاد سيستانی در مورد محمد ولی خان می نویسد : محمد ولی خان از درواز 

م بدخشان، سرکرده غالم بچه گان دربار امير حبيب اهلل خان، یکی از رجال مه

عهدامانی وازجمله مشروطه خواهان فعال ومردی دراک و هوشياری بود. او به 

دسته عين الدوله و عليا حضرت سرورسلطان )سراج الخواتين( مادرشاه امان 

اهلل خان وابسته گی داشت و در وقایع جلوس امان اهلل خان فعاليت و شایسته 

رسيدن امان اهلل  گی کاری از خود نشان داده بود. بنابرین پس از بقدرت

خان،محمد وليخان به رتبۀ جنرالی و نشان حسن خدمت نواخته شد. و بعد از 

آن بحيث سفير فوق العاده سيار افغانستان در رأس هيئتی به اتحاد شوروی و 

دیگر ممالک اروپا از راه تاشکند فرستاده شد. بعدها بحيث وزیر امور خارجه 

مقام  حيث وکيلربيه و پسانتر به بجای محمود طرزی و سپس بحيث وزیر ح

سلطنت ایفای وظيفه نمود.
581

 

تنظيم محمد ولی خان ، از منظم ترین تنظيمات در آنوقت بود، برنامه سياسی 

تنظيم نزدیک به سوسيال دیموکرات غربی امروز بود. گروهی محمد ولی خان 

 تنظيم  ی خان حمایت می کردند. مشکالتاز نظام جمهوری بزعامت محمد ول

 
 132. نوید، سنزل ، همان مرجع، صفحه  580
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داخلی بود، تنظيم محمد ولی خان از داخل به سه دسته  محمد ولی خان بيشتر

تقسيم می شد: مشروطه خواهان ، جمهوری خواهان و سوسيالست ها، و هر 

دسته زیر رهبریت یکی از اعضا بود و شرایط سياسی و موقعيت محمد ولی 

همکاری   خان سبب شده بود که همه جناحها بقيادت او اعتراف داشته باشند.

امان اهلل خان از عصر امير حبيب اهلل خان شروع می  بين گروه محمد ولی خان و

شد و بعداز شهادت امير، اعضای تنظيم از امان اهلل خان برای رسيدن به  

سلطنت و از اصالحات او جانبداری کردند. روابط و همکاری بين تنطيم محمد 

ر محمد وليخان و گروهی او ولی خان و شاه امان اهلل سبب قوت و نفوذ بيشت

گردید.
582

 

سيستانی در نقد خود از کتاب من » افغانستان در عهد اعليحضرت  استاد

 در مورد محمد وليخان می نویسد: فضل غنی مجددی در کتاب  امان اهلل خان «

گویابخاطر افکار سوسياليستی و  که ی را براو وارد نمودهاتهامهات خود

مخالف بوده و بنابرین برای بدست آوردن قدرت، جمهوریخواهی خود با شاه 

بچه سقاو را در شورش بر ضد امان اهلل خان تقویت ميکرده است . اگر چه این  

اتهامات در نگاه اول عجيب و پذیرفتنی به نظر نمی آید، ولی انسان را 

واميدارد تا در موضوع سقوط دولت امانی، بيشتر دقت کند و علت را در 

 اهان نيز جست و جو نماید.وجود مشروطه خو 

خواهی در جمهوری  ينکه اندیشه هایحدر ميکند: اضافه سيستانیاستاد

افغانستان قبل از استقالل وجود داشته و طبعا در دوره دموکراسی امانی نيز 

زنده بود، شکی نيست و اما چنانکه دیده ميشود اشخاص مزبور نه تنها در 

شغلی نداشتند، پس باید رد پای این دربار بلکه حتی در حکومت امانی نيز 

»حزب انقالبی« و رهبری آن را در اطراف دربار جستجو کرد. پس معلوم می 

امانی بوده که حتی  از رجال مهم و موثر دولت و دربار شود که رهبری این گروه

غبار با تمام شجاعت بيان خود از ذکر نام شان پرهيز کرده است.
583
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روه محمد ولی خان و شاه ادامه نيافت ، شاه خالف روابط حسنه و ممتاز بين گ

وعده سياست های مستقالنه را پيشه گرفت و دیگران را در نظام و تصميم 

گيری شریک نساخت ، لذا گروه محمد وليخان بفکر انقالب شدند، اما این 

 گروه به دالیل ذیل قدرت رسيدن به زعامت سياسی را نداشت:

 .انقالب به آن اعتماد داشت رنداشتن قاعده ملی قوی تا د .1

 . سوسياليستی عدم همکاری بين علمای و گروه ، به سبب فکر  .2

عدم رابطه نزدیک و همکاری مشترک بين نظاميان و گروه محمد  .3

 وليخان.

این ،محمد وليخان نبود لذا برای رسيدن به هدف چون عناصر فوق در تنظيم 

حبيب اهلل کلکانی را  حرکت 1928و در انقالب  گروه با شورشيان همکاری

تقویت کردند. امان اهلل سقوط کرد اما محمد ولی خان و گروهی او قدرت را  

.بدست نيآوردند
584

 

در خاطرات غير طبع شده حضرتصاحب محمد صادق المجددی در مورد رول 

 محمد وليخان در سقوط اعليحضرت امان اهلل می خوانيم :

ای وکيل برای سقوط امان اهلل ه آقنست کامان اهلل خان بخواب خرگوش رفت ندا

خان خيلی بيک مهارت تمام مشغول است حفره کنده و او را در آن گودال پرتاب  

کند، این مسئله بعد از انقالب قرار تحقيقات و در عين سلطنت بچه سقو که  

ای وکيل در عين زمان با شورشيها بان بچه سقو شنيدم مبرهن شد که آقمن از ز

ده گمان  می کردند بعد از سقوط امان اهلل خان اوشان همدست و همفکر بو 

 چندی باسم رئيس حکومت و بعد از آنکه بچه سقو را عقب مشک پدرش

 
. رویداد ریاست دیوان حکومت شاهی افغانستان ،فصل اول ، همچنان ، انيس ، محی  584

 21-20الدین ، همان مرجع ، صفحات 

در معرفی بيشتر از شاه محمد وليخان دروازی به کتاب » شاه محمد وليخان دروازی وکيل 

افغانستان در جهان « تأليف : دکتور عنایت اهلل شهرانی ، چاپ  اول  ستقالل السطنه و معرف ا

 ، کانون فرهنگی قيزیل چوپان مراجعه شود. 2007سال 
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ميفرستاندبنام رئيس جمهوری وبعدیکنفردکتاتورمستقل افغانستان 

.شناخته می شوند
585

 

 علی احمد خان  
مشهور به شاه يردلخان ان پسر سردار خوشدل خان و نواسۀ شعلی احمد خ

يلۀ بارکزیی بود. علی ذان قبفن. سردار شيردل خان از متآغاسی و لوی ناب بود

پس قتل امير حبيب اهلل خان درکشاکش تالش های قدرت جویانه ،  احمد خان

جانب سردار نصر اهلل خان را گرفت. دیری نگذشت که درکنار امان اهلل خان 

ث و معاهدۀ استقالل نشست،وزیرداخله شدوریاست نخستين هيأت بح

افغانستان از بریتانيا را در روالپندی داشت.  
586 

که کرد، اما نظر به بعضی اعمال علی احمد خان اظهار تقوی و دینداری می 

داشت علماء از او حمایت نمی کردند. علی احمد خان روابط دوستانه با قبایل 

د. اعليحضرت مشرقی داشت و دائماً برای بزرگان قبایل اهدایاء می فرستا

روابط نزدیک و دوستانه علی احمد خان با سران قبایل مشرقی امان اهلل خان از  

از   1924برای سرکوپ کردن شورش مشرقی در سال اطالع داشت و خواست 

نفوذ او استفاده کند.
587

 

علی احمد خان برای امان اهلل خان اخالص و محبت و احترام زیاد داشت، اما 

د واو را هميشه زیر نظر خود در کابل نگهداشت و در سفر  شاه از او تقدیر نکر

او  احمد خان را در افغانستان بگذرد لهذا خود به اروپا اعتماد نکرد که علی 

 را با خود همراه ساخت.

حضرت محمد صادق المجددی درخاطرات خوداز قول علی احمد می نویسد: 

خان به منزلم آمد و گفت که امان اهلل خان در بازگشت از سفر اروپا، علی احمد 

 
. خاطرات غير طبع شده محمد صادق المجددی ، اصل این اوراق مربوط به کتابخانه بنده  585

 ميباشد.
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در قلب خود احترام به رسول خدا ندارد و اعتراف نمود که در اشتباه بود که شاه 

اوکوشش خواهد کرد. حمایت کرده و در آینده در سقوط  1924را در انقالب 
588

 

خود با سران قبایل از جریان سفر شاه به اروپا علی احمد خان در مالقات های 

فرصت خوب برای علی احمد خان بود تا از  1928شکایت ميکرد . شورش سال 

. شاه برای خاموش کردن شورش مشرقی، علی احمد خان را به آن استفاده کند

آنجا به شنوار رفته شورش را خاموش و امرکرد که از صوب مشرقی فرستاد 

سازد. علی احمد خان به فرمان شاه به مشرقی رفت اما در آنجا برای خود کار و 

فعاليت نمود و در راپورهای که به کابل فرستاد شاه را از قوت شورشيان  

ترسانيد. زمانيکه امان اهلل خان کابل را ترک کرد، علی احمد خان خود را 

و لقب » خادم ملت و دین« را برای خود گرفت.پادشاه اعالن کرد 
589

 

 طرفداران امیر نصر الله خان 
 پسر دوم امير عبدالرحمن خان بود. ، ولی العهد و( 1920-1874نصر اهلل خان) 

 امير افغانستان بود. 1919فبروری   29فبروری تا   21او فقط برای یک هفته از  

جلوگيری از خونریزی یک  امير نصر اهلل خان برای حفظ وحدت افغانستان و 

و به امير امان اهلل    استعفاء ير حبيب اهلل خان از سلطنتهفته بعد از شهادت ام

قناعت   خان بيعت نمود. اعليحضرت امان اهلل خان به استعفای نصر اهلل خان

 و مرموز در زندان  مجهول  نکرده او را زندانی ساخت . امير نصر اهلل خان بشکل

. پيروان و دوستان نصر اهلل ت او بحث و تحقيق نشد  اوف  اسباب  در  و  وفات کرد

فرصت درخان موقف امان اهلل خان را نسبت به نصر اهلل خان فراموش نکردندو 

د.انتقام شدن 
590

 

، تصميم به قتل امان اهلل خان گرفتند، طرفدار نصر اهلل خان  ازگروهی    1920در  

ادالدین و سرادر محمد  اما در اثرخيانت دو تن اعضای گروه بنامهای مال عم 

کشف شد و اعتماد الدوله موفق شد اعضای گروه را  حسن خان اسرار حرکت

 
 92-91. المجددی، محمد صادق ، همان مرجع، صفحات  588
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مسلحانه دستگير کند. بعد از تصادم
591

اختر محمد رئيس گروه در محکمه  

ز امان اهلل اعتراف نمود و گفت که به انتقام امير نصر اهلل خان می خواستند ا

گروه طرفدار نصر اهلل خان مانع انتقام از امان اعضای  اعدام  خان انتقام گيرند.  

  خان هميشه در فکر انتقام از امان اهلل خانطرفداران نصر اهلل اهلل خان نشدو

 بودندو برای گرفتن انتقام بامخالفين امان اهلل خان همکاری نمودند. 

، کهبرایم حکایت کردند،مرحوم محمدرفيق آصفی،قوماندان اکادمی پوليس

ه بين طرفداران حبيب اهلل خان کلکانی و طرفداران امير نصر اهلل در مجلسی ک

در کابل صورت  مجددی خان درمنزل مرحوم صاحبزاده صاحب عبدالغفورجان

 گرفت، صاحبزاده صاحب از نظریات طرفداران امير نصر اهلل خان جانبداری

صاحب آصفی استنباط می شودکه صاحب زاده  . ازسخنان قوماندانکرد

ور جان از طرفداران امير نصر اهلل خان بود و در انقالب حبيب اهلل عبدالغف

د.ی از شخصيت های مهم به حساب می آمکلکانی یک
592

 

 غالم نبی خان چرخی 
ی پسر غالم حيدر خان چرخی ، وزیر حربيه و سپهساالر غالم نبی خان چرخ

چرخ  در 1890غالم نبی خان در سال افغانستان در زمان حبيب اهلل خان بود. 

خان چرخی در پستهای  دردروان شاه امان اهلل،جنرال غالم نبی لوگرتولدیافت.

یافغانستان،سفير  اردو دیپليماتيک چون نائب ساالر و نظامی مهم

افغانستان در پاریس، مسکو و ترکيه ایفای وظيفه نمود. مرحوم غبار 

يا، لوگر، مينویسد: غالم نبی خان از رجال مشهور افغانستان بود. او در پکت

بلخ و کابل شخصاً و در ننگرهار بواسطۀ نام پدرش سپه ساالر غالم حيدر خان 

چرخی نفوذ داشت . زمانيکه رژیم امانی مورد اغتشاش حبيب اهلل کلکانی قرار 

 
591

 817. غبار، مير غالم محمد، همان مرجع ، صفحه  

جناب قوماندانصاحب محمد رفيق خان آصفی از من گله کردند و  . بعد از نشر کتاب من ،  592

فرمودند که مرا با محمدزایی ها به مشکل مواجه ساختی ، و اضافه کردند که این معلومات 

تنها برای تو بود. قابل تذکر است که قوماندان صاحب آصفی ، خواهر زادۀ صاحبزاده غفور جان 

قرار که می گفتند در تمام جلسات که بين حبيب اهلل   و عبداهلل جان و پسر عمۀ مادرم بود.

 کلکانی و هر دو ماما هایش صورت ميگرفت حضور ميداشت.
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گرفت، غالم نبی خان چرخی پست سفارت افغانستان در روسيه را ترک نموده 

از راه ترکمنستان به والیت بلخ رفت.
593

 

م نبی خان چرخی با استفاده از اسم پدرش غالم حيدرخان طرفداران زیاد غال

برای خود جمع نمود. او در دوران نائب الحکومگی اش در مشرقی روابط 

عالوتاً با طوایف .شخصی با بزرگان قبایل خصوصاً جاجی و احمدزی قائم کرد

ط گفته ميشود که رواب  احمدزیی و جاجی نسبت مصاهرت)دامادی( داشت. 

بود که امان اهلل خان او را به  و عواملی قوی او با سران اقوام یکی از اسباب

کابل  احضار نمود.
594

در کابل چرخی با مخالفين امان اهلل خان در تماس بود و در 

جریان تماس ها باین نتيجه رسيد که کاری کرده نميتواند تا حمایت علمای 

مالحبيب اهلل را به هندوستان برای  اسالم را نداشته باشد.برای این منظور 

بود تا  این فرستاد، وظيفه مال حبيب اهلل  مالقات حضرتصاحب نور المشایخ

چرخی  .دفضایی تفاهم و مذاکره را بين چرخی و نورالمشایخ صاحب آماده ساز

و طرفداران او ميدانستند که حضرت محمد صادق المجددی مخالف 

حضرت با  را مالقات اشتا مشوره دادند برای چرخی نظروپالن شان است لذا

ترتيب و محمد صادق المجددی  نورالمشایخ در عدم حضور برادرش صاحب 

 .تنظيم نماید

حضرت محمد صادق المجددی می نویسد،مال حبيب اهلل را در شهر»گوندل« 

و از موضوع اطالع حاصل نمودم و ضمناً با برادر خود نورالمشایخ خدا دیدم 

که به دهلی رسيدم ، از جنرال نطرف دهلی حرکت نمودم. هميحافظی کردم و ب 

قونسلگری افغانی در دهلی به تيلفون استفسار کردم غالم نبی خان موجود 

ه او را مالقات کردم. در ابتدای  رفتاست یا نه؟ جواب گفتند که موجود 

مالقات خيلی خود داری ميکرد و هيچ کلمه یی از مقاصد خود بر ميان نمی آور 

واقف نبود که مال حبيب اهلل را مالقات کرده و از خياالت او واقف هستم. لذا و  

آهسته آهسته از معامالت و رفتار او نسبت به ملت و ظهور آثار مخالفت در 

بين طوایف یاد آوری کرده وبرای او داناندم که من همفکر او هستم بلکه از 
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ه اظهار فکریه خود را اوشان چند قدم پيشتر رفته ام.بعد از این مجبور شد

نمود. از این موضوع ، من و حضرت نورالمشایخ صاحب و مولوی عبدالرب 

خان و سناء معصوم پسر شمس المشایخ صاحب وشيخ عبدالرزاق و مولوی 

 عبدالرحيم خبر داشتيم.

المجددی ادامه داده می نویسد که در مجلس اول غالم نبی خان چرخی تمام 

. بعد از شام همان روز که برای مالقات دومين حسب افکار خود را اظهار نکرد

ده را در برنده منزل تنها یافتم  بعدکمی وعده درجنرال قونسلگری رفتم،نامبر

: »در کابل مرا از شما ترسانيده بودند و چنين دانانده شده تعارف اظهارکرد

بودم که شما مانع این حرکت می باشيد ولی امروز دانستم که شما ممانعت 

اشته موافقت دارید «و شروع کرد» دربيان اوضاع مخالفه امان اهلل خان و کار ند

روایی های پارتی محمد وليخان و اینکه افغانستان بطرف الحاد و زندقه سوق 

داده ميشود و بر مشایخ و علماء ملت الزم است که در اقامت شعائر دین صرف 

ور آفاق هستند به مساعی کنندو نگذارند افغانها ئيکه به اسالميت مشه

گودالهای الحاد و بی دینی پرت شوند و من حاضرم هر گونه معاونت با اوشان 

 .بنمائيم«

بالآخره گفتم: خوب است که از اصل مقصد حرف بزنيم نظریه شما چيست؟ 

گفت: من در کابل با بعضی اشخاص مذاکره کرده ام و همگی را آماده معاونت 

ه حضرت نورالمشایخ صاحب هستند. و هم دیده ام صرف منتظر دانستن نظری

گمان مخالفت شما مانع تتميم اجراءات گردیده بود. حال که شما موافقت دارید 

دانستن نظریه حضرت صاحب ضروری است و من چنين انتظام کرده ام که در 

سمت جنوبی و مشرقی شروع انقالب بوجود آمده من از پاریس آمده انتظام او 

افت این فکریه و حماقت اشخاصيکه به این نظریه اتفاق را می نمایم. از سخ

نموده بودند خيلی تعجب کرده برای غالم نبی خان گفتم: » من حاضرم با شما 

متفق شوم ولی بشرط اینکه شما فسخ عزیمت پاریس را نموده و از همين جا 

بعد از مالقات حضرت نورالمشایخ صاحب واپس بحدود افغانستان در سمت 

مشرقی مراجعت کرده و داخل اقدامات شوید«، غالم نبی خان گفت  جنوبی یا

که من باید به پاریس رفته از آنجا می آیم. من برایش گفتم: در غياب شما 
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پادشاهی شما تهيه نموده خود  متصدی این عمل شوم و زمينه برای ریاست یا 

 وربرسد.را بموارد هالکت پرتاب کنم ، این عمليه که ممکن نيست از من به صد

از دهلی به بمبی المجددی ادامه داده می نویسد،  حضرت صاحب محمد صادق

رفتم تا با حضرت صاحب نورالمشایخ قبل از رسيدن غالم نبی خان مذاکره 

نمائيم نا نشود غالم نبی خان افکار شان را تغيير بدهد. شام همان روز باز غالم 

خورده اظهار کردکه جناب    نبی خان بحضور شان آمده و همينکه مرا دید دهشت

کرد بحضور موالیم رشما مرا مجبو شما چطور تشریف آوردید؟ گفتم: نظریه 

 بيایم و فکریه شان را بدانم.

بقدر یک ساعت باهم نشسته بودیم و غالم نبی خان ضرورت اتفاق رابيان 

ميکرد و موالیم استبعاد)دوری( مينمودند و من باز همان نظریه خود را که در 

برایش گفته بودم تکرار کردم. فردای آن روز در هوتل »تاج محل« رفته و  دهلی

او را مالقات نموده بهم وداع کردیم. موالیم  بطرف» گندل« و من بسمت کابل و 

غالم نبی خان بصوب پاریس روانه شدیم.
595

 

شخصيت های مهم دیگر نيز در دولت بودند که برای ضعيف ساختن حکومت 

سعی و فعاليت داشتند. در بين این شخصيتها ميتوان از وزیر امان اهلل خان 

حربيه عبدالعزیز خان یادکرد. عبدالعزیز خان کوشش داشت تا طرفداران برای  

خود پيدا کند تا بتواند عليه نفوذمحمد ولی خان مبارزه کند. عبدالعزیز خان  

بطه که نائب الحکومه جنوبی بودتوانست روا عبدالحکيم خان توسط برادرش

 محکم با قبایل جنوبی قائم کند. 

حضرت محمد صادق المجددی می نویسدکه جنرال محمود سامی به منزلم آمد 

او یکجا شود.   و گفت که عبدالعزیز خان از اوــ محمود سامی ــ دعوت کرده تا با

برای محمود سامی گفتم احتياط کنيدعبدالعزیز خان المجددی می گوید،

 اند مقاومت کند.شخص جبون است و نمی تو 

 
به اهتمام: محمد نعيم ،  98-95صفحات   صادق، خاطرات ، بخش اول ،. المجددی ، محمد    595

 ، امریکا2011اکتوبر  7مجددی ، 



[385] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

کتر جاوید توضيح می دهد، رقابتها و مخالفتهای اعالوه بر این، آنچنان که د

 خانوادگی و قومی نيز در سقوط امان اهلل خان بی تأثير نبود:

از یک طرف مخالفتهای درباریها و دیگر طرف خانوادۀ نادرخان، از طرف 

فوت کرده بود. خواهی  دیگر عموی اینها نصر اهلل خان نائب السطنه در زندان

نخواهی هواخواهان نصراهلل خان هم از امان اهلل خان رنجيده خاطر شده بودند 

خاطرخوش  ازامان اهلل خان نداشتند.دیگرخودخانواده هم ونظرنيک

نها داشتند آن را  نداشتند،به دليل اینکه تنخواه )حقوق ماهانه( نسبی که ای

 لغو کرده بود.

استاد خليل اهلل خليلی  ای خانوادگی و قومی راک نمونه از این کشمکشهی

ویدکه گالممالک محمد حسين خان توضيح می دهد و مي پسر مستوفی

پيده دم سلطنت شاه امان اهلل خان مورد غضب قرار چگونه خانوادۀ آنها در س

 گرفتند:

مرا امان اهلل خان بدون محکمه و  که پدریازده سال از عمر من نگذشته بود

قتل رسانيد. پدر من عالوه بر وظيفۀ مستوفی الممالک، خان و محاکمه به 

پدر من را کشتند، تمام بزرگ یک قبيلۀ بزرگ افغانستان هم بود. وقتی 

هستی،زندگانی و دارایی ما را ضبط کردند و مرا در یک حویلی)خانه( 

محبوس ساختند و به دم در حویلی پاسبان مقرر کردند که هيچ کس به حویلی 

ود و من هم اجازه برآمدن نداشته باشم. من و دو برادر کوچکم و داخل نش

خواهرم در آن حویلی دو سال به تنهایی، بيچارگی، گرسنگی، در کمال فقر و 

ذلت به سر بردیم. هيچ نفهميدم که من در عمر یازده سالگی چه گناه کرده بودم 

که در زندان باشم.
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نه مخالفت با دولت جدید داشتند و  اعدام و تبعيد عدۀ از اشخاص بی گناه که

اعتبار امان اهلل خان به نه در حادثۀ قتل امير حبيب اهلل خان ذیدخل بودند، 

سخت لطمه زد. محمد حسين خان مستوفی الممالک نسبت مناسبات غير  

خان با امان اهلل خان داشت، بدون حسنه که در دورۀ سلطنت امير حبيب اهلل 

 1919هجری شمسی/  1298ثور، 14مشهود در  محاکمه قبلی و اتهام جرم
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ميالدی در باغ  ارگ از درختی آویخته شد. اعدام مستوفی الممالک نتيجه آن 

عليه امان اهلل خان بيشتر متحد و  1928این بود که اقوام شمالی در انقالب 

بيسج تر شوند.
597
  

با پادشاه عامل مهم دیگر در سقوط سلطنت بود. در داخل کابينه  نفاق  وزراء 

نه تنها وزراء با هم مشکالت داشتند بلکه با یکدیگر از روی نفاق معامله می 

نمودند و هر کدام کوشش داشت تا در مجلس یک موقف و در حضور شاه به 

را در  شعار مبارزه با رشوتخان  تنهایی موقف دیگر داشته باشد. امان اهلل 

و پادشاه در دولت خود بلند کرد اما متأسفانه رشوت در عصر او بيشتر شد 

مبارزه با رشوت به سبب نفاق وزراء ناکام ماند. یک مثال از رشوت و نفاق 

 وزراء را حضرت صاحب محمد صادق المجددی این طور می آورد:

 نهو اعليحضرت امان اهلل خان در قصر گلخا حضرت صاحب شمس المشایخ

آورده وبه حضور اوعرض ميکرد، اعليحضرت نشسته بودند،وزیرامورماليه 

اوایل سلطنت خود در ازالۀ عمل  ليه مشغول شد. چون دربه مطالعۀ امور ما

سيۀ رشوت زیاد سعی می کردند، در عين مالحظه اوراق ماليه، امان اهلل خان 

وزیر ماليه به  نمی دانم که رشوت خوری کم شده یا گم شده.: سر برداشته گفت 

جواب پادشاه گفت: نام رشوت هم نمانده و با این با خبری که اعليحضرت می 

یک  ننمایندکسی جرأت ندارد که رشوت بدهدیا رشوت بخورد. امان اهلل خا

خميازه کشيده و آثار سرور از جبين او ظاهر شد. شمس المشایخ صاحب به آواز 

تأثير کرده گفت حضرت صاحب چرا به بلند خنده کردنداین خندۀ شان بر پادشاه  

آواز بلند خنده کردید؟ فرمودند: من این سؤال شما و جواب وزیر صاحب را  

گفت چراتعجب نمودید؟   شنيدم خيلی تعجب دست داد و خندیدم. امان اهلل خان

قبح جواب وزیر شما، سؤال خيلی خوب نمودیدو  ز حسن سؤال شما وگفتند: ا

نه گم بلکه زیاد کرد و فرمودند: رشوت نه کم شده    وزیر جواب خالف واقع عرض

شده.
598
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نفاق وزراء و عدم همکاری بين اعضاء کابينه و نظاميان از یکطرف و عدم 

همکاری صادقانه اعضای دولت با شخص شاه، نظام را از داخل ضعيف و 

از داخل سقوط ميکند و سقوط   ناتوان ساخت و قول معروف است که نظام اوالً 

اطمينان کامل به خان ، دروازه را برای بيرونی ها باز می سازد. امان اهلل قلعۀ 

مامورین عاليرتبه خود داشت و حتی باالی کسانيکه اشتباه کرده بود ایشانرا 

محاکمه نکرد بلکه به حيث سفير به خارج افغانستان فرستاد. پادشاه از 

نداشت،  مجالس و مذاکرات بين اعضای حکومت و مخالفين خود اطالع

اه را در پالنهای ادارۀ استخبارات بسيار ضعيف بود. اصالح طلبان که ش

کمک می کردند بين شرایط اجتماعی افغانستان و ترکيه و اروپا اصالحی 

تفاوت را درک نکردند. سردار محمود طرزی، شوق و عالقه به اصالحات 

ان ناقص داشت اما عمق معلومات او در اوضاع اجتماعی و اسالمی افغانست

بود. مخالفت سنت گرایان با روش اصالحی شاه، عدم همکاری صادقانه وزراء  

اختالفات و بر خورد های خانوادگی و قومی همه در و جنرالها و والی ها، 

نقالبيون شد. مخالفت ها با شاه امان مجموع سبب سقوط سلطنت و تقویت ا

مترین آن شورش منگل چندین قيام و شورش داخلی شد که مهاهلل خان منجر به 

در اواخر سلطنت بود، اما در بين این  1928و دومی آن شورش  1924در سال 

دو شورش عمده، حرکت حضرتصاحب محمد صادق المجددی عليه امان اهلل 

 آماده ساخت   1928خان بود با اینکه حرکت ناکام ماند اما ساحه را برای انقالب  

 .ی از هم پاشيدو آخرین رابطه بين شاه و مؤسسات اسالم
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 فصل سیزدهم 
 1924انقالب خوست 

از زمانی که عين الدوله بودم تا حاال هدف و آرزوی من فقط به جهت 

آرامی و سعادت مردم افغانستان متمرکز بود. البته برای بر آوردن این 

هدف ضرورت به یک رهنما احساس ميشد. و اما در جواب این سوال 

ملت را بسوی ترقی و سعادت راهنمون که چه چيزی ميتواند یک 

کند، من راه بهتری از شریعت اسالم نيافتم و بنابر همين دليل به 

فرامين و اوامر مقدس الهی متوسل شدم و با پيروی از رهبران نمونۀ 

اسالم یک سلسله مقرراتی را به عنوان راهنما تصویب نمودم، زیرا 

ق حاکميت قانون خواهد یگانه راهی که مظلوم را آزاد بسازد از طری

بود. اميدوارم هستم که همه کارمندان دولت و افراد ملت افغان مواد 

 و مندرجات این قانون را رعایت نمایند.

 شاه امان اهلل 

 :اهلل بجواب شاه امان اهلل خان نوشتمال عبد

نيکان سلف شما که حکمروایان افغانستان بودند، به مثل شما به 

دند. ما به اینوسيله به مقابل تصاميم دولت وطن ما تعرض نکرده بو 

شمادررابطه با صدور نظامنامۀ جدید،که مخالف با شریعت اسالمی 

است، اعتراض می کنيم.
599

 مال عبداهلل

در مورد شورش خوست و اسباب و نتائج و دستهای که در عقب آن بود، هر 

حات  نوشته و ثبت صفنویسنده در روشنی معلومات ابتدایی خود چيز های 

 حقيقت تاریخی و مستند به وثائق، اما اکثر نوشته ها مبتنی به  اند  تاریخ کرده

اریخی را به ست . چه بهتر خواهد بود تا وظيفۀ ثبت واقعات تني تاریخی

ت تا در روشنی واستفاده از وثائق تاریخی مؤرخين و متخصصن گذاش

 داخلی های فتمخال  ب دیگرحوادث و واقعات را تحليل و تجزیه کنند. از جان 

 
 89. نوید ،سنزل ، همان مرجع ، صفحه  599
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، جای شک و تردید نيست که از شورشهای داخلی را نبایدارتباط به خارج داد

یک کشور، کشورهایی خارجی که منافع  و مصلحت دارند استفاده ميکنند، 

داشته باشد. در مورد شورش ارتباط به خارج  حرکت هر اما شرط نيست که

از نصوص و مال ها را خوست نباید نظریات فقهی و برداشتهای عدۀ از علما 

درمطالعات و تحقيقات تاریخی گرفت. نادیدهوآنرا  فراموش شریعت اسالمی

شرایط زمان و مکان و زندگی علمی و اجتماعی جامعه اعتبار زیاد دارد و  

ما را به  ،قضاوت مسائل تاریخی یک قرن قبل به عقليت و روش فکر معاصر

تطبيق قوانين و عملی همچنان نباید روش  حقيقت نزدیک نمی سازد.

یل دارد و و دال   از نظر دور داشت. هر شورش علل زعامت سياسی رااشتباهات  

 و به نشر برساند. یل و علت ها را بررسیتا دال  وظيفه محقق و مؤرخ است

اجتماعی اصالحات  علت اغتشاش خوست راحرکت ضد  از نویسنده گاندتعدا

عدۀ د ونامانی برهبری مال عبداهلل و سایر مال های سمت خوست می دان  رژیم

باین عبارات اکتفاء نکرده ، اغتشاش را ارتباط به خانواده حضرات  دیگر

اتهامات غير اخالقی را به در نوشته های شان  و دهندمی  شوربازارمجددی 

ليس و فرد مرتجع د واورا اجنت انگننورالمشایخ نسبت ميدهحضرت صاحب 

دادن  ازار با ،در حاليکه خواهيم دیدکه خانواده مجددی شورب دنمعرفی می کن

حفظ  از سقوط  غتشاش را خاموش و سلطنت راا ندقربانی های زیاد توانست

د. ننک
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استاد سيستانی در تحليل تاریخی خود از انقالب خوست کوشش ميکند تا 

ثابت کند.جناب شان می نویسند: همکاری نورالمشایخ رابا شورشيان خوست 

بر ضداصالحات اجتماعی دولت امانی  1924مارچ اغتشاش خوست در 

برهبری مال عبداهلل مشهور به مالی لنگ و سایرمالهای آن سمت به تحریک و 

رهنمائی روحانيون پر نفوذمرکزاست. در اغتشاش خوست یکی از مریدان 

 
 www.facebook.com. شورشهای مالی لنگ و حضرات شوربازار ،   600
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[390] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

ليمانخيل را در کنار مال حضرت صاحب شوربازار بنام عبدالغنی قبایل س

عبداهلل و مال عبدالرشيد سهاکی قرار داد. 
601   

در این قسمت حوادث و اسباب و نتائج شورش خوست بررسی تاریخی شده و 

شخصيت های که نقش مهم حقائق پنهان قضيه با استفاده از وثائق و خاطرات 

 را در ایام انقالب خوست داشتند بحث می شود. 

نظامنامۀ دولت وخصوصاً قانون ازدواج و جزاء عامل مهم و اول مخالفت 

ت و انتقادات علما را در لویۀ اگر نظریامان اهلل خان بود.  علماء با اعليحضرت ا

ه مطالعه نمائيم می بينيم که علماء صراحتاً و بدون خوف و ترس با بعض جرگ

مواد قانون مخالفت کردند و مخالفت شان سری و تخریب کننده نبود و شاه به  

مواد  اکثر نظریات شان مهر تأیيد گذاشت، به عبارت دیگر علماء از انتقاد

ز نظامنامه هدف سقوط و تخریب دولت را نداشتند و از اینکه ساحۀ فهم شان ا

مواد  عت محدود و ناقص بود دليل آن عدم دسترسی بهسير قوانين در شری

علمی و عدم ارتباط جامعه اسالمی افغانستان به جهان اسالم آنروز بود و 

صوصاً در مصر و علمای افغانستان از تحوالت علمی که در ساحۀ قوانين خ

 ترکيه عثمانی پيش شده بود اطالع کافی نداشتند.

کومت نظامنامۀ جدید را به نشر سپرد و تمام افراد ملت را از مواد آن اطالع  ح

داد. شاه طی فرمانی از تمام مامورین خواست تا قوانين جدید را تطبيق نمایند. 

قانون موجود  شاه ميدانست که بعض انتقادات و مخالفت ها در بعض مواد

است، اما در فکر اصالح آن نشدو مخالفت با مواد قانون را نتيجۀ جهل و 

اظهار و نادانی بعض مال ها دانست . شاه خواست تا مخالفين را تهدید کند 

داشت که هرکس عليه اصالحات و قوانين جدید اقدام کند، شمشير بين من و 

او فيصله خواهدکرد. 
602

 

 
. خليفه   kabulnath.de. نقش روحانيت متنفذ در ضدیت با تجددگرایی رژیم امانی /   601

د حضرتصاحب نور المشایخ بود. غالم مجدد عبدالغنی یکی از خلفاء معروف و قدرتمن

معروف به سليمان  الئق پسر این خليفه بزرگ بود که متأسفانه راه و روش اسالم را گذاشت. 

 دختر بزرگ خليفه صاحب همسر حضرت صبغت اهلل خان مجددی بود.

 259. کشکی ، برهان الدین، همان مرجع ، صفحه  602



[391] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

ت نشد، قوانين جدیدسخن روز بود و مردم در بازار، تهدید شاه مانع انتقادا

مساجد، قریه ها و مدارس در مواد قانون حرف ميزدند و از بعض مواد آن 

می درچهره عامۀ مردم مشاهده  انتقاد ميکردندوآثار وعالمات نارضایتی

بعض فهميده و بعضی دیگر بدون اینکه قانون را مطالعه کرده باشند  گردید،

بدانند مخالفت ميکردند. مال ها در مساجدبين قوانين و شریعت و مواد آنرا 

اسالمی تضاد را می دیدندو تشویش داشتند که قوانين جدید جای شریعت را 

خواهد گرفت. علمای بزرگ در مرکز نيز با بعض مواد قانون خصوصاً قانون 

انين ازدواج و جزاء مخالف بودند و مخالفت خود را اظهار ميکردند. اما اگر قو 

که فهم و دانش علماء طالعه و بررسی نمائيم دیده ميشودرابصورت صحيح م

و مال های افغانستان در موردشریعت و آنچه در شریعت ثابت است بسيار 

 محدود و ضعيف بود.

گرفتند و قوانين را تفسير غير می  روالی ها در تعریف نظامنامه از افراط کا

ت برای مردم منامه را باالتر از شریع مودندو در بسا مواقع نظان می واقعی 

کردند. خوست که اولين مرکز آغاز شعلۀ اغتشاش بود، والی آن ميمعرفی 

شخص مغرض و نادان بود. والی خوست اميرالدین خان در تفسير قانون جدید 

ميگفت که شما ملت تا کدام وقت از اوراق زرد کهنه که قرآن است پيروی  

از قوانين متابعت نماید.ميکنيد، حال وقت آن است که 
603

تفسير مسئولين از  

قانون و تطبيق مواد آن با استفاده از فشار و سوء استفاده از قانون، سبب  

کراهيت عامۀ مردم از قانون و حکومت گردیدو انتقادات و مخالفت های زبانی 

 آهسته آهسته به مقاومت فزیکی رسيد.

 تاجيک به امر والیاقوام    شروع شد،اومت در شمال کشور  مخالفت و مق  اولين

. شمال برای ثبت نام دختران شان به مدارس حکومتی مخالفت کردند سمتها

دند. م را تفسير و تعبير غير واقعی کروالیات مخالفت مرد مسئولين و حکام

 جریده امان افغان در این مورد راپور ذیل را به نشر سپرد:

 
و همچنان : غبار، مير غالم محمد، همان  12فحه انيس ، محی الدین، همان مرجع ، ص. 603

 805مرجع، صفحه 



[392] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

تأدیه زکات مواشی و دادن ماليه تمرد و  اهالی قطغن و بدخشان به سبب 

سرکشی نمودند و تعدادی از مغرضين و فتنه انگيز ها درعقب شورش بودند. 

افراد قوای نظامی ایشانرا ساکت ساخت.
604

 

حقایق را بصورت صحيح و اما حوادث بعدی نشان داد که جریده امان افغان 

قانون،حاکم  67اس مادۀ دقيق به نشرنرسانيده بود، به دليل اینکه دولت به اس

عسکری بنام » رئيس تنظيميه« در والیت قطغن و بدخشان تعيين کرد و جنرال 

محمد نادرخان بحيث رئيس تنظيميه فرستاده شد. جنرال محمد نادرخان با 

استفاده از قوای نظامی و دادن رشوت به سران اقوام آتش مخالفت را خاموش 

کرد.
605

در خان ، مردم عليه دولت شورش کردند، با ختم وظيفۀ جنرال محمد نا 

حکومت وزیرمعارف محمد سليمان خان را بحيث رئيس تنظيميه والیت 

بدخشان و قطغن مقرر کرد.
606

 

دختران شان به   ولت و عدم موافقه مردم برای فرستادنعليه د مخالفت در اثناء

ل مدارس و شدت والی ها در مقابل مردم، باشندگان مشرقی و جنوبی در جال

حمایت مردم   دولت برای ست علم مخالفت را بلندکردندوآباد و کنر و خو 

سلطۀ دولت   تا حدی که  اقدامات عملی نکرد. مظاهرات شهر قندهار شدید بود  

پيش نمی مرکزی را تهدید می نمود، اگر اختالفات بين زعمای قندهار

ردم  اب مظاهرات مممکن بود قندهار از مرکز جدا شود. مرحوم غبار اسبشد

ر می داند که والی قندهار ميخواست دختران را از منازل شان قندهار را نشر خب

ل يفصبه تجمع و به مدارس بفرستد.غبار موقف سياسی و اجتماعی قندهار را  

توضيح ميدهد.
607

سبب شورش مردم در شرق و جنوب و شمال وجه مشترک  

ل ر و فشارداخداشت و مردم قبول نداشتند تا حکومت دختران شان را به زو

و تعليمات دختران  با معارف جدیدمردم مخالفت  مکتب کند به معنی دیگر

 بود. مکاتب شان در

 
 1922/  1301سال  7دد . امان افغان، ع 604

 244-322. کشکی ، همان مرجع، صفحات  605

 1923سال  76عدد 1303قوس  10اتحاد مشرقی،. جریدۀ  606

 800. غبار، ميرغالم محمد، همان مرجع،صفحه  607



[393] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

. مال عبداهلل بود  1924مقاومت عليه نظامنامۀ دولت در  خوست مرکز شورش و  

 خود خواه و نادان به حقيقت امور و والی غير مسئول و با استفاده از وجود

با زعمای قبایل جنوبی بالخصوص منگل و  ،انتشار رشوت و ظلم در والیت

جاجی و زدران داخل مذاکره و تفاهم شدو با مردم خوست در مورد اجراءات  

بحث و   مخالف صریح با احکام اسالمی بودحکومت که از نظر مال عبداهلل

که مال عبداهلل علناً با مردم صحبت داشت و  گفتگو کرد. والی خوست با این

مردم را عليه حکومت تحریک می کرد معلومات داشت ليکن در بدل اینکه در 

عالج مشکل باشد و یا شاه را از عواقب آن اطالع بدهد، مشغول تطبيق 

راک والی را از وضعيت سياسی دید بود. بی خبری و عدم فهم و ادموادقانون ج

. والی می دانيم بخوبی ه بودری که برای شاه فرستادو اجتماعی در راپو 

وضعيت جنوبی را برای شاه امان اهلل خان راپور داد و اعليحضرت راپور را در 

هفت یا هشت ماه بيشتر از ه به اطالع وکالء رسانيدو گفت: »مجلس لویۀ جرک

این چند احوال خفيه برایم رسيدکه در معامالت حکومت جنوبی باین سمت 

سخن ها گفته ميشود. بنابرین برای حاکم آنجا نوشتم که کيفيت بعضی 

چيست؟ در جواب از طرف حاکم مرقوم شدکه این اطالع غلط بشما رسيده ، 

این شورش احدی اطالع  مسئله در همان زمان طرح یافته بود از اصل حقيقت 

 ندارد که اساس آن چند بندی بود که هميشه از سبب رهایی آنها اقوام شان به 

الصی آن مجرمين بود، چون نزد حاکم عرض ميکردندو مقصد شان خ

که حکومت موجوده شما غير عدل کاری نکرده و نميتواندکه از ميدانيد

مجرمين چشم پوشی کند لهذا طرفداری هيچکس را درین مورد قبول نميکند 

 زیرا گفته اند:

 ستم گاری بود بر گوسفندان  ترحم بر پلنگ تيز دندان

ری و عریضه پردازی آنها سودمند نشد بصورت حاليه مخالفت چون طرفدا

شانرا جلوه داده اند از اساس این معامله هيچکس حتی مامورین شما هم خبر 

ندارند.«
608

 

 
 380 ، صفحه 1303. اوراق لویۀ جرگه  608



[394] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

از راپور والی خوست و سخنان شاه استنباط می شود، که حکومت و حتی 

ا و ور هشخص شاه معلومات کامل و دقيق از وضعيت جنوبی نداشتند. در راپ

قص بود ویا غرض آلود و یا در آن ناز خوست ميرسيد، یا  اطالعاتيکه به شاه

 قسميکه اعليحضرت اشاره داشتند مامورین دولت از امور و وضعيت کامالً

در خوست و حتی لوگر و ميدان وردگ و بطور بی خبر بودند. وضعيت امنيتی 

روز قوت بيشتر بود، مال عبداهلل هر کل در جنوب کشور خالف توقعات شاه 

در بين جوانان قبایل پيدا ميکرد. بعض  یو طرفداران زیاد بدست می آورد

. حاميان و دوستان شاه از وضعيت با خبر بودند و خواستند شاه را اطالع دهند

طرفداران شاه طی نامه های وضعيت وخيم جنوبی را برای شاه اطالع دادند. 

ود در لویۀ جرگه پرده برداشت و  اعليحضرت  از این راپور ها در سخنرانی خ

 گفت:

» چند روز بعد یک مکتوبی از سمت جنوبی بمن رسيده در آن نوشته بود که 

درین اطراف افواه شدید است که اساس قانون ونظامهای حکومت نعوذ باهلل 

خالف شریعت است. باز برای حکومت آنجا خبر دادم و تفصيالت این مسئله را 

بيکروز جمعه به تيلفون برایم زنگ زده شد وحاکم خبر  خواستار شدم در اثر آن

دادکه در جواب مکتوب نمبر فالنی شما که درینجا رسيد عرض ميکنم که  

خيریت است.«
609

 

حضرت محمد صادق المجددی در کتابش بنام» الطود المشامخ« از حرکات 

بعض مشایخ و علماء عليه نظامنامه حکومت پرده بر ميدارد و می نویسد: در 

ایاميکه حضرت شمس المشایخ قدس سره به سفر حج رفته بودند، این مسکين 

مهيا   زمينه  و علماء فهميدم که برای یک انقالباز بعض حرکات بعض مشایخ  

می شودو بعد از ورود حضرت صاحب به چند روز به حضور شان معلومات خود 

را عرض کردم، فرمودند که گمان نمی کنم انقالب واقع شود، لکن از آنجا که 

او تعالی اراده کرده بود انقالب واقع شد. 
610

المجددی خواست تا معلومات خود 

احب که مدتی از را با برادر بزرگش شریک سازد، اما شمس المشایخ ص

 
 381. اوراق لویۀ جرکه،صفحه  609

 166-165. المجددی، محمد صادق ، الطود المشامخ ، صفحات  610



[395] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

افغانستان دور بود معلومات کافی از وضعيت داخلی نداشت و موضوع را 

تصدیق نکرد. با اینکه تعداد از بزرگان دولت و افسران نظامی از تحرکات و 

آمادگی یک انقالب معلومات کافی داشتند اما معلومات خود را با شاه 

صحيح اقدامات غير   معلوماتشریک نساختند و شاه امان اهلل خان درعدم 

 انجام داد.  صحيح

و کتبی  امان اهلل خان از رسيدن راپور ها از سمت جنوبی خصوصاً راپور

او آسوده خاطر شد، در مقابل مال  از طرف والی خوست اطالعات تيلفونی

عبداهلل وقت کافی یافت تا صفوف مخالفين شاه را قویتر و فشرده تر سازد و  

ا بوجود بيآورد. مال عبداهلل بعداز آمادگی برای حملۀ اتحاد بين رهبران قبایل ر

نامۀ عنوانی اعليحضرت امان اهلل خان به کابل  1924نظامی در فبروری 

فرستاد و در نامۀ اش قوانين جزاء را خالف شریعت دانست و دعوت به تعدیل 

 مواد آن کرد.

ی مواد قانون اعليحضرت امان اهلل خان از آمدن مال عبداهلل به کابل برای بررس

اساسی خصوصاً قانون جزاء استقبال کرد. شاه در بيانيه خود موضوع را 

اینطور توضيح داد: » .....  مکتوب دیگری به پسته از طرف بعض اشخاص برایم 

فتگو رسيد در آن نوشته بودکه ما در معامالت دولتی با حکومت چيزی گ

تشکر کنان گفتم الحمدهلل خوش شدم و بدل خود  داریم من از خواندن آن بسيار

که حال ملت من باین درجه احساس پيدا کرده که در امورات دولتی بحث 

ميکنند و برای حکومت خود رأی ميدهند، بجواب شان نوشتم که من ازین 

اظهارشماتشکر ميکنم بسم اهلل بکابل بفرمائيدبحث ومذاکره نمائيد.«
611

 

کابل دسيسه از  ناقشه قوانين بهبرای مرا مال عبداهلل دعوت امان اهلل خان  

، وحاضر نشد به کابل جهت مناقشه با حکومت حاضر شود طرف شاه دانست

اما برای اینکه شاه را متوجه ساخته باشد بيک حملۀ کوچک دست زد. 

اعليحضرت امان اهلل خان قسميکه اشاره شد از موضوع خوست معلومات 

را   یصميم گرفت تا هيأت، تو در عدم معلومات صحيح صحيح و کافی نداشت

 
و همچنان دیده شود: غبار، ميرغالم محمد، همان  382-381. اوراق لویۀ جرگه، صفحات 611
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و فرمان شاه را  تد. هيأت نامهعبداهلل بفرس مال بریاست آخندزاده موسهی نزد

به مال عبداهلل که در آن از مخالفين دعوت شده بود تا برای تفاهم و مذاکره به  

، به مال عبداهلل تسليم کرد.کابل تشریف آورند 
612
  

ش نداشت  نتيجۀ رضایت بخبا مالعبداهلل مذاکرات آخندازده صاحب موسهی 

عبدالرحمن رئيس تميز را نزد مال عبداهلل  ، متعاقباً اعليحضرت مال صاحب

برای  او  و دعوت با مال عبداهلل در امور شرعی  فرستاد، وظيفۀ هيئت مناقشه

خان شهيد  ، قاضی القضات مال عبدالرحمنبودخونریزی صلح وجلوگيری از

بعض نظریات و آراء مخالفين را تأیيدکرد اما حاضر نشد با جبهۀ مخالف 

قيت ، موفه خوست و مذاکره با مخالفيندولت یکجا شود. فرستادن هيئت ها ب 

 سياسی برای مخالفين بود. 

مورد مالهای شورشی،  خوشبينانه ورسمی دولت در الرغم موقف علی

شورشی نه تنها از قبولی دالیل علمای  . و مال هایبودمذاکرات بی نتيجه 

عاليرتبه مرکزسرپيچی نمودند، بلکه آنها را به اتهام به اینکه احساسات و 

کرده ادعا نمودندکه عالیق دینی شانرا به حکومت کابل فروخته اند، مالمت 

هرگاه علمای پایتخت مؤمنين واقعی بودند، درمجادله در مقابل رژیم با آنها 

ند.همراهی می کرد
613

 

نون اساسی و مواد قانون جزاء را در  اعليحضرت امان اهلل خان ، مخالفت با قا

عدم فهم صحيح مال عبداهلل از قانون تعبيرکرد و همچنان عدم حضور یافتن او 

از دولت دانست لذا برای اطمينان   بل برای مناقشه مواد قانون ترس را به کا

 مخالفين در جنوب کشور اعالن کرد: 

 عمومی از تمام مخالفين جنوبی.عفو  .1

کابل. تجدید دعوت برای مذاکره به .2
614 

 وت برای مذاکره درکابل، به حملۀمال عبداهلل درجواب عفوعمومی و دع

  به تصرف آورد. از را  »تيره« م نمود و بسرعت منطقۀ استراتيجيکنظامی اقدا

 
 383. اوراق لویۀ جرگه ، صفحه  612

 127همان مرجع ، صفحه  . نوید، سنزل، 613

 383. اوراق لویۀ جرگه ، صفحه  614
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سلمين است حمالت او برای دفاع از اسالم و متيره مالعبداهلل اعالن نمود که 

واضافه کردکه اصالحات امان اهلل خان ضداسالم و مسلمانان ميباشد.
615

 

از تيره حمله باالی شهرخوست ساده بود، درخوست فرقه نظامی به قوماندانی 

خان مهمند موجودبود. نظاميان خوست در مقابل حمالت  غوندمشرمحمدگل

شورشيان تسليم  رده نتوانستند و با اسلحه های شانشورشيان مقاومت ک

شدند، اعليحضرت امان اهلل خان غوند مشر مهمند را تقاعد داد. 
616

 

همکاری با مال عبداهلل نمودو  خوست قبایل جنوبی را تشویق بهسقوط شهر 

رای جلوگيری از سقوط گردیزکه بزودی شهرگردیز محاصره شد. دولت ب 

محمد ولی خان   نی وزیر حربيهاهميت فوق العاده داشت قوای جدید به قوماندا

درگردیز محصور وشهرکابل ازطرف مهاجمين ، اعزام داشت. قوای مشاراليه

مورد تهدید قرار گرفت تا حدی که اجباراً پایتخت را می خواستند تغير 

، به این محمد یعقوب خان نيز، از هندوستانبدهندو عبدالکریم خان پسر امير  

ی که  حکومت قوای دیگر انقالب شامل گردیده مدعی امارت افغانستان شد.

ت صد نظامی بود بریاست غوند مشر عبدالحميد خان و غوند مشتمل بر هش

مشر محمد اسماعيل خان برای نجات قوای محمد ولی خان ارسال داشت ، این 

قوه جدید بنام جان فدا یاد ميشد که همه کشته شدند.
617 

خول مال قوای وزیرحربيه راه را برای دست قوای جان فدا و محاصره شک

مال عبداهلل داخل شهر  1924اپریل  22عبداهلل به گردیز آسانتر ساخت و در 

شهر را دوباره بدست  گردیز شد، جمال باشا در رأس قوای دولتی خواست تا

آورد اما موفق نشد. از گردیز انقالبيون باالی لوگرحمله نمودند و شهر آغو جان 

سبحان قوای دولتی را در شيخ آباد مال عبداالحد و مال عبدال   دند.را تصرف کر 

 وردک شکست دادند و کابل از هر طرف به محاصره در آمد. 

 
 Dupree,Louis ,op.citو ،  1068. کاکا خيل، سيد بهادر شاه، همان مرجع، صفحه  615

pp448-449 
. غوند مشر مهمند در عهد سلطنت 807محمد، همان مرجع، صفحه . غبار، ميرغالم  616

 ارتقاء نمود.اعليحضرت محمد نادر خان برتبۀ جنرالی 

617  .Adamec”Afghanistan foreign affaris” p 88 
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امان اهلل خان، فوق العاده متوحش و هر قدر توانست جد و جهد نمودو تمام 

ها اعزام داشت. سردار   رجال مهم افغانستان رابرای محاربه با منگلی

شوری و شاه ولی خان  عبدالقدوس خان، صدراعظم و شير احمد خان رئيس

نائب ساالر برادر محمد نادر خان و فيض محمد خان که بعدها وزیرمعارف و 

را از راه لوگر و علی احمد وزیر خارجه شد و غالم نبی خان سپهساالر چرخی 

ر لوی ناب خوشدل خان را از راه جالل آباد و کرم و قوای هزاره را از  خان پس

منگل ها نمود.طریق کابل مأمور تنبيه 
618

 

حکومتی درتمام مناطق به ناکامی  دفاعی قوای تهاجمی و حمالت 

وبرای نجات پایتخت اعليحضرت امان اهلل خان بفکر مصالحه و لغو انجاميد

 و اسباب ظاهری شورش در چون مشکل و قضيه اساسی ،بعض قوانين شد

مس از شخان لذا اعليحضرت امان اهلل  ،موضوعات فقهی و اسالمی بود

مالعبداهلل کمک خواست . متأسفانه این موضوع   المشایخ صاحب در مبارزه با

 بحث به عمق داخل  را اکثر نویسندگان بسيار سطحی پنداشتند و در مورد آن 

 نشدند.

 در خاموش ساختن شورش خوست: ینقش علمای بزرگ اسالم
وحانيون نویسندگان خارجی و افغانی در یک نکته با هم متفق النظر اند که ر

در کشور های اسالمی و بخصوص در کشور افغانستان از احترام و اهميت  

داری و ثبات نظام های چشم گيری برخوردار اند. دولت های اسالمی نيز پای

 چهره های مذهبی پر نفوذ کشوررا وابسته به تأیيد روحانيون واجتماعی 

 دولتی به حاکميتميدانند. البته در افغانستان دو عنصر جدا گانه ولی مهم 

بخشد:یکی توافق قبایل ودیگری تأیيدروحانيت سنی.مشروعيت می 
619
  

ورالمشایخ، و امان اهلل خان فضل عمر ،ن  صاحب بين حضرت در اصل ارتباط

نورالمشایخ صاحب کوشش کرد تا بين برادر بزرگ شان شمس المشایخ و  بود.

امان اهلل خان دوستی و رابطه ایجاد شود. شمس المشایخ برادران و خانواده ای 

خود را از نزدیکی با سلطنت بر حذر می داشت . زمانيکه مشکالت سمت 

 
 452-451. فرخ، سيد مهدی ، تاریخ سياسی افغانستان،جلد اول ، صفحات  618
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نماید،  جنوبی زیاد شد و حکومت موفق نشد تا از طریق نظامی بر موقف غلبه

 شاه بفکر این شد تا از علمای بزرگ و مشایخ کرام کمک بخواهد. 

شخص   ،مال عبدالرشيد آخند از مریدهای خاص حضرت نورالمشایخ صاحب

و با مال عبداهلل مالقات کرد  جدران رفته    . نامبرده بهبسيار با هوش و عاقل بود

احمدزایی و و زمام ادارۀ امور انقالب را بکف خودگرفته و برای طوایف 

سليمان خيل هيئت از علماء فرستاده و تمام سکنۀ این سمت را به شورش و 

انقالب تحریض نمود. این وقت اعليحضرت امان اهلل خان دانست که جمعيت 

علماء و موافقت قبایل سمت جنوبی یک عمليۀ خطرناک است و برای حفظ ما 

مشر به گردیز  تقدم یک قطعۀ عسکری را به قيادت فضل احمد خان فرقه 

فرستاد و چون برایش احوال رسيد که مال عبدالرشيد آخند مرید حضرت 

نورالمشایخ تمام امور انقالب را اداره ميکند، نسبت به حضرت نورالمشایخ 

بدگمان شده و اوشان را از پشت پرده محرک اولين انقالب تصور نمود، لهذا 

 از حضرت شمس المشایخ استعانت نماید. تا عزم کرد

اعليحضرت محمد یعقوب خان وزیر دربار را نزد حضرت شمس المشایخ 

فرستاد و نامبرده از جانب اعليحضرت از حضرت شمس المشایخ دعوت کرد 

کردن اغتشاش دست بکار شوند. شمس المشایخ صاحب برای   تا برای خاموش

محمدیعقوب خان گفت که برای اعليحضرت بگوید من ازانقالب اطالع 

مفصل ندارم و مال عبداهلل لنگ را خوب نمی شناسم اینقدر ميدانم که مال 

عبداهلل خليفۀ والد صاحبزاده صاحب موسهی است،اگراعليحضرت با 

کره کنند بهتر است. و از طرف من به حضور صاحبزاده صاحب موسهی مذا

اعليحضرت عرض کنيد، پادشاه مرتبۀ پدری را دارد و بایدکه محبت و عطف 

پدرانه را مراعات نماید و دفعتاً از طریق عنف وشدت معامله نکند، نظریه من 

این است که برای حکمران گردیز امر بفرستد که دو سه نفر از ارباب های گردیز 

ال عبداهلل آخند بفرستد و از اوشان مطالب و خواهشات شان را را برای م

تحریرگرفته و به حضور شما ارسال کند، اگر مطالب آنها موافق شریعت بود 

قبول نموده و مواد نظامنامه خود را که مخالف شریعت است لغو کند و این 
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عمليه هيچ یک ضرر برای اعليحضرت نمی رساندبلکه سبب جذب قلوب 

شودو هم در حصار احکام شریعت خلل حادث نمی گردد. رعيت می
620

 

اعليحضرت بار دوم محمد ابراهيم خان وزیر عدليه را به شوربازار فرستاد و 

از شمس المشایخ صاحب دعوت کرد که به  ارگ برای مالقات شاه تشریف 

صورت گرفت و شاه حوادث  ببرند. در ارگ بين طرفين چند ساعت مجلس

دعوت نمود تا برای صاحب  آن را مفصل بيان کردو از حضرت  و اسباب    انقالب

مصالحه به سمت جنوبی سفر کنند و خود شان هيئت صلح را انتخاب نمایند و 

برای محمد ابراهيم خان دستور بدهند تا وسایل سفر هيئت را آماده کند. 

حکومت را اینطورمعرفی نمود: مصالحه ای اعليحضرت اعضای هيئت 

ن يان وزیرعدليه، عبدالحميد خان معين عدليه و عاليجاه امخ ممحمد ابراهي

اهلل خان جبارخيل بحيث هيئت تنظيمه و فضيلت پناه شاه فخرالدین به منصب 

با نورالمشایخ  ازمشورهالمشایخ صاحب بعد شدند.حضرت شمستعين قضاء

 را به حيث اعضاء وفد اصالحيه انتخاب نمودند:ذیل اشخاص صاحب 

ی صاحب سجاده نشين کاحبزاده مشهور به روجناب احمد نور ص .1

 طریقۀ قادریه و پيرزاده مال عبداهلل.

 جناب محترم سردار صاحب محمد عثمان خان. .2

 جناب موالنا عبدالرحمن خان. .3

 محمد صادق المجددی  .4

 مال عبدالخالق مامای صاحبزاده صاحب موسهی. .5

 مال حبيب اهلل وردگی. .6

 خواجه محمد عمر خان کلنگاری. .7

که صاحب زاده صاحب موسهی را به مصالحه تأکيد شده بوددر تکوین هيئت 

، محمد عثمان خان و مال واسطه که مال عبداهلل خليفۀ والد مرحوم او است 

 
 168-167. المجددی، محمد صادق ، الطود الشامخ ، صفحات  620
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عبدالرحمن خان را برای اخذ مشوره و اگر کدام مذاکره علمی واقع گردد. 

موافقه کردند. امان اهلل خان به ترکيب هيئت اعليحضرت
621

 

که در  مالعبداهلل ،مالحمداهلل را نزدیزشمس المشایخ صاحبازگرد

لغو مچعالقۀ»
622

« موقعيت داشت فرستاد وظيفۀ مال حمداهلل ترتيب مجلس 

مذاکره با مال عبداهلل و مال عبدالرشيدبا هيئت صلح بود. مال عبداهلل و مال 

عبدالرشيد از خوف اینکه اگر در باالحصار بيایند حکومت آنها را دستگير  

ت شمس خواهدکرد لذا مال غالم محی الدین مشهور به مالکوچی را نزد حضر

در این وقت خبر  د.نبه باالحصار معذرت خواست المشایخ فرستادند و از آمدن

. یکی از علماء به غير منتظره و عجيب برای شمس المشایخ صاحب رسيد

  که قاضی صاحب عبدالرحمن خان و سردار شمس المشایخ صاحب اطالع داد

اتصال پيدا و با او چنين مفاهمه سری رابطه و  محمد عثمان خان با مال عبداهلل  

مال عبداهلل متفق شده و مالقات نمایند. در  با کردندو تصميم گرفته شده که

صورت رسيدن به موافقه ، در صورت کاميابی انقالب البته سردار محمد 

 خان برکرسی عثمان خان رئيس شورشی ها شده و بعد از سقوط امان اهلل

 
. صاحبزاده صاحب موسهی احمد نور مشهور به جناب روکی صاحب ، پسر صاحبزاده  621

 محمد جان شيخ طریقۀ عاليه قادریه و پيرزادۀ مال عبداهلل . 

پاینده سردار محمد عثمان خان بن سردار محمد عمر خان بن سردار محمد عظيم خان بن سردار  

محمد و پسر عم  والده حضرات شوربازار بودند. حبيب اهلل خان کلکانی سردار صاحب را در 

 دروازه قلعۀ ارگ بدار آویخته شهيد نمود و جسد شان را در خندق قلعه به زیر آب پنهان کرد.

امين اهلل خان پسر معاذ اهلل خان رئيس قوم طوایف احمدزایی در عهد اعليحضرت امير شير 

 ی خان.عل

عاليقدر محمد ابراهيم جان وزیر عدليه پسر عاليجاه محمد سرور خان شاغاسی مشهور به به 

بابا و یکی از دوستان نزدیک حضرت نورالمشایخ صاحب.  در وقت انقالب سقوی محمد 

ابراهيم خان ریاست تنطيمه والیت هرات بود وقتيکه نظاميان هرات به مقابل حکومت امانيه 

 د محمد ابراهيم خان را با داماد او عبدالرحمن خان فرقه مشر شهيدکردند.انقالب نمودن 

 عبدالحميد جان معين عدليه پسر جرنيل محمد اکرم خان مشهور به جرنيل کاکوجان 

. مچلغو: یکی از مقاطعات سمت جنوبی و به طرف شمال او شهر گردیز موقعيت دارد و  622

 محل بودباش قبيلۀ احمدزایی است .

: این قریه ها همگی از عالقه زرمت است که قبایل احمدزایی و سليمان خيل در این  مموزایی 

 منطقه سکونت دارند.
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سلطنت جلوس خواهد نمود. شمس المشایخ بعد از اطالع یافتن از این خبر  

قاضی القضات عبدالرحمن خان را توبيخ کردند و گفتند که بسيار خون 

مسلمانان می ریزید و من را امان اهلل خان برای صلح فرستاده بود و بر من 

که بيعت پادشاه یدعلم دار اعتماد کرده و من با او بيعت نموده ام و شما خوب

به فسق  او فسخ نمی شود، پس چگونه من شما را که امروز به زیر ریاست من 

برای صلح آمده اید اجازه بدهم با انقالبيين همدستان شویدو آتش انقالب را 

بيشتر مشتعل نمائيد.
623

 

ت هيئخان فرستاد و از او دعوت نمود تا  مال عبداهلل پيامی برای محمد ابراهيم  

مذاکره کننده دولت را که شامل سرادر صاحب محمد عثمان خان و مال 

عبدالرحمن خان باشد به  قریۀ» باال ده« برای مذاکره بفرستيد. محمد ابراهيم  

خان موافقه کرد اما حضرت شمس المشایخ که از روابط سری بين سردار 

نکرد که صاحب و قاضی صاحب با مال عبداهلل اطالع حاصل کرده بود موافقه 

کنند و فرمودند   سردارمحمد عثمان خان وقاضی صاحب با مالعبداهلل مذاکره

 که خودم شخصا برای مالقات و مذاکره می روم.

یز خان زایخ صاحب برای عبدالع قبل از حرکت بطرف قریۀ باال ده ، شمس المش

ممکن است مالعبداهلل و همکاران او تعدیل بعض قوانين را بخواهند،  گفت :

شما تيلفونی این موضوع را با شاه به   ؟آیا اعليحضرت باین امر موافقه ميکند

ميان بگذارید. اعليحضرت اختيارات عام برای حضرت صاحب داد و وعده 

بعد  کند.داد که مواد قانون که خالف شریعت باشد حاضر است آنها را تعدیل 

از ارتباط تيلفونی با اعليحضرت امان اهلل خان، شمس المشایخ برای اینکه  

اطمينان بيشتر حاصل کند از عبدالعزیز خان سؤال کرد که لهجه اعليحضرت  

عبدالعزیز  طوری که گفت به آن عمل خواهد کرد؟چطور بود، آیا واقعاً همان 

موضوع را قبول و برای شما خان اطمينان دادکه اعليحضرت به لهجه مهربانانه  

 صالحيت عام دادند. 
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[403] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

 مجلس قریۀ باال ده : 
از علماء و بزرگان قبایل از هيئت  یمال عبداهلل و مال عبدالرشيد با جمع غفير

صلح بریاست حضرت شمس المشایخ صاحب با فير تفنگ استقبال کردندو در 

 راست و مالعبدالرشيد به سمت چپآغاز مجلس مالعبداهلل بسمت 

اطراف  اختيارکردند و جوانان با اسلحه های شان به  يتضرتصاحب موقع ح

 .مجلس موقعيت اختيار نمودند

حضرتصاحب از مالعبداهلل سبب انقالب را استفسارکردند. مال عبداهلل بعض 

ذکرکرده گفت: این مسایل  مواد نظامنامه و هم کلمات امير امان اهلل خان را

ز حکومت تعدیل این مواد و محاکمه حاکم که ما علماء هيجان آمده اسبب شد

، لکن حکومت به مقابل اینکه مطالب ما را طرف  ممحلی را مطالبه کرده ای

توجه قرار داده و از راه محبت و شفقت پيش آمده و احکام مخالف را لغو کنددر 

مقابل فوجی فرستاد و امر کرد که من و چند نفر دیگر از ارباب ها را به حيله به 

خواسته و محبوساً به کابل بفرستند، این وقت شورش و هيجان طوایف  گردیز 

جدران و منگل و جاجی و احمد زایی زیاد شد و مراکز حکومتی را اشغال 

 نمودند و ما مجبور شدیم که به مقابل حکومت آماده گی جنگ را بگيریم.

حاضرین مجلس از حضرتصاحب سؤال کردند: از نظر شما آیا اعمال امان اهلل 

خان و نظامنامه های که ساخته موافق شریعت است یا مخالف آن؟ حضرت 

صاحب فرمودند: بعض مواد نظامنامه با احکام شریعت مخالفت دارد ولی 

نه و محاربه سبب زیادت شقاق و موجب شيوع فتتعدیل این مواد به طور جنگ  

می گردد، این فقير با حکومت مذاکره کرده ام و اعليحضرت ممکن است آن 

مواد را لغو کند. بر شما الزم است که در صدد وقوع فتنه و فساد و مطالب 

امان اهلل خان قبول نموده و مواد مخالفه مشروعيه، شما را اعليحضرت 

با اعليحضرت نصوص شرعيه را لغو می نماید. لهذا من به گردیز رفته و باز 

حرف زده از اوشان عهد و پيمان مؤکد می گيرم که اواًل مواد نظامنامه را 

تعدیل کند و ثانياً برای علماء و خوانين و افراد طوایف جدران و منگل و جاجی 

 و احمدزایی ضرر نرساند.



[404] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

بعد از مکالمه با امان اهلل خان ، روز دوم برای انعقاد مجلس تعيين شد، اما 

صدای فير شنيده شدو صبح احوال رسيد که انقالبيون باالی تيره   منتصف شب

بعد از طلوع آفتاب از شاه برج باالحصار هم توپ فير شد. مال حمله کرده اند و 

عبداهلل حمله را توسط جوانان بدون اجازه او دانست و وعده داد که در آینده 

ماینده مال اینطور واقعه صورت نخواهدگرفت. شمس المشایخ صاحب برای ن 

عبداهلل پيام فرستاد که بعد از امروز جنگ تو با امان اهلل خان نيست بلکه با 

عبدالقادر و بهاوالدین است.
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مال عبداهلل هيئت نزد شمس المشایخ فرستاد و 

از حمله باالی نظاميان معذرت خواست و حمله را از اعمال دشمنان افغانستان 

صلح پابند ميباشد و از شمس المشایخ و  دانست و اعالن کردکه به توافقنامۀ

هيئت کابل دعوت بعمل آورد تا برای رسيدن به یک صلح به قریۀ ده باال حضور 

بهم برسانند. حملۀ طرفداران مال عبداهلل آخرین اميد صلح را برهم زد و  

حل ماموریت بعدی به افسران نظامی سپرده شد تا از راه جنگ قضيه را 

که خط سوم در فعاليت بوده باشد و حمله را  ن نيز داشتنمایند. شاید و امکا

این گروه ترتيب داده باشند تا صلح صورت نگيرد ، اما برای اثبات این موضوع 

 دالیل تاریخی و وثائق موجود نيست اما ميتوان آنرا بحيث یک سؤال مهم 

و قضيه روشنتر بدست آید یدر آینده دالیل است گذاشت و ممکنبرای آینده 

 .  ددگر

از نظر نظامی، قضيه خوست به نفع دولت خاتمه یافت، تعداد بيشماری از 

جوانان قبایل کشته و اسير شدندو شاهدان عينی حکایت می کنند که عساکر  

سرهایی بریده جوانان قبایل را با خود با اسيران نزد محمدابراهيم خان آوردند. 

عزم خود از باید سر بریده شوندودر مورد اسيران نظر نظاميان این بودکه همه 

محمد ابراهيم خان را اطالع دادند، اما محمد ابراهيم خان در جواب شان گفت 

که بدون اجازه شمس المشایخ صاحب که رئيس عمومی اند این کار را انجام  

 
. عبدالقادر یعنی غوث األعظم عبدالقادر جيالنی که مال عبداهلل در طریقه او بود و  624

ه شمس المشایخ صاحب سجاده نشين آن بود و مال بهاوالدین یعنی حضرت شاه نقشبند ک

 عبدالرشيد یکی از مریدان طریقت نقشبندیه مجددیه بود.

کوتل تيره : این کوه ها عالقۀ لوگر و زرمت را از هم جدا می کند و از قریۀ التمور لوگر الی قریه 

 قلعه سفيد زرمت یک درۀ بسيار عميق و استرایتجی ميباشد.



[405] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

داده نمی تواند. شمس المشایخ صاحب نظاميان رامخاطب قرار داده از  

ه کشتن اسير در شریعت حرمت دارد و جائز شجاعت شان صفت کرده و گفتند ک

نيست و شما که امروز در ميدان اظهار شجاعت نموده اید مستحق انعام 

هستيد. لهذا از محمد ابراهيم خان می خواهم منصبدارهای شما را یک، یک 

درجه منصب بلند و افراد سپاهی را معاش دو ماه و لنگی های زرین بدهد.
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سی، واقعات خوست و نتائج آن برای دولت و شخص  اما از نظر دینی و سيا

ماء بين شاه و عل  رین ميخ بودکه بر تابوت روابطامان اهلل خان پيروزی نبود و آخ

کل یعنی به اجماع از تعدیل قوانين  تصورکوبيده شد. علمای افغانستان ب 

حمایت کردند و نظریات انقالبيون خصوصاً مال عبداهلل ازدواج  قانون جزاء و

مال عبدالرشيد را در این موارد تأیيد کردند،با این تفاوت که تغيير و تعدیل و  

قوانين نباید به روشی باشدکه فتنه و فساد بيشتر شود و باید از طریق مجلس 

صورت گيرد.در جریان مذاکره بين هيئت کابل و مال عبداهلل دیده شد که سردار 

با مال عبداهلل موافقه اً محمد عثمان خان و قاضی صاحب عبدالرحمن خان سر

و آمادگی خود را برای همکاری با انقالبيون اظهار کرده بودند. سائر  کرده

علماء پيشنهاد مال عبداهلل را برای تعدیل قوانين پذیرفتند اما به پيشنهاد  

 مال عبداهلل برای خلع امان اهلل خان از سلطنت و تعيين امير جدیدموافقه

ميگویدکه مذاکرات خصوصی  خان حمدعثمانسردارم  نکردند.دخترمرحوم

بين نور المشایخ صاحب و پدرش سردار محمد عثمان خان با مال عبداهلل 

صورت گرفته بود و نورالمشایخ صاحب بعض نظریات و پيشنهادات مال 

عبداهلل را معقول پنداشته بودو اما در نهایت شمس المشایخ صاحب پيشنهاد 

ير جدید نپذیرفت . مرحومه بی بی هاجر دختر مال عبداهلل را برای تعيين ام

شمس اگر  عثمان خان اضافه ميکند که پدرش می گفت  سردار صاحب

المشایخ صاحب از مال عبداهلل و حرکت او حمایت می نمود حکومت امان اهلل 

.سقوط ميکرد 1924خان در 
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[406] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

يم هيئت قبل از آغاز مذاکره با مال عبداهلل به تصاماعليحضرت امان اهلل خان 

صلح موافقه شفوی نمود و برای محمد ابراهيم خان تيلفونی اطمينان داد که به 

مواد صلح و تعدیل بعض مواد قانون موافقه دارد و هيئت صالح با اطمينان 

. ليکن اعليحضرت هلل خان داخل مذاکره و مفاهمه شدکامل و وعده های امان ا

نبود و در مورد نتائج مذاکره گفت: امان اهلل خان از نتائج مذاکرات لوگر راضی  

» من از هيأت تشکر ميکنم که آنها رفته این معامله را بجای اینکه انجام  

ميدادند دیگر اشکاالتی را در پيشگاه حکومت عائد نمودندکه حکومت 

و تحمل و برداشتن آن اوضاع خجالت آور حاضر متبوعه تان ابداً برای قبوليت 

نخواهد شد بعون اهلل تعالی بلکه از معاونت  و آماده نبوده و نه است و

خداوندی و برکت روحانيت حضرت رسالت پنائی وقوه سر نيزه این افواج ظفر 

امواج افغانی مغز جهالت را از کله های پر از نخوت آنها اگر نصائح و اندرز 

های خود ناکام ماندیم خواهيم کشيد...«.
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نقالب پيش آمد، در این ماه سردار در ماه اگست تحول جدید در مسير حرکت ا

عبدالکریم پسر سردار محمد یعقوب خان از هند به مناطق جنوبی داخل شد و 

عدۀ از قبایل از او استقبال کردندو فکر می کردند که عبدالکریم خان با ثروت 

عبدالکریم خان به نفع دولت  نزیاد داخل افغانستان شده است. خبر رسيد

افغانستان تمام شد و تبليغات عليه مداخالت انگليس شروع و مطبوعات 

ات بریتانيا دهند. کرد تا انقالب مالعبداهلل راارتباط به استخبار کوشش

مالعبداهلل ازعبدالکریم خان استقبال نکرد واز آمدن اوخوش نشدليکن یک 

شدند. تعداد از همپيمانان اش با او نزدیک
628 

و سفير خود رابط اش را با شورش خوست رد کردحکومت بریتانيا طی اعالميۀ  

را از کابل جهت مشوره فرا خواند، و قونسل بریتانيا در جالل آباد را امر نمود 

تا به هند سفرکند. از جانب دیگر برای اظهار حسن نيت دولت بریتانيا وعده 

 افغانستان بفروشد. داد که تعداد طياره های جنگی برای دولت
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[407] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

منابع رسمی و غير رسمی افغانی از کمک های بریتانيا در جریان انقالب 

اطالع نمی دهند، اما جنرال  خوست برای افغانستان بجزاز دو طياره جنگی 

در مجلس شوری ملی به کمک  1930محمد نادر خان در سخنرانی اش در سال 

اعليحضرت »اشاره کرده گفت: های دولت بریتانيا برای حکومت امان اهلل خان

امان اهلل خان در جریان انقالب خوست پنج هزار تنفگ و ذخيره از دولت 

انگلستان دریافت کرد.«.
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وضعيت امنيتی و نظامی به نفع دولت نبودو شاه به حمایت علماء و بزرگان 

، شاه لویۀ ای حفظ حمایت علماء و بزرگان قبایل افغانی ضرورت داشت و بر

مواد قانون که مخالف آن ا دعوت نمود تا قوانين را بررسی نمایند و جرگه ر

شریعت است اصالح شود. نمایندگان در ورقۀ پيشنهادی شامل هژده فقره از 

دولت مطالبه نمودند تا آن مواد قانون که مطابقت به اصل شریعت ندارد تعدیل 

قبول و مواد   ادات نمایندگان راشود. پادشاه در تحت شرایط خاص تمام پيشنه

تعدیل مواد  ف قبولی شاه ازکرد. هدبيرون  پيشنهاد شده را از قانون اساسی

ود تا برای مخالفين قانون اساسی خصوصاً قانون جزاءو قوانين اجتماعی این ب 

مواد قانون مراجعه و اصالح و موافق به شریعت ام که تم  و موافقين ثابت کند

تعدیالت مواد قانون را رسمًا اعالن شاه تمام  1924اسالمی است. در اگست 

» بلی! اگربعد از اینکه شما علماء و فضالء و وکالء و اعزه  کرد و گفت:

د و افغانستان تمام نظامات را ورق زدید، و بر تمام آن علم آوری نمودی

خالف شرع بيضای احمدی ندیدید. اگر احدی هيچيک مسئله مندرجه او را بر

و عناد بگویدکه نظامنامه خالف شرع است چون بغرض افساد و القای شقاق 

من خودم را خادم شرع می پندارم و سوگند ميخورم که بقدر یک سر موی 

دم. البته کله او را حکومت شما تجاوز و تخالف را از مقررات شرعی نمی پسن

له از گفتار بدهنجارش سبک خواهد کرد.«.بک
630

 

 و دولت آنرا به نشر سپرد  در آخر جلسات لویۀ جرگه فيصله ذیل را اعالن
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[408] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

 الحمدهلل الذی هدنا لهذا و ما کنا لنهتدی لو ال أن هدانا اهلل

ایزد ال یزال که ميخواهد یک مملکت را از دست برد حمالت دشمنان خارجی و 

خيانت خائنين داخلی وقایه کند اراده حضرت الهی بآن ميرود که یک اولی 

دیندار شریعت شعار از افراد برگزیده ملت انتخاب فرموده  االمر مقتدر 

مقدرات دولت را بکف کفایت شعارش ميگذارد. و بواسطه عقل کامل و فکر 

صائب که به آن اعطا ميفرماید. دولت و ملتش را از حضيض ذلت باوج رفعت 

ميرساند. از آنروست که بتأئيدات ربانی و روحانيت مطهر حضرت سيد النبين 

االنبياء و المرسلين حضرت محمد صلی اهلل عليه و علی آله و اصحابه خاتم 

مان اعليحضرت  یاجمعين. و بتوجه شریعت پروری شهریارذی اقتدارغاز

امير المؤمنين امان اهلل خان تولواک افغانستان خلد اهلل ملکه مجلس لویۀ 

جرگه که عبارت از علماء و سادات و مشائخ عظام ووکالءو رؤساء کرام کل  

مملکت محروسه مان افغانستان ) صانها اهلل تعالی عن الزلزال و الحد ثان(  

و مسائل جزئيه و کليۀ فقهيه  بغرض تحقيق و تدقيق در امور شرعيه حنيفه

مطهره و انجاح و بهبود مهمات ملکيه و سياسيه در مرکز دولت متبوعه مان 

دارالسلطنه کابل تحت ریاست اعليحضرت پادشاه غازی معظم مان منعقد 

رآمد مخصوصاً گردیده و در تحت نظر و غور و تدقيق مجلس عالی لویه جرگه د

ت دولت دخل داده شده بود.از نظر عموم که در نظاما مهمات شرعيه مبارکه،

ما علما و مشائخ لویه جرگه گذارش یافت ما خادمان و پيروان دین مبين متين 

فرمایشات و نيات و نظریات پادشاه محبوب القلوب خودمان را یگان اسالم 

یگان بگوش خود ها شنيده و بچشم خود ها مشاهده نموده قلباً احساس کردیم 

وضوعۀ دولت مستند بر اساس شریعت غرای محمدی  که عموم نظامات م

صلی اهلل عليه و سلم و اجرای احکام قرآن مطابق مذهب مهذب حنفی بوده و 

هست و ميباشد و بعضی روایت ضعيفه که در نظامات دولت مطابق آراءو 

فتوای علمای مرکزیه قبال فتوی داده شده در محل اجراء آمده بود، آن گونه 

ات ضعيفه بود که از طرف علماء تجویز گردیده بود. و ما مسائل نتيجه روای

علمای لویه جرگه آن مسائل را مطابق احکام شرعيه حنفيه و روایات قویه 

فقهيه اصالح نمودیم که هيچگونه شبهه درقلب و خاطر های عموم ما علمای 

افغانی باقی نمانده و مسائل مشتبهه را در ذیل اعالن هذا تذکار نمودیم تا 
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شود. و ما علماء و سادات   عث اطمينان کليۀ خاطرها و قلوب عموم اسالميانبا

اخبار می  ارموم برادران دین واسالمی خودمان و مشائخ ووکالء و رؤساء و ع

نمائيم که هر فردیکه در خالف حکومت ودولت معظمه و یا نظامات موضوعۀ 

ذات و یا تحریکا دولت عليه مان به تشبثات خائنانه و یا غرضات شخصيانه بال 

اقدام نماید ، ولی االمر دراجرای هرگونه مجازات از حبس وضرت و نفی الی 

اعدام در باره اش شرعاً مأذون و مختار است وما عموم علماء و سادات 

ومشائخ و رؤساء ووکالء برای رفع ودفع هر آنگونه خائنان که لکه در تاریخ 

هرگونه فداکاری حاضروآماده حيات باشان و شرف ما افغانيان ميگذارند ب 

بودیم وهستيم و ميباشيم.
631

 

اعالن لویۀ جرگه به صيغه و عبارات اسالمی و تعدیل بعض مواد قانون 

اساسی و موافقه پادشاه برای تعدیالت و دادن وعده که در افغانستان شریعت 

تطبيق و مذهب حنفی ، مذهب رسمی دولت ميباشد، علماء فتوا محاربه را 

شيان خوست دادندو بدین ترتيب حکومت امان اهلل خان از سقوط عليه شور

 نجات یافت. 

بعد از تجمع قوای رضاکار، پادشاه قوای نظامی را به گروپ های مختلف  

نی سوق داده ت غالم محمد خان وزیر تجارت به غزتقسم کرد. یک قوه بریاس

ان معين شدو غالم محمد خان توانست شهر غزنی را تصرف کند. عبدالعزیز خ

وزارت حربيه و جنرال محمد عمرخان معروف به سور جرنيل بعد از یک محاربه 

شيخ آباد وردک را از قوای انقالبيون بيرون ساختند، سقوط شيخ آباد کابل را 

از  دفر 900شيخ آباد در حدود از خطر تهاجم انقالبيون نجات داد. در جنگ 

 افراد مال عبداهلل کشته و اسير شدند.

وب کشور، قوای نظامی به قوماندانی غوند مشر محمد امين خان در  در جن

، قلعۀ عسکری لوگر را بتصرف در آوردو غالم نبی خان چرخی جنگ لوگر

قوای مال عبداهلل گرفت. با تمام پيشرفت ها مال عبداهلل منطقۀ»آغوجان« را از 

ر  اگست در اکثر مناطق جنوبی تسلط داشت. قوۀ دیگر بقيادت سردا 26تا 
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عبدالقدوس خان و شاه ولی خان » بعداً مارشال شاه ولی خان« قوای شورشی 

را از سمت جنوب به محاصره کشيد.
632 

 6500 از قبليۀ خوگيانی و شنواری و مهمند لی احمد خان در جالل آبادع

 را بدست آورد. هر خوست را محاصره و کوتل تيرهاین عدد شو با جنگجوجمع 

، قوای هوائی توسط پيلوت المانی »فایس« حمایت قوای علی احمد خان را 

می نمود، در جریان جنگ انقالبيون یک طياره را سقوط دادند.
633 

گردیز حمله و منازل انقالبيون را به آتش علی احمد از عقب باالی خوست و

کرد. در اثر حمالت علی احمد خان قوای کشيد و تعداد از زنان شانرا اسير

د تا خانواده های خود را از اسارت نجات دهند،  شورشی عقب نشينی کردن 

عقب نشينی سبب شکست شورشيان شد و دولت از علی احمد خان تقدیر 

نموده او را افتخار به مدال »تاج افغان« نمود.
634

 

. در مال عبداهلل بعد از یک و سال نيم جنگ دستگير شد 1925جنوری  20در 

خ ایرانی از قول سفير ایران می مؤر.ندجریان این مدت هزارها جوان کشته شد

نویسد: در حدود چهارده هزار نفر، تلفات به طرفين وارد گردید و متأسفانه از 

این واقعه درس عبرت نگرفت.
635

 

شورش می نویسد:  « در موردGrobbaL»ل سفيرالمان درکابل دکتورگروبا

حکومت افغانستان پيروزی خود را جشن گرفت، محفل به رسم گذشت 

ه در مقدمۀ آن وزیر دفاع بود شروع شدو بعداً اسيران جنگی را به عسکری ک

موتر   60گذشتاندند و در بين شان زنان نيز بودو  ترتيب هر قبيله درحضور مردم  

زخمی ها را حمل ميکرد.
636
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، شصت نفر شورشی به اتهام اخالل امنيت و همدستی با 1925می  25در 

شده و توسط عساکر دولتی در  دشمنان خارجی به قلۀ کوه سياه سنگ برده

مع غفيری از مردم تير باران شدند. در بين اعدام شدگان آخوند زاده حضور ج

مال عبداهلل، سه پسر و داماد وی، و مال عبدالرشيد سهاکی شامل بودند. مال 

عبدالرشيد لحظاتی قبل از اعدامش مردم را با صدای بلند مخاطب ساخت و 

خواند.شاه و ماموران وی را کافر 
637

 

ن را بدون پادشاه با اینکه از قانون و حقوق انسان جانبداری می کرد، زندانيا

عبداهلل که ميخواست محاکمه اعدام نمود،و حاضر نشد به درخواست مال

اسماء شخصيت های بزرگ دولتی که با او همکاری داشتندگوش دهد و از 

مخالفين خود را وابسته به جانب دیگر امان اهلل خان بدون هيچ سندی 

استخبارات خارجی نمود و باید برای این ادعا دليل واضح پيش ميکرد. از 

جانب دیگر هيئت مصالحه که شامل بزرگترین علماء افغانستان بود در مورد 

اعدام مال عبداهلل و همفکرانش با آنها مشوره نشدو امان اهلل خان در جریان  

مصلح برای مال عبداهلل و عبدالرشيد تعهد مذاکره اطالع داشت که زعمای 

کرده بودند که اعدام نميشوند. اجراء اعدام اعتبار پادشاه را نزد علماء پائين 

آورد و عدۀ از علماء و مشایخ باین نتيجه رسيدندکه نباید به قول و گفتار امان 

ه اعتماد داشت. از طرف دیگر امان اهلل خان نيز  خان بعد از این حادثاهلل

 نخواست در آینده باالی علماء و مشایخ در قضایای مهم کشور اعتماد کند.

اولين تصادم مسلح بين امان اهلل خان   ( در حقيقت1925-1924ب خوست ) انقال

و علماء و مشایخ و زعمای قبایل جنوب و شرق ازیک جانب  راليزم  بو نهضت لي

اگر شاه ميتوانست .  ظاهر شد  1928در سال    بود و نتائج آندر جانب دیگرکشور  

اعتماد و دوستی علماء و مشایخ طرفدار و مخالف خود را بعد از شورش 

داشت   1925تا  1919خوست حفظ کند و با آنها همکاری را مثليکه از سال 

لی ادامه بدهد یقين است که سلطنت او ادامه می یافت و اکثر اصالحات عم 

 ميداشت.  ميشد و افغانستان شکل دیگری
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ش خوست آثار نارضایتی تنها در صف و گروه علماء و مشایخ باقی بعد از شور

از اقدامات شاه  بين آزادیخواهان در بارۀ برخی نماند، بلکه آثار نارضایتی در

نمودارگردید. چنانچه بعضی از آنها که از قبل با رژیم همبستگی داشتند 

ه و احساس مينمودند که شاه از حدود صالحيتهای خویش پا فراتر گذاشت

بتدریج راه را برای استحکام یک رژیم دکتاتوری باز کرده است. بطور مثال 

اعدام بدون محکمۀ مال عبداهلل با یکعده از رهبران شورشی نتنها رهبران  

مذهبی کابل، بلکه عدۀ از آزادیخواهان را که از حرکات خود سرانۀ دستگاه 

بی، عبدالهادی خان سلطنت نگران بودند، نيز ناراحت نموده بود. بقول حبي

داوی، که از جملۀ اعضای معتدل این گروه بود، قبل از اعدام مال ها از رابطۀ  

که مجازات اده نمود و به شاه خاطر نشان کردنزدیکی که با دربار داشت استف

مال ها شورشی بدون محکمۀ درست و بدون اینکه فرمان محکوميت شان از 

احتياط دور است.کدام محکمه دینی صادر شده باشد، از 
638

 

نتائج انقالب اگر چه در ظاهر امر به مصلحت و منفعت دولت و نظام امان اهلل 

خان تمام شد، اما درحقيقت بدایت نهایت دولت او را نيز آماده ساخت. انقالب 

بنام دفاع از اسالم و شریعت شروع شدو در جریان لویۀ جرگه علماء و مشایخ 

 وبعض مواد را از قانون بردارندرا تعدیل و موفق شدند مواد قانون اساسی 

به نمایش  خود رادولت و شخص شاه قدرت و نفوذبرای  دین وسيلهب 

،پيروزی علماء در تغيير مواد قانون جزاء و قانون ازدواج پيروزی بگذارند

حزب محافظه کار باالی حزب ليبرال جدید بودو علماء به اثبات رسانيدند که 

 دارند. را نيزير نظام اگر بخواهند قدرت تغي

با لهجه ای قوی و بعض اوقات    ر جریان لویه جرگه علماء با عبارات و جمالتد

موقف دفاع مجلس    زشت از شاه انتقاد کردند و پادشاه در تمام جلسات   بسيار

را داشت و قدرت مقابله و هجوم را از دست داده بود. در جریان مناقشه حضرت 

اهلل خان را نسبت به حضرت محمد صلی اهلل عليه و صاحب نورالمشایخ امان 

حرمتی متهم ساخت و از او خواست تا توبه کند. دکتور سنزل نوید  بی سلم به

در کتاب خود این موضوع را تحقيق نموده می نویسد: بنابر یکی از منابع 
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خارجی، نورالمشایخ لغو نکاح صغيره را معادل به ارتداد خوانده و به شاه 

توصيه کردکه بخاطر مخالفت با سنت پيامبر و شک در بارۀ رفتار عادالنه 

اسالم با ازواج مطهره توبه کند. اعتراضات نورالمشایخ به نظریات شاه   پيغمبر

ولی راپور رسمی جرگه و در محضر عام، امان اهلل خان را خشمگين ساخت .

منابع دیگر این ادعا را تأیيد نکرده اند.
639

 

ج شدن نورالمشایخ از افغانستان اقوال متعدد نقل قول شده، در مورد خار

که می نویسد 1978،دکتورسنزل از قول روزنامۀ »امروز« الهور اول می 

نورالمشایخ خودش بصورت داو طلبانه افغانستان را به عالمت اعتراض بر 

عليه سياست های شاه ترک نمود.مرحوم غبار می نویسدکه شاه نورالمشایخ را 

ساخت افغانستان را ترک کند و از مجازات بيشتر وی به خاطر  مجبور

احترامی که به برادر بزرگش شمس المشایخ داشت منصرف شد.
640

 

نویدکه یکی از بهترین تحقيقات در رابطه بين شاه امان اهلل    سنزلتحقيق داکتر

بودم، قبل ر جریان تحقيق با او در تماس خان و علماء به حساب می آید و من د

و نشر وثائق و خاطرات علماء خصوصاً خانواده مخ«  طبع کتاب » الطود الشا  از

 مجددی شوربازار بود.

حضرتصاحب محمد صادق المجددی که شخصاً در جلسات لویه جرگه برای 

تعدیل قوانين حاضر بود می نویسد: اعليحضرت امان اهلل خان بعد از انقالب 

اهالی افغانستان  کردکه ازتمامصادرعبداهلل امريرۀ انقالب مالبلکه درایام اخ

وکالء به کابل حاضر شده ویک مجلس اعالء ملی) بنام لویه جرگه( تشکيل 

داده و قانون اساسی و نظامنامۀ حکومت را تحت بحث گرفته و در عين زمان 

همان موادی که باعث انقالب شده آن را هم طرف بحث قرار بدهند و همان بود 

سالم خانه برای عقد مجلس معين شدو گ طاق بزرکه وکالء حاضر شدند و ا

هم شامل مجلس شده » شمس المشایخ و نور المشایخ «حضرت صاحبان 

شدند،امان اهلل خان به نسبت حضرت نورالمشایخ قدس سره بد می وحاضر

گمان بود و اوشان را محرک اصلی انقالب می دانست ولی نمی توانست که این 
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و از طرف حضرت نورالمشایخ قدس سره نگرانی  فکر خود را به زبان بياورد،

زیاد داشت تا اینکه در یکی از اجتماعات )لویه جرگه( مسئله تعدد ازدواج و 

اینکه امان اهلل خان نکاح دوم را منع کرده بود از طرف علماء در مجلس عرض و 

گرفت. علماء  حسب آیۀ قرآن عظيم که در سورۀ النساء نازل و طرف مذاکره قرار

عليحضرت به شدت مطالبه کردندکه  اجواز تعدد ازواج نص صریح است از  در

باید حکم منع تعدد ازواج منسوخ شود و در خالل مذاکره یکی از حاضرین 

تعداد حضرات امهات المؤمنين رضی اهلل عنهن در جواز نکاح دوم و سوم و 

جه ی اهلل عليه وسلم نه زوچهارم دليل گرفته گفت: حضرت سيدنا رسول صل

أم المؤمنين و به نسبت افراد امت به منزله مادر که همگی آنها به لقب داشتند

بودند. در این وقت اعليحضرت امان اهلل خان یک کلمۀ بسيار گستاخانه به 

رین را نسبت حضرت اشرف المخلوقات صلی اهلل عليه و سلم گفت که همه حاض

ت: من گفته نمی توانم که است، امان اهلل خان گف نیبه غضب آورده و آن کلمه ا

 حضرت پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم در بين زنهای خودعدل می کردند. 

بجواب شاه حضرت نورالمشایخ گفت: این کلمۀ کفراست اگر العياذ باهلل 

آنحضرت صلی اهلل عليه وسلم عدل نمی کردند پس کدام شخص در مخلوقات 

ندامت و توبه را بر زبان جاری عادل گفته می شود. امان اهلل خان فوری کلمات 

 کرد.

و باید یکطرف بوجود آمد  طرفينبين و عدم اعتمادبعد از این حادثه کدورت 

از ساحه خارج ميشد. شمس المشایخ صاحب عليجاه شير احمد خان رئيس 

مجلس شوری را خواست و برایش گفت که از امان اهلل خان برای حضرت 

برای تعمير گند حضرت امام ربانی که در نورالمشایخ صاحب اجازه بگيرد که 

سرهند جاری است برای چند وقت مسافرت کنند، امان اهلل خان که از این 

د که تنها سفر  اخواهش شان واقف شد خيلی مسرور گردیده فوری اجازه د

کنندو نورالمشایخ به طرف سرهند روانه شده چندی درسرهند بود حسب  

در منطقه کاتهياوار  مان هندوستان() قوم از مسل  دعوت مخلصين ميمنه

رفتند و در افغانستان شمس المشایخ صاحب نيز مالقات های خود را با امان 

اعدام علماء  اهلل خان تقریباً قطع کردند. حضرت شمس المشایخ صاحب از 

و  و خصوصاً از قتل عاليجاه عبدالسالم خان سرداررنجيده خاطر شدند
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سالگی وفات کردند. 42به عمر  1343القعده  شهر ذی 13باالخره بتاریخ یوم 
641

 

بوفات شمس المشایخ و خارج شدن نور المشایخ از افغانستان امان اهلل خان 

قویترین حمایت کننده خود را از دست داد. در غياب حضرت نورالمشایخ ، 

  زعامت علماء و طریقۀ نقشبندیه به حضرت محمد صادق المجددی 

تفاوت و نورالمشایخ المشایخ  ت شمسالمجددی باشخصي رسيد،شخصيت

 زیاد داشت .

موافقه برای خارج شدن نورالمشایخ از طرف شاه اشتباه بزرگ سياسی بود که 

شاه مرتکب آن شد. شاه ميدانست که اکثریت باشندگان مسلمان هندوستان از 

پيروان مدرسه امام ربانی مجدد بزرگ اند و مدرسه دیوبند که بنام » ازهر آسيا« 

و همچنان شاه بود د ميشد توسط شاگردان امام ربانی مجدد تأسيس شده یا

ميدانست که خانواده مجددی در قبایل دوطرف خط دیورند نفوذ و تسلط 

، تندی و سرسختی وی را  از افغانستانروحی دارند. خارج شدن نور المشایخ 

خان نسبت به رژیم بيشتر ساخت و فعاليت های نور المشایخ عليه امان اهلل 

آشتی ناپذیری بين شاه و خانواده روحانی و قدرتمند مجددی توليد دشمنی 

نمود. نور المشایخ که در دیره اسماعيل خان) ناحيۀ در سرحد شمال غربی هند( 

برضد دولت در هر دو   امت اختيار نموده بود، به فعاليتدر جوار افغانستان اق

بلندرتبه که در جریان شورش طرف سرحد آغاز نمود. برعالوه عده ای از علمای  

از حکومت و از شخص شاه حمایت کرده بودند، اکنون به خاطر اقداماتی که 

مين بودند. هر چند علماء در کشانيد، خشگرژیم را به طرف سکيوالریزم می 

معلوم شد که اکثریت آنها  1927این مرحله خاموش ماندند ولی در اواخر سال 

.از اقدامات دولت ناراضی بودند
642

 

در مخالفت با امان اهلل خان در موضوع اعدام علماء و خصوصاً مال عبداهلل و 

، بلکه اکثریت علماء شوربازار نبودعبدالرشيدتنها خانواده مجددی  مال

بودند. رهبران متنفذ افغانستان برای اعدام مال صاحب ها و علماء مخالف 
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های شورشی امضاء کرده دینی کابل، که قبالً فتوای جهاد را به مقابل مال 

بودند، اکنون متوجه شدند که با این کار موقف همه روحانيون را ضعيف 

ساخته اند. با اینکه علماء مخالفت شانرا به پاليسی های دولت علنا بيان نمی 

ن و همچنين روابط نزدیک وی با دند، ولی موقف شاه در مورد حقوق زکر

حریک نموده بود.ترکيۀ کمالی سوء ظن علماء را شدیداً ت
643

 

سارات به بار آورد، توانست از جهات مختلف ویرانی وخ اغتشاش خوست

باور مردم را به پایداری و دوام رژیم امان اهلل خان خدشه دار کند و راه را برای  

عث شد تا ریفورمهای هيجانات عمومی وبيشتری هموار سازد. این شورش با

مخالفين رژیم بتوانندبعد وام گردداصالحات مخالف اسالم بدن امانی بعنوان 

ها برهمين خصوصيت اتکاء نموده در ميدان وسيع سياست استفاده های 

بيشتری از آن بنمایند و قيام های بيشتری را به راه اندازند.
644
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 فصل چهاردهم 
 1928تا انقالب  1924افغانستان از انقالب 

جدید بين علماء و زعامت نهایت انقالب خوست، آغاز اختالفات به صورت 

دولت امانيه بود. از جانب دولت، زمانيکه خطر  و بزرگان قبایل با اسالمی

شورش مرفوع گشت،رژیم تدریجاً به موقف اوليه خود بازگشت.با وجود اینکه 

علمای بزرگ پشتيبانی مطلق شانرا از نظام سلطنت در جلسات لویه جرگه 

اش روش شاه در مقابل علماء دستخوش  نشان دادند، بعد از فرو نشاندن اغتش

تغييرات جدی گردید. شاه که متوجه موقف انحنا نا پذیر علماء بر عليه 

عظيم در برابر  اصالحات گردیده بود، به این نتيجه رسيد که قشرروحانی سد 

در بين دولت و  1927پروگرام نو آوری وی ایجاد خواهند نمود. در اواخر سال 

سياسی و ملی شگاف بزرگی ایجاد شده بود. علمای بزرگ روی مسایل
645

 

دور ساختن علماء از سياست و شئون  يحضرت امان اهلل خان در سددپالناعل 

دولت گردیدو سعی بعمل آورد تا موقف علماء را ضعيف سازد و شگاف بين 

مؤسسات اسالمی و زعامت اسالمی و ملت بوجود آورد و از آن در شئون دولت 

از سياستهای شاه بيخبر نبودندو آنچه داخل دیوار های .علماء استفاده کند

قصر سلطنتی رخ می داد از داخل قصر و از طرف مامورین عاليرتبه دولت 

مطلع می شدندو انتظار یک تصادم جدید را داشتند. وفات حضرت شمس 

المشایخ فضل محمد مجددی و خارج شدن نورالمشایخ از افغانستان را امان 

اطالعات   شاهليکن    سياست خود حساب ميکرد و  برای  پيروزی  اهلل خان نوع از  

برجسته  نور المشایخ و حتی از تفاهم رجالحضرت کافی از مذاکرات علماء با 

و نميدانست که   اول دولت ونظاميان عاليرتبه باحضرت نورالمشایخ نداشتو  

 علماء بصورت انفرادی هر روز افغانستان را ترک ميکنند.
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 سفر اعلیحضرت و ملکه به خارج ازکشور: 
وادامۀ اختالفات بين وزراء و ارکان بزرگ  استقرار سياسی موجودیت عدم در

اعالن شدکه  در کابل، روابط بين امان اهلل خان و علماء  تيره شدنو دولت 

و آنرا در  تا با نهضت معاصر اروپا آشنا دارد به اروپا اعليحضرت قصد سفر

کند. سفرامان اهلل خان دراروپا بسيار موفقانه وقابل استفاده   افغانستان پياده

برای آینده افغانستان بود، اگر بصورت صحيح و با تفاهم با زعمایی ملی اجراء 

که وضعيت داخلی کشور برهم شاه در زمانی عزم سفرکرد و عملی ميشد.

ز صورت ميگرفت. گروه ازمانی خورده بود و سفر شاه نباید در همين مقطع 

 .دترک کنمشاورین ، شاه را مشوره دادند که نباید کشور را برای مدت طوالنی  

د طرزی بود. و سردار محم   نزدیکان شاه امان اهلل خان یکی همدر بين مشاورین و  

طرزی بال فاصله نامه ای به امان اهلل خان ارسال نمود و کوشش کرد که وی را از 

ادکه سفر چند ماهه بار سنگين بر  این عزم منصرف سازد. وی به شاه هشدار د

دوش ماليه دهندگان تحميل خواهد نمود. گذشته از آن، غيبت طوالنی شاه 

واهدآورد. ازکشور مصلحت آميز نبوده عواقب نا مطلوبی برای رژیم ببار خ

توصيه نمودکه دورۀ سياحتش را کوتاه را ه پادشاهطرزی بار دیگردر رومي

ی افراطی خویش تجدید نظر نماید، ولی بسازد و درمورد پالنهای انکشاف

متوجه شدکه سفارشهای وی تأثير در تصاميم شاه نخواهد داشت. 
646

 

ادامه   1928آغاز و تا جون    1927شانرا از نوفمبر  امان اهلل خان و ملکه ثریا سفر 

و هندی خبر دادند که اعليحضرت امان اهلل خان به تاریخ جرائد افغانی  دادند.

شمسی براه قندهار با ملکه افغانستان روانه ميشودو انگریز   1307برج عقرب  

بلوچستان می نماید. طی فرمان  ،تهيه پذیرایی او را در سرحد چمن وکویته

پادشاهی محمدولی خان بسمت وکيل اول و عبدالعزیز خان وزیر حربيه به 

کشور در غياب شاه به این دو شدند و مسئوليت حيث وکيل دوم منسوب 

 سپرده شد.  شخص

تفصيل به نشرمی  به جرائدهندی،ایرانی وافغانی اخبار سفرپادشاه را 

رساندند. نشرعکسهای ملکه و همرانش با لباسهای اروپائی و عدم مراعات  
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حجاب اسالمی سبب تشویش اکثریت ملت شد و با تعجب و حيرت به اخبار 

شد. سفر شاه و ملکه می دیدند و عدم رضایت درچهره مردم مشاهده مي

مخالفين امان اهلل خان سفر شاه را بشدت انتقادکردندو عدم مراعات حجاب  

دانستندو همچنان   ورسم افغانی اسالمی ملکه راخالف شریعت اسالمی

سرکوب کردن مخالفين تعبير  ات نظامی و خریداری اسلحه را به هدفمعاهد

نمودند.
647 

، بلکه حضور شاه و علمای افغانستان نتنها لباس اروپائی را انتقاد کردند

صه ها می الکه را در محافل که در آن گوشت خوک و الکول تناول ميشد و رقم

پاپ رئيس کاتوليک   با  نمودند.زیارت شاه از روم ومالقات اورقصيدندتقبيح  

های جهان را خالف شریعت گفتندو مردم در اسالميت شاه شک کردند.
648 

بود، عکسهای ملکه با لباسهای نقد متوجه ملکه و زنان همراه او  ینزیادتر

نيمه برهنه توسط جهات نا معلوم و مجهول در تمام انحاء کشور توزیع ميشد. 

جریدۀ ستاره ایران در صفحات اول اش عکسهای نيمه برهنه ملکه را به نشر 

می سپرد و تعداد از نسخه های ستاره ایران به افغانستان ميرسيد.
649

 

شاه را تعقيب می سفرافراد ملت برنامه هایی    علماء و مشایخ و بطور عموم همه

با  و مردم می شدکردند و هر روز تأثر مردم نسبت به روش ملکه و شاه بيشتر 

بی صبری انتظار بازگشت شاه را می کشيدند تا ببينند که واقعيت چيست. در 

شرایط خاص، شاه با موتر جدید که از اروپا خریداری کرده بوددر حاليکه 

ه بوداز طریق ایران داخل هرات  با لباس اروپائی در جوار او نشست ملکه  ثریا

هرات اولين شهری بود که از شاه و ملکه استقبال کرد. شد،
650 

د از توقف و استراحت در هرات، شاه امان اهلل و ملکه از راه فراه و گرشک بع 

و در طول راه با دهقانان و مردم دهات مالقات  ند بطرف قندهار حرکت نمود
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، مردم از روش جدید شاه و ملکه خصوصًا از لباس ملکه تعجب کردندو ندنمود

روش شاه و ملکه را مخالف روش اسالم و فرهنگ افغانی گفتند.
651 

موکب شاهی به شهر قندهار مواصلت کرد،  1928جون  26بح بساعت ده ص

توپ به استقبال شاه فيرکرد و بعد از آن شاه و ملکه با  31قوای نظامی قندهار 

موتر داخل شهر قندهارگردش کردند و چای صبح را با مامورین دولتی در 

قندهار صرف نمودند و در جریان باز دید از قندهار و مالقات با مامورین شاه 

بسيار خرسند و راضی معلوم ميشد.
652 

کرد و در جریان دیدار نتائج   ار دیدار، شاه با زعمای قندهانهصبح  د از صرفبع 

را شرح داد و وعده دادکه به نزدیکی نتائج سفرش را برای ملت بصورت  سفر

مفصل توضيح خواهد داد.در جریان مالقات زعمای قندهار از رفتار شاه و 

ملکه ثریا در جریان سفر شان در اروپا اظهار نارضایتی نمودند.
653

 

غزنی دیدن کرد، در جریان مالقات با مردم شاه از   از قندهار، شاه از شهر مقر و

یاد کرد. ا و نقش زنان در پيشرفت و ترقیاروپپيشرفت 
654 

باشندگان کابل بی صبرانه در انتظار عودت شاه و ملکه بودندو ميخواستند 

ملکه و شاه را بعد از سفر شان از نزدیک ببينند. حکومت از اوائل ماه جون 

پذیرایی شاه را گرفته بود و برای این منظور ترتيبات  آمادگی برای استقبال و

خاص گرفته شده بود.
655 

اخبار بازگشت شاه بوطن را مردم و اهالی شهرکابل بدقت تعقيب می کردندو 

مخالفين شاه و جهت های مغرض دست به تبليغات ميزدند. حضرت صاحب 

محمد صادق المجددی می نویسدکه برای خاموش ساختن فتنه و فساد با 
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ا محمد ولی خان تماس گرفتم و از او خواستم تا برای شاه اطالع برساند که ب

لباسهای افغانی و ملکه با حجاب اسالمی داخل کابل شوند تا تبليغات 

دشمنان شاه و افغانستان نفی شود، اما محمد ولی خان از فرستادن پيام به شاه 

معذرت خواست.
656

 

از غزنی شاه و ملکه توسط طياره بساعت ده صبح به کابل رسيدند. در ميدان 

ان و نمایندگان مردم کابل و زعمای طياره مامورین عاليرتبه دولتی و نظامي

استقبال نمودند. ملکه با لباس اروپائی و بدون حجاب اسالمی از از شاه  قبایل  

طياره خارج شد و مستقيمًا با بزرگان سالم کرد. شهر کابل تزین شده بود و 

دولت سه روز را رخصتی عمومی اعالن کرده بود.
657

از ميدان طياره پادشاه و  

بانهای شهر کابل حرکت کردند و هزارها نفر از ایشان پذیرائی ملکه داخل خيا

. منابع بریتانوی خبرميدهد که در تاریخ افغانستان استقبال مردم از  نمودند

 شاه امان اهلل خان مانند نداشت.

 و جنوب و شرق کشور را در باغ قصرل شمال یزعمای قبا امان اهلل خان شاه

د شکر نمود که بار دیگر با ملت ز خداون استقبال کرد و در مقدمۀ گفتارش ا

یکجا شد. شاه از پيشرفت و ترقی اروپا و اهميت تعليم و تربيه در خود

افغانستان یاد آوری نمودو وعده داد که فابریکه ها را به افغانستان وارد می 

نماید. شاه در اخير اضافه کرد که مفاهيم اسالمی را که در افغانستان موجود 

شکل افغانستان را بکلی تغير بدهد.   اهد نمودو اراده داردتااصالح خو   است
658
  

امان اهلل خان که در مجموع تحت تأثير پيشرفتهای غرب واقع شده بود، 

بخصوص بعد از سفر اروپا و پذیرایی گرامی که به سویۀ جهانی از وی بعمل 

ه ، مصمم گردید تا حين برگشت به افغانستان به تطبيق آخرین مرحل ه بودآمد

ریفورمهایش اقدام نماید. امان اهلل خان عصری سازی کامل افغانستان را در 

نظر گرفته بود و ميخواست اصالحات اساسی و زیر بنایی را که قبالً در دست 
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اجرا بود به انجام برساند، وضعيت زنان را بهتر سازد و حتی تغييرات 

رکيه انجام داده بود، سمبوليک و ظاهری در لباس مردم را که اتاترک قبالً در ت

.به ميان آورد
659
  

اقدام به اصالحات اجتماعی نمود و با صدور و در مقدمۀ اصالحاتش  شاه فوراً  

فرامين خواست تا نظام جدید را باالی مردم تطبيق کند. شاه رخصتی را از 

که شاه می خواهد با تقليد از جشنبه تبدیل کرد و مردم می گفتندجمعه به پن

ا به روز یکشنبه تبدیل نماید. اما شاه از تغيير روز رخصتی می کفار رخصتی ر

روز جمعه را روز  ی اداءنماز جمعه نميرفتند، لذاگفت که عدۀ از مامورین برا

کار ساخت تا همه برای اداء نماز جمعه حاضر باشند.
660

 

امان اهلل خان امرکرد تا همه باشندگان کابل لباس اروپایی داشته باشند و در 

بدل لنگی افغانی، مرد ها کاله شپو به سرکنند. شاه به قوای امنيتی امر داد تا 

هيچيک را اجازه داخل شدن به شهر ندهند اگر لباس اروپایی به تن نداشته 

باشد.
661

 

کرد تا زنان حجاب افغانی را بگذارند، شاه در مورد آزادی زنان، شاه امر

شاه به قوای امنيتی ان دانست. حجاب را برای زنان ننگ و عار برای ملت افغ 

ل شهر را ندهندو امر صادر کرد تا برای زنان با حجاب اجازۀ داخل شدن به داخ

جریمه نقدی شوند، از نظر شاه رفع حجاب دفاع از حقوق مدنی اگر داخل شدند

زنان بود.
662

 

اهدافش را در محضر عام   تادر اواسط ماه اکتوبر امان اهلل خان مصمم شد

هار روزه اش در چمن بمردم توضيح نماید. امان اهلل خان در طی سخنرانی چ 

جدید فعاليتهای دولت را بيان داشت. وی در ضمن این  قصراستوربرنامۀ

 
 115. امين ، صيقل ، همان مرجع ، صفحه  659
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خود را پادشاه انقالبی خواند و اصالحات آینده را به شرح ذیل اعالن ،بيانات 

 نمود:

 اروپائی در شهر کابل.لباس و کاله بودن اجباری   .1

 ترویج هنر های زیبا و توسعۀ مکاتب موسيقی . .2

تشکيل یک حزب واحد سياسی بنام فرقۀ استقالل و تجدد جهت   .3

 سياسی در کشور.توسعۀ شعور تقویه 

 سال برای پسران(.  22سال برای دختران و  18لغو ازدواج صغيره)  .4

م بتواننددر تغيير روز رخصتی از جمعه به پنجشنبه برای اینکه مرد  .5

روز پنچشنبه به امور شخصی خود رسيدگی نموده و در روز جمعه 

 برای اشتراک در نماز جماعت آزاد باشند.

تعليم و تربيه مختلط برای پسران و دختران پایين تراز سن یازده سال  .6

 به منظور صرفه جوئی در نگهداشت مکاتب.

 الغای تعدد زوجات در بين مامورین دولت. .7

و  نرسنگ رضيه(،مکتب )مکتب امورمنزل مکاتب تأسيس .8

 شفاخانهء نسائی و والدی برای زنان.

توسعۀ ليسه ها و مکاتب السنۀ اروپائی در والیات کشور. .9
663

 

اعليحضرت امان اهلل خان برای اینکه اصالحات اجتماعی اش را صبغۀ قانونی 

دولت برای  دعوت نمود. 1928اگست  16جرگه را بتاریخ بدهد مجلس لویه 

شکل ظاهری مجلس اهتمام بيشتر داشت، ریاست لویه جرگه برای وکالء 

ن وکيل حق بيرو،لباسهای اروپایی آماده کرده بود و باساس قانون مجلس 

شدن از اطاق خوابش را بدون لباس رسمی نداشت . شاه امرکرد که سالم دادن  

با کشيدن کاله از سر باشد نه با زبان.
664
  

 
، شماره های ذکر  1307ماه ميزان  18،و 11،14فوق العاده مربوط به . امان افغان، شماره  663

همچنان دیده شود، سنزل نوید ، همان مرجع ،   شده را ميتوانيد در انترنيت مطالعه فرمائيد.

 176-175صفحات 

 814. غبار ، مير غالم محمد، همان مرجع ، صفحه  664



[424] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

افتتاح مجلس از مجالس قبلی تفاوت داشت، مجلس با نمایش افالم و رقص  

وکالء به اسالميت شاه  تاشد آن اروپایی آغاز شد. روش جدیدشاه سبب

مشکوک شوند.
665

 

شاه امان اهلل خان برنامۀ اصالحات خود را که شامل آزادی  1928اگست  28در 

زنان، اجباری تعليم برای دختران و پسران،پوشيدن لباس اروپائی ، حق زنان 

در کوتاه کردن موهای شان و آرایش، منع جوانان از ازدواج تا پایان تحصيل، 

ق زن دوم و سوم  منع ازدواج بيشتر از یک زن، اجبار مامورین دولت برای طال

، به قلمرو افغانستان و چهارم، منع داخل شدن علماء و فارغان مدرسۀ دیوبند

اوقاف و جدائی دین از امور  هالغای کمک های دولتی برای مال ها و مصادر

دولت.
666

 

ختم لویۀ جرگه ، ختم رابطه و عالقه بين شاه و نمایندگان ملت بود، وکالء در 

چشم دید هایی شانرا به اهالی حکایت کردند، مال   ها  زگشت به قریه ها و شهربا

و اکثر افکار شاه را خالف اساسات   در مساجد شاه را مالمت و نقد نمودندها 

اسالم به مردم معرفی نمودند.
667 

در مجلس قصر استور، شاه از حقوق زنان دفاع کردو آزادی و انتخاب لباس را 

جریان مجلس خانمی ایستاده شده و شاه برای زنان حق قانونی شان دانست. در  

را مخاطب ساخته گفت که شوهران شان در آزادی لباسهای شان مخالفت می 

کنند. پادشاه گفت که برای هر زن یک تفنگچه ميدهم تا اگر شوهرش مخالفت 

کرد او را هدف قرار دهد و من از مرگ آن مردیکه ضد آزادی زنان باشد تحقيق 

نخواهم کرد. 
668
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و بدقت کامل اصالحات اجتماعی شاه امان اهلل خان  و مستقالنه اگر بيطرفانه

جهای تاریخی ملت ارسم و رو مائيم ، دیده ميشود که شاه ازرا نقد و بررسی ن 

، در مبارزه با تقاليد صور و خيال داشت که پيشرفت اروپاافغان بيخبر بود و ت

درست مطالعه نکرده بود. ميراثی است و متأسفانه تاریخ فرهنگی اروپا را 

عدد و صبر و وقت بيشتر تغييرات و تحوالت اجتماعی و فرهنگی به مراحل مت

مانند معارف و صناعت   شاه الزم بود تا در اصالحات ضروری  ،ضرورت داشت

و زراعت و تجارت و بهبود وضعيت اقتصادی توجه ميداشت و اصالحات  

کردن مردم و اجبار اب و ملزم اجتماعی را بوقت و زمان آن ميگذاشت. رفع حج

ارتباط به اصالحات نداشت و وضعيت اقتصادی و به پوشيدن لباس اروپائی 

معارف را تغيير نمی داد. اگر تاریخ تحوالت اجتماعی را در افغانستان 

مطالعه و بررسی نمائيم می بينيم که آنانکه عليه اصالحات اجتماعی 

ادند بعد از یک سلطنت او را سقوط داعليحضرت امان اهلل خان قيام کردند و 

 شان حجاب اسالمی را ترک کردند.  قرن نواسه های

حمایت امان اهلل خان از آزادی زنان و حقوق زن بصورت کل تغييرات شکلی و 

به مصلحت و منفعت زنان تمام شد و نه هم نه  سمبوليک داشت ، که در مجموع 

نارضایتی بيشتر مردم را جامعه سنتی افغانستان را تغيير داد، بر عکس 

فراهم ميکرد و سالح مؤثری به دست مخالفين می داد تا آتش اضطرابات را در  

 کشور بيشترنماید و مردم به اسالميت دولت و شاه به نظر شک ببينند.

علماء و دانشمندان افغانستان، معلومات اسالمی شان بسویه از جانب دیگر 

جتهادات معاصر آنزمان اطالعات کافی از تحوالت و ا آنها بود،م ن قرن بيست

  ، حق پدر در انتخاب شوهر برای دخترش اشتند. توجه علماء به نکاح صغيرهند

را علماء افغانستان قسمی دیگر فهميده بودندو فهم و کوتاه کردن موی سر 

شان در این امور بسيار سطحی و نامکمل و خالف قوانين ازدواج در فقه  

با شاه در تطبيق عدالت اجتماعی خصوصاً بين زنان و اسالمی بود. علماء باید  

اطفال همکاری ميداشتند و اکثر مشکالت اجتماعی در جامعه افغانی، 

اختالفات بين اوالدها از مادران جداگانه بود. عدالت اساس برای ازدواج دوم  

و سوم در اسالم است اما متأسفانه اکثر دانشمندان افغانی که با شاه در این 

 ناکام بودند. بين زنان شانخالفت کردند، در تطبيق عدالت باب م
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وضعيت اجتماعی و رسم و رواجهای ميراثی که از  به اگر شاه امان اهلل خان 

توجه  مردم آنرا اسالمی فکر می کردند فرهنگ زشت افغانی باقی مانده بود و

جامعه را  های می داشت و از طرف دیگر علماء و دانشمندان نيز واقعيت

صحيح درک ميکردند و از اجتهادات و تغييرات علمی که در فرهنگ و ثقافت  

اسالمی رخ داده بود اطالع ميداشتند و یکدیگر را حمایت و تقویت 

ميکردند، وضعيت سياسی و اقتصادی و اجتماعی افغانستان طور دیگر 

 ميبود. 
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 فصل پانزدهم 
 669حرکت حضرتصاحب شوربازار محمد صادق المجددی

در مورد و اسباب و نتائج قيام و حرکت حضرتصاحب محمد صادق المجددی  

در روشنی وثائق تاریخی  مطالعات و تحقيقاتیسندگان افغانی نو مؤرخين 

. از جانب دکارنگرفته ان و انصاف نيز از عدالتنکرده اند و در نوشتار خود 

دیگرخانوادۀ حضرتصاحب نيز در نشرخاطرات و وثائق خانوادگی غفلت کرده 

. در عدم ندنکردتقدیم  محققينمطالعۀ برای  رااند و معلومات تاریخی 

ر قضيه را ب   یحکم تاریخ  عدۀ از مؤرخين و نویسندگان  دسترسی به وثائق اوليه

عيت ها تا اندازۀ روش و تا واق  کوشش بعمل آمده صادر نمودند. در این قسمت

 .در روشنی واقعيت ها موضوع نقد تاریخی شود

حضرت محمد صادق المجددی پسرغالم قيوم مجددی نوۀ غالم صدیق 

هجری قمری   1314الثانيه سال مشهور به » آغا گل« روز دوشنبه دهم جمادی 

در شوربازار  م( 1896نومبر  16هجری خورشيدی برابر با  1275عقرب  26) 

کابل تولد شده و علوم دینی و کتاب های ادبی را نزد بزرگان خانواده به 

 
در افغانستان ها بحانی در افغانستان است ،پس از ورود عرانوادۀ روخ. مجددی ها یک  669

در سياست افغانستان و تشکيل دولت افغانستان منحيث ممثل  17و به خصوص پس از قرن 

 انو رهبر روحانی رول ارزنده را بازی نموده اند. این خانواده پس از ورود اعراب داخل افغانست

می خدمات زیادی نمودند. این فاميل زمانی در گردیده در تطبيق مناسبت و مناسک دین اسال

کابلستان سلطنت را بنام فرخشاهيان ایجاد نموده و الی سلطنت غزنویان در کابلستان 

حکمروایی می نمودند. امام رفيع الدین کابلی از سلسله اوالده عمر فاروق بود.اجداد این امام  

مجدد الف ثانی بن شيخ عبداالحد در عهد ورود اسالم به کابل متوطن گردیدند. شيخ احمد 

در سرهند تولد گردید. در بيشتر از صد کتاب تاریخ خصوصا  946نواده امام رفيع الدین در 

تاریخ افغانستان قدیم و هند و ترکيه و عرب ، فصل مستقل در مورد این خانواده وجود دارد. 

مجددی در زمان احمد شاه بابا به کرده اندکه خانواده  از نویسندگان افغان بدون دقت فکرعدۀ  

افغانستان آمده اند و از تاریخ هزار و سه صد سال موجودیت این خانواده اطالع ندارند. عدۀ 

 بين خانواده مجددی و گيالنی تفاوت را نکرده اند.

Fa.wikipedia.org/wiki 
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المشایخ فضل محمدمجددی و نور المشایخ  ارشدش شمس خصوص برادران

و موالنا عبدالقادر کسب  خان  فضل عمر مجددی و قاضی عبدالرحمن پغمانی

 کرده است. 

حالی که جوان بيست و پنج ساله  او در نبرد استقالل همراه با غازیان دیگر در

 بود، سهم گرفته و بعد ها در سقوط شاه امان اهلل خان نيز نقش ایفا کرده است.

در دوران سلطنت امير حبيب اهلل کلکانی، از خانواده های محمد نادرخان و 

برادرانش و سران محمد زایی ها حمایت کرده و خانقاه او پناهگاه وجای امنی 

پنداشته می شده است.  برای همچو اشخاص
670

 لۀ کسانيکه در وقت در جم  

حبيب اهلل کلکانی در حمایت المجددی بودند خواهران شاه امان اهلل خان و 

 خواهران محمد نادر خان و بزرگان دولت امانيه شامل بودند.

بعد از وفات حضرتصاحب شمس المشایخ فضل محمد، ریاست خانواده به 

حضرت نورالمشایخ رسيد و به خارج شدن او از افغانستان چنانکه قبالً اشاره 

ریاست خانوادۀ مجددی وطریقه مجددیه مؤقتاً به محمد صادق المجددی  شد

رسيد، و در دوران انقالبات اخير عليه امان اهلل خان که منجر به سقوط او شد، 

 . ز  را در ساحۀ سياسی کشور داشتمحمد صادق المجددی نقش بار

  1924شوربازار تا سالهای رابطه بين شاه امان اهلل خان و خانوادۀ مجددی 

بود، ليکن بعد از این تاریخ هر  ميان هر دو طرف  خوب و همکاری مشترک 

روزکه ميگذشت روابط حسنه به روابط غيرحسنه تبدیل ميشد. شاه و حاميان 

 تا نفوذ خانوادۀ روحانی را کاهش دهند و اجازه ندهند تااش کوشش داشتند

به  نورالمشایخ صاحب در امور دولت مداخله نمایند. شاه امان اهلل خان از سفر 

بود. انتقال  درک نکرده راضی بود، اما نتائج آنرا صحيح خارج افغانستان 

زعامت اسالمی به حضرت محمد صادق المجددی، تحول بزرگ به  مؤقت 

المجددی مزاج شدیدتر را نسبت به دو  حضرت محمد صادق حساب می آید.

 
ستان در قاهره المجددی ، از نشرات سفارت کبرای افغان . از قاهره به کابل ، محمد صادق  670

ـ  1930م و همچنان دیده شود، فاضل ،فضل الرحمن ، سفيران افغانستان در مصر 2017،

فضل الرحمن فاضل،  م. 2018م ، از نشرات سفارت کبرای افغانستان در قاهره ، می  2018

 العالقات األفغانيه المصریه فی مرآة الوثائق و العصور.
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در راه تحقق مبادی  برادر بزرگش داشت و سکوت را نمی پذیرفت و حاضر بود

قبول شده ای خود قربانی بدهد. اعليحضرت امان اهلل خان در برهم کوبيدن 

زعامت اسالمی از تجربۀ اتاترک ميخواست استفاده کندو در قدم اول نظام  

مریدی را لغو کرد بدون اینکه بداندکه اکثر مامورین عاليرتبه دولت در طریقه 

ۀ سلطنتی را نکرده بود و نمی دانست که مجددیه شامل اند و هم حساب خانواد

رابطه ازدواج بين حضرات مجددی وخانوادۀ سلطنتی بسيار عميق و تاریخی 

شاه نفوذ زیاد خانواده مجددی و طریقۀ نقشبندیه مجددیه را در بين  است.

قبایل شمال و جنوب و شرق کشور محاسبه صحيح و دقيق نکرده بود و بطور 

مامان مساجد و رابطۀ این گروه ها با شوربازار کابل عموم از نفوذ علماء و ا

اطالعات کافی نداشت و اگر هم داشت تصور ميکردکه با وفات شمس 

المشایخ وخارج شدن نورالمشایخ ازافغانستان خانوادۀ مجددی شوربازار 

نفوذ و سلطه دینی و علمی را از دست داده است. حضرت محمد صادق  

سياسی و سقوط سلطنت امان اهلل خان نبود بلکه المجددی خواهان تغيير نظام  

المجددی  جتماعی او بسازد.ميخواست امان اهلل خان را متوجه اصالحات ا

که سقوط نظام بخير افغانستان نيست و خون های زیاد ریخته بودباین عقيده 

 شود.بيشتر شده و نباید خونریزی 

ت مدافع حقوق در ساحۀ کشور هایی عربی و شمال افریقا، المجددی بصف

شناخته ميشود.  انگریزمسلمانان و مقدسات اسالمی و دشمن اول استعمار 

سفارت افغانستان در قاهره، پناهگاه اکثر مبارزین عرب و شمال افریقا بود. 

دولت بریتانيا تا بودن المجددی در قاهره ، برای دولت مصر اجازه نداد سفير 

و نماینده به افغانستان بفرستد. روزنامه های مصری وعربی،خصوصاً االهرام  

ر مبارزه عليه استعمار ده ها مقاله به نشر و االخبار در مورد نقش المجددی د

. در مورد رابطۀ المجددی با نهضت های اسالمی و سران کشور های  اندسپرده  

و خاطرات زعمای مبارز جهان  در مجالت و کتب تاریخعربی مقاالت زیاد 

. است عرب ثبت شده
671 

 
 کرات سائع فی الشرق العربی .. الندوی ، ابوالحسن الحسينی، مذا 671

 عبداهلل العقيل ، أعالم الحرکه االسالميه .
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. نستنداعالن سفراعليحضرت امان اهلل خان به اروپارا علماء زنگ خطر دا

دراین مورد می نویسد: درین اثنا جرائد  ، اوبود المجددی در این وقت در هند

از اعليحضرت امان اهلل خان بسفراروپا خبر دادند. این خبر را اگر چه   یهند

يگفتند ولی آن اشخاصيکه باصل بظاهر جرائد هند خيلی احوال فرحت آور م

ت اسالميه دول  ناموس اسالمی پابندی داشتندونميخواستندکهاصول 

، ازین خبر به بحرحيرت واضطراب  افغانستان درمهتوکه الحرمه پی برده شود

شمسی براه  1307غوطه ور گردیدند. جرائد خبر دادند که به تاریخ برج عقرب 

قندهار با ملکه افغانستان روانه ميشود و انگریز تهيه پذیرایی او را در  

سرحدچمن وکویته بلوچستان می نماید.
672

ه حضرت المجددی اینطور از نوشت

استنباط می شودکه قبل ازسفراعليحضرت به غرب و نتائج آن علمای 

افغانستان و شخص محمد صادق المجددی رضایت نداشتند و سفر شاه را به  

 ضرر اسالم می دانستند.

بعداز بازگشت به کشور، با اکثریه وزراء سابقاً  حضرت المجددی می نویسد:

را نزد عقل و شرع باین مجبور دیدم که در این  معرفت داشتم اواًل خود

خصوصی برای وزراء پيشنهاد تقدیم نموده آنها را بدانانم ، لهذا با دو سه نفر 

وزراء و معين ها مشوره کردم و خوب بياد دارم که یک شبی بجای اخوی 

سلطان احمد خان معين وزارت خارجه رفته و با او مشوره کرده و این کلمات را 

 الً مرقوم می نمائيم خاطر نشان شان کردم: که ذی

رعيت افغانستان عموماً خود را مسلمان ميدانند و بر مسلمان دیدن عادات 

کفار دشوار است چه جائيکه بخوگرفتن اطوار ناهنجار شان مکلف شوند، 

همينقدر مخالفات شرعيه را که در عرصه هشت سال در محل اجراء گذاشته  

 
شخصياتهای مبارز جهان عرب و شمال افریقا که در منزل شيخ المجددی پناهنده بودند: امير  

ليبيا( از ليبيا، ابو  عبدالکریم الخطابی از کشور مغرب، إدریس السنوسی) بعداً پادشاه

رقيبه ، رئيس جمهور تونس ، الفضيل الوراتالنی از الجزائر، شيخ مصطفی المراغی )بعداً 

 شيخ االزهر(.

برای مطالعۀ نامه ها بين المجددی و زعمای جهان اسالم و خليج عربی مراجعه شود: فاضل ، 

 فضل الرحمن ، دو مرجع سابق.

 خاطرات سياسی ، بخش اول ، به اهتمام محمد نعيم مجددی.. المجددی، محمد صادق ،  672



[431] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

ارید در آینده افعال و اطوار نصاری را در بين ایدکافی نيست که خيال د

مسلمانان مروج کنيد. وضع قوانين غير مشروعه و اوضاع مخالفۀ شخص 

اعليحضرت و ملکه معظمه یک سيل خروشان به افغانستان آمدنی است و این 

خانه های کلوخی اهالی افغانستان را خراب کردنی است .  شریعت مقدس 

اسباب منع نکرده بلکه امر فرموده و دول نصاری از راه اسالم ما را از تشبث به  

ایی و فواحش ترقی نکرده اندبل همگی همت خود را در ایجاد يرذالت و بی ح

ه زمين وات حربيه صرف نموده امروز بر کرصنعت و حرفت و اختراع آالت و اد

حاکم شده اند، مسلمانی ما را از تعليم علوم دنيائی و اعمال زندگانی مانع 

 . نيست ، دستار و چپن سد راه ترقی گفته نميشود

در ابدال و تغيير عادات عجلت نکند و تدریجی بعضی قوانين نافعه و اعمال 

صالحه را وضع نموده در صدد اجراء بگذارد و بان امر راضی نشود که خانه 

های مردم غریب افغانستان ویران شود.خواهش می کنم از همين وقت برای 

ماید که مطابق شریعت و عادت ملت رفتار کندو اگر خود  گفته پادشاه عرض ن

 نمی توانيد از طرف من بگوئيد.

بعد از مشوره و مذاکره با ارکان عالی دولت ، حضرت المجددی می نویسد که 

با همفکران خود مذاکره نمودم. اول با قاضی القضات استادم موالنا 

حکومت زیاده از این عزم  عبدالرحمن صاحب . موالنا صاحب فرمودند: اگر

ترویج عادات کفار را در دیار اسالميه بنماید تاریختاندن قطره آخرین خون 

خود پافشاری کرده در صدد منع حکومت خواهم برآمد. جهت موقف قبائل 

جنوبی هيئت ها را به آن سمت ارسال داشتم. فرستاده ها چون اصال از طائفه 

ود داخل مذاکره شده اهالی رود زائی و احمد زائی بودند ابتداء با طائفه خ

مچلغو و غلک و کوسين ، بعضی مردم جاجی را با خود همفکر ساخته و در  

بين خود ها اتفاق و عهد و پيمان نموده برای من اطالع دادندکه طائفه 

)بازوخيل( و )طاروخيل( که در اطراف مشرقی مرکز) گردیز( سکونت دارند و 

و دیانت شعار هستند همگی با ما اتفاق نموده رؤسای آنها اشخاص مسلمان 

ازطرف دیگر برخود الزم ميدانستم تا مراجعت پادشاه و  و متعهدهستند.

مالحظه احوال او متصدی ظهور انقالب نشوم لذا برای آنها احوال فرستادم که 

بوعدۀ زبانی اطمينان کرده نميتوانم و هم می باید یک قوه عسکریه با خود 
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داشته باشيم ،پس الزم است که بقرآن عظيم الشان باین کلمات با من عهد متفق  

و پيمان کنيد.
673

 

حضرتصاحب می نویسند که عبدالغنی خان غند مشر پسر بهرام خان قوم  

بودبا اشخاصيکه  سرحداسالمی مقررحفاظت درچهاونی جاجی که احمدزائی

تا یکدرجه از  از طرف من در جاجی رفته بودند مالقات کرده و چون سابق

نظریات من علم داشت خود را شریک اتفاق و نظریه ما ساخت.  المجددی 

اضافه ميکند :در این وقت عکسهای اعليحضرت امان اهلل خان و ملکه ثریا 

از طرف دشمنان خارجی افغانستان، خصوصاً انگریز در  دبکثرت زیا

زکابل هم عده سرحدات و قبائل بادیه نشين افغانستان نشر گردید و به مرک

بارسيدن عکسهای شاه و ملکه مردم به هيجان آمدند، المجددی   زیادی رسيد.

می گوید باز برای دوم به حضور وزراء رفته واقعۀ مذکوره را بيان نموده 

 خواهش کردم که عالج واقعۀ انقالب را قبل از وقوع باید بکنيد.

برسانند، بلکه در ظاهر وزراء از روی نفاق نخواستند پيام ها را به اعليحضرت  

از کارهای شاه و ملکه در حضور مردم و زعماء ملت و علماء دفاع نمودند. 

حضرتصاحب المجددی می نویسدکه به منزل وزیر دربار محمد یعقوب خان 

ه رفته از وضعيت کشور و روش جدید شاه شکایت کردم و گفتم که شاه را متوج

طور اوضاع موجب ظهور انقالب و  اعمالش بسازید و برای شاه بگوید که این

باعث بربادی حکومت مورث )سبب( خرابی رعيت می شود. وزیر دربار در 

جواب گفت: این اوضاع به تمام دنيا رواج یافته و اعليحضرت را می دانيد  

بالطبع باین طرز رفتار مائل هستند، و هم این عادات شائع شدنی است، ما 

 واقص این رویه را عرض کنيم.وزراء نميتوانيم بحضور پادشاه ن 

وزراء و بزرگان دولت مانع رسيدن شخصيات اسالمی و ملی به دربار شاه 

ف محاصره کرده بودند. پادشاه از آنچه درکشور جریان ربودند و شاه را از هر ط

داشت از طریق وزراء و ارکان عالی دولت بصورت غير صحيح اطالع حاصل 

و غرض آلود تصميم ميگرفت. از طرف  ميکرد و در روشنی معلومات ناقص 

 
. برای مطالعۀ عهد و قسم  47 – 46. المجددی ، محمد صادق ، همان مرجع، صفحات  673

 زعمای قبائل به خاطرات سياسی قسمت اول مراجعه شود.
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 چه در عقب درهای بسته ارگ و جلساتدیگر عدۀ از ارکان عالی دولت آن 

ميکردند،  ابالغ می خصوصی بزرگان دولت واقع ميشد به مخالفين شاه

درمالقات با حضرتصاحب محمد احمد خان  بطورمثال رئيس شورا سردار شير

این طور حکایت نمود. صادق المجددی در مورد سردار محمود طرزی
674

 

وقتی در اروپا برای خرید اسلحه اقامت داشتم حسب الحکم حکومت افغانيه 

باید با وزیر مختار افغانی در پاریس محمود بيک طرزی مذاکره می نمودم. در 

یکی از مالقات هائيکه با وزیر مختار صاحب ضرورت افتاد،وقت شب آقای  

دعوت چای نوشيدن را دادند، چون به بيک مرا در یکی از هوتل های پاریس 

هوتل رفتم و ساعتی نشستم چای و بسکویت به مصرف رسيد، حضرت 

محمود بيک به یکی از مهرویان فرانسوی که در هوتل خادمه امر داده که یک 

بوتل) خمر هوش ربا( حاضر کند. حضرت بيک قدح را بر داشته به من تکليف 

استم، من که عادت نداشتم عذر خو باده نوشی را نموده خودساقی شدند. 

یافتندبه یک طرزمستهزانه فرمودند: ای فرزند خود همينکه مرامخالف مذاق 

هنوز دماغت غبار آلود است.
675

 

حضرتصاحب می گویند که خواستم مستقيمًا  با شاه مالقات کنم و بعد از چند 

روز از ورد اعليحضرت عریضه ای خير مقدم به حضور پادشاه نوشته خود به 

قصر سلطنتی رفتم و عریضه را توسط نظر محمد فرستادم اما شاه جواب 

بس هستم فرستاد که در این چند روز خسته شده ام و حاال به لباس خواب مل 

 
. سردار شير احمد خان پسر سردار فتح محمد خان نواسۀ سردار ذکریا بن سردار سلطان  674

حمد خان مشهور به سلطان طالئی بود. نامبرده بعد از فراری شدن بوطن بر گشت و در خدمت  م

سردار نصر اهلل خان قرار گرفت. بعداً به منصب کرنيلی و اخيراً به رتبۀ ایشک آقاسی نظامی 

 بحضور امير حبيب اهلل خان بود. در عهد امان اهلل خان به وزیرمختاری افغانيه در ایتاليه و بعداً 

در کابل بریاست شورای ملی مقرر بودند. در سفر امان اهلل خان به اروپا در جمله ندیمان 

 حضوری حضور داشتند.

همچنان کتابی که نسبت دارد ، 70-69. المجددی ، محمد صادق ، همان مرجع ، صفحات  675

می به سردار محمود طرزی بنام»سياحت سه قطعه زمين« اثر مستقيم باالی جنبش ملی و اسال

 در افغانستان داشت. در این کتاب محمود طرزی بيک شبهای عاشقانه اش را ثبت کرده اند.

روز، آسيا، اروپا ، افریقا« ، این اثر را در   29سياحت نامۀ سه قطعۀ روی زمين در نام کتاب» 

 www.razagmamoon.com  انترنيت ميتوانيد مطالعه فرماید.
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وقت ندارم شما را مالقات کنم، یا وقت مالقات را تعيين نمائيم، کدام 

وقتيکه فرصت داشتم شما راخواسته مالقات ميکنم. موقف جدید شاه آخرین 

که   هارشتۀ رابطه را با شوربازار قطع کردو همان محبت و دوستی و رفت و آمد

ع شد. اگر شاه از مدارا  بين ارگ شاهی و خانقاه شوربازار بود بطور دائمی قط

 و سياست کار می گرفت ممکن بود بسياری از شورشها واقع نميشد.

برسيدن تأیيد زعمای قبائل و قوماندان عسکری خوست، تأیيد عدۀ کثير از 

علماء عنوانی حضرت محمد صادق المجددی به شوربازار رسيد. دکتور سنزل 

ایل ماه سپتمبر فضل الرحيم مضمون نقل می کند:  در اونویدموضوع را به این  

مجددی، پسر ارشد شمس المشایخ که به مياه جان و ثنای معصوم نيز مشهور 

نفر از علمای کابل و اطراف آن رسيده بود،  400بود، فتوای را، که به امضاء 

 ت صادر کرد. در این فرمان علماء امان اهلل خان را به خاطر رفورم های که مغایر

ردند وادعا نمودند که نو آوری های امان اهلل خان معادل با شریعت بود متهم ک

بدین سان پادشاه که یک کافر اعالن شده بود، دیگر در موقعيت  به کفر است.

بود که اطاعت از وی ساقط ميگردید.
676

 

د از محققين در مورد آن  نوشته اند و قضيۀ کفر شاه را که تعدا کفر شاه اعالن

قضيۀ و  در جلسۀ شوربازار ،تأیيد می کنند صحت ندارددر جلسه شوربازار 

امان اهلل شخص   ،، از نظر حضرتصاحب شوربازاره بودمطرح نشد  حکم کفر شاه

در مالقات که بين امان اهلل خان و حضرت محمد صادق المجددی    مسلمان بود.

در حرم مکی صورت گرفت و جریده المدینه آنرا به نشر سپرد، مالقات بسيار 

به افغانستان با حضرت خود انه و دوستانه بود و شاه در مورد بازگشت صميم 

صاحب مذاکره نمود
677

 . 

 لماء مخالف امان اهلل خان در شوربازار دو نظریه را مورد بحث قرار دادند: ع

 اعالن کفر شاه امان اهلل خان و اسقاط بيعت از او. .1

 
 196. نوید، سنزل ، همان مرجع، صفحه  676
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اصالحات شاه برای تجدید نظر در  از ودعوتپادشاه عدم اعالن کفر  .2

 .  اجتماعی

کرد. مشارکت  محمد صادق المجددی به مجلس پيش نظریه دوم راحضرت

که اگر پادشاه حاضر به قبول مطالب علماء کنندگان باین نتيجه رسيدند

افغانستان نشود، در این حالت حرکت مسلحانه یک ضرورت اسالمی 

کردندتا  شوربازارفيصله درمذاکرات کنندگان مشارکتميباشد.

حضرتصاحب با امان اهلل خان مالقات کرده نظریه علمای افغانستان را برایش 

ابالغ نماید و برای شاه فهمانده شود که اصالحات جدید افغانستان را به 

هالکت ميرساند و نظام سلطنت را ضعيف ميکند. 
678

چنانکه در باال تذکر  اما  

قيام و حرکت برای متوجه  فکر نداد لذا داده شد اعليحضرت وقت مالقات را

 ساختن شاه رجحت یافت.

 جنوبی :  سمت سفر به  تصمیم

اعليحضرت امان اهلل خان برای رفع حجاب خواست تا تأیيد رئيس محکمه 

تميزمالصاحب عبدالرحمن رابدست آورد.امان اهلل خان روزی مال عبدالرحمن 

ه در موضوع رفع حجاب خان که منصب قاضی القضات را داشت برای مناقش 

به حضور مشرف ساخت و بخصوص مسأله ستر وجوه نسوان با شاه مذاکره 

نموده جواز کشف عورت مسلمين را استفسار نمود. مرحوم مال عبدالرحمن 

می گوید: اعليحضرت مرادر کوتی سرخ واقع احاطه باال باغ پغمان بحضور 

 خود طلب نموده مذاکره آتيه را با من کردند: 

يحضرت: رئيس صاحب، ميخواهم از شما در مسئله ستر وجوه نسوان اعل 

چيزی استفسار نمائيم ولی بيشتر این امر را خاطر نشان شما می نمائيم که 

 خودم طرف دار ستر نيستم....

مال صاحب جواب داد: ستر وجوه یک حکم از احکام شریعت است لکن نه باین 

د دست عورت می دانند بل با این معنی که روی زنها و دستهای شان را تا بن

 
 95، صفحه  1950.  افغانستان فی مقاالت، نشرة السفارة األفغانية ، القاهرة  678
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بسی فتنه و فساد می گردد، لذا علما   که کشف وجوه نسوان موجب وقوع  معنی

متأخرین به ستر وجوه اجماع نموده اند، موالنا دالیل بسيار را می آورد.
679

 

ف نبودند بلکه بعضی ، تنها علماء و مشایخ با شاه مخال در مسأله رفع حجاب 

نبش آزادی زنان را بعنوان یک برنامۀ مشخص اسالمی ج  ،زادیخوااز اعضای آ

قبول نکردند و از موقف شاه در مورد رفع حجاب و مسائل مربوط به حقوق زنان 

و عبدالرحمن لودین علناً انتقاد ميکردند. چنانچه به گفتۀ حبيبی، عبدالهادی  

با رفع حجاب جدا مخالف بوده ميگفتند که رفع نقاب زنان در پایتخت عکس 

لعمل های منفی بار آورده، زمينه را برای بر انگيختن شورشهای عمومی ا

برعليه دولت و برای انگليسها دوباره مساعد خواهد ساخت .
680

 

پادشاه ومالصاحب عبدالرحمن   حضرت صاحب مينویسدکه بعدازمناقشه بين

خان، من با موالنا همفکر و هم خيال هستم و عزم داریم بهر ذریعه باشد 

اعليحضرت را از این سياست منع کنيم پس در مسئله که عمریست تبادل 

افکار نموده ایم رأی موالنا چيست؟ آیا داخل عمليات شویم یا امروز را به فردا 

 انداخته صبر کنيم؟ 

موالنا عبدالرحمن فرمودندکه : زیاده از این نشستن به ما تحت ید اینطور 

ليات شود ممکن است اعليحضرت  شخص نا جائز است می باید شروع به عم 

از این خيال باطل خود رجوع کند و مملکت  ملت دوچار اضطراب و انقالب 

نگردد و ما و شما هم چندی براحت عمر بگذرانيم و نزد ضمير خود مسئول 

 نباشيم.

برای موفقيت حرکت ، تأیيد حضرتصاحب نورالمشایخ که در مناطق سرحد 

به  ه و گرفتن رأی جناب شان ، هيئتی رای اجازآزاد اقامت داشتند حتمی بود. ب 

 نزد شان فرستاده شد. حضرتصاحب نورالمشایخ در جواب سؤال شان نوشت: 

اهالی افغانستان را سرا پا منافقت استيالء کرده هيچکس با هيچکس در هيچ 

امر از راه صداقت رفتار نمی کند وهم آنقدر فریفتۀ حطام دنيائی هستند که به 

 
 63-62ددی ، محمد صادق ، همان مرجع ، صفحات . المج 679
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مقابل پول نقد اعتنائی بدین مقدس اسالم ندارند، از آن سبب مصلحت فقير 

یرا ميدانم کسی با ائيد، زنيست که شما شروع عمليات را مقابل حکومت بنم 

شما همدستان نميشودو زحمت شما عقيم می گردد عالوه بر این من استخاره 

کردم و برای من از حضور روحانيت حضرت جدنا االمجد المجدد االلف الثانی 

الشيخ احمد الفاروقی رحمه اهلل منع معلوم شد، و هم این امر منکشف 

د و از طرف دیگر  گردیدکه حکومت موجوده عماقریب مستاصل ميگرد

شورش وانقالب به افغانستان قدم نهاده پادشاه از تخت می افتد شما خود را 

باعث انقالب نگردانيد که برای تان ضرر ميرسد. 
681

 

اجازه نداد و ضمناً از سقوط دولت امانيه قيام را مشوره و  حضرت نورالمشایخ  

رکت عليه امان اهلل خبر داد . عدم تأیيد رئيس علماء و خانواده ای مجددی به ح

حضرت محمد خان در این وقت ، موقف قاضی صاحب عبدالرحمن خان و 

ساخت ، این گروه دو راه در پيش داشتند، اطاعت  صادق المجددی را ضعيف

 و قبول مسئوليت.ی شان و یا حرکت سریع از اوامر پير و پيشوا

ماء و شوربازار با موالنا عبدالرحمن خان باین باور و عقيده بود که از روابط عل 

حکومت اطالع حاصل کرده است . مالعبدالرحمن خان پيشنهاد  اقوام جنوبی

کرد که اگر داخل عمليات نشویم هم یقين است که حکومت در صدد انتقام بر 

آمده بهر ذریعۀ بتواند ما و معاهدین ما را تحت فشار آورده و برای همگی ضرر 

از دنيا خواهيم رفت و اکثر معاهدین  برساند، آنوقت با همگی عقده های قلب

ما را مالمت کرده خواهند گفت چرا دو سال مایان و خود را بزحمت گرفتار 

 ساخته و در نتيجه همگی را بقتل رسانيدید؟

در مجلس فيصله بعمل آمده که بصوب جنوبی روانه ميشویم وکوشش و 

 شود: مقدور خود را بمصرف ميرسانيم . از این دو امر یکی واقع می

 ه خود رجوع می نمایند.ان حکومت و اعليحضرت از اعمال مخالف .1

من با اشخاصيکه با من همفکر هستند لباس حيات را از برخواهيم  .2

 کشيد.
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حضرت محمد صادق المجددی، قاضی القضات مال   1928مطابق    1307خزان  

قاضی فضل الحق خان، قاضی عبدالقادرخان ، عبدالحنان عبدالرحمن خان ،

حمد حيان خان و محمد معصوم مجددی پسر حضرت شمس المشایخ  خان، م

به رهبری حضرت محمد صادق المجددی کابل را به قصد جاجی ترک کردند و 

 قلعۀ عزیز خان جاجی را مرکز عمليات خود انتخاب نمودند.

از قلعه عزیز خان جاجی ، برای اتباع و همفکران شان خبر فرستادند، حضرت 

تعداد از رهبران قبائل از عدم آمادگی خود اطالع دادندو صاحب می نویسد که  

برای آمادگی شدند و از جانب دیگر عزیز خان جاجی  یخواهان فرصت بيشتر

در این وقت در هندوستان بود و تا رسيدن او باید انتظار می کشيدند. بعد از 

قبائل بزرگ که قوم بعهد و پيمان خود نيستند و چند روز باین نتيجه رسيدند

 از عهد و پيمان خود انکار نموده و دست از معاونت خود برداشتند. 

ربيع االول، در یک مجلس فيصله بعمل آمد تا یک نفر را به جاجی  15بتاریخ 

) پدر مرحوم شاه جان احمدزی و جد داکتر اشرف غنی نزد عبدالغنی خان 

است یا خير. شب   و پيمان خود صادقبفرستيم تا دیده شودکه بعهد احمدزی( 

( ، بعد از نماز عشاء قاضی 1928شهر ربيع االول ) هفته اول سپتمبر  18شنبه 

عبدالودود خان از نزد برگد عبدالغنی خان آمد، چيزی از لباس پوشاکه و مبلغ 

صد افغانی نقد از طرف عبدالغنی خان و چيزی لباس از طرف خود آورده اظها 

 کرد که: 

ردیم در این فرصت برگد صاحب با شما هيچ قسم ما و برگد صاحب مصلحت ک

همفکر شده نمی تواند چه از حکومت می ترسد و با شما یک قوه یی نيست که 

بدان استناد نمایند. آخرین معاونتيکه با شما کرده می توانند این است  که از 

) روانه شوید(. در این ایام اهالی جاجی همه روزه در  طریق جبال که کوتاه است

وه ها رفته و جلغوزه جمع می کنند. اینک از مردم جاجی چند نفر را حاضر کرده ک

ایم که فردا قبل از فجر شما را با خود گرفته و بسرحد انگریزی برساند و عالوۀ 

از این طریق را تحت مراقبت هم نگرفته ایم و خيلی بسهولت و بدون مزاحمت 

ميتوانيد از حدود مملکت افغانيه خارج شوید.
682

از جواب عبدالغنی معلوم 
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شاه امان اهلل خان و نه هم با علماء وفاء  به عهد و پيمان خود نه باشدکه نامبرده 

دار بودبلکه انتظار فرصت بودو اگر قبایل دست بکار می شدند و اميد 

موفقيت بيشتر می بود یقيناً که عبدالغنی خان با انقالبيون یکجا شده در رأس  

ل حرکت ميکرد و صاحب منصب عالی می شد. قوای نظامی بطرف کاب 

خواست تا علماء و حضرتصاحب را بسالمت به سرحدات  عبدالغنی خان

 کند. انگریز برسانددر بدل اینکه به حکومت تسليم

ربيع االول در مورد پيشنهاد  18مجلس خانۀ ملک عزیز خان : در شب شنبه 

اگر به حسب دندکه حاضرین باین نظر بو  برگدعبدالغنی مشوره صورت گرفت.

مشوره برگدعبدالغنی خان بطرف هندوستان برویم البته جان خود را بسالمت 

از مهلکه نجات داده می باشيم و در هندوستان خيلی با احترام زندگی می 

کنيم، چه سياست حکومت انگریز نسبت به امان اهلل خان خراب است و برای  

راحت حفاظت می کنند، اما این  پریشان کردن خاطر او انگریز ها مایان را ب 

زندگانی و حيات خيلی بی شرفانه و ننگين خواهد بود و مردم افغانستان 

به حکومت انگریز دشمن اسالم و افغانستان تسليم کردند و  ميگویند خود را

از اسالم به کفر پناه گزین شدندو اگر خود را بحکومت امانيه تسليم کنيم یقين 

ما همگی اقوام و دوستان و عائله ما بکابل محبوس   مجرد گرفتاری  است که به

می شوند و خود ما همينکه بکابل برسيم هدف گلوله بيداد می گردیم، لکن 

این موت منتهی درجه با شرف و با فخر است . لذا ما دو نفر محمد صادق 

المجددی مشهور به حضرت صاحب کابل و عبدالرحمن مشهور به مال صاحب، 

را اختيار نموده و از رفتن بخارج صرف نظر کرده فردا خود را این مرگ با شرف  

به حکومت تسليم می کنيم.
683
  

بعد از تصميم گيری مشترکاً همه به قلعۀ نظامی رفته خود را برای جنرال 

سرخابی تسليم نمودند، قوماندسرخابی همه را تحت الحفظ به گردیز فرستاد  

 
و همچنان دیده شود: غبار،  140-139، همان مرجع،صفحات محمد صادق  . المجددی، 683
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و تسليم نرا مستقيماً به پغمان منتقل  او تا آنوقت موتر ها از کابل رسيده و ایش

دیوان حرب وزارت حربيه نمود.
684

 

دکتورسنزل نوید می نویسد: دولت اقدامات حضرات مجددی را با عکس  

العمل شدید جواب گفت: دونفر حضرات مذکور، یعنی حضرت محمد صادق 

المجددی و برادر زاده اش ثنای معصوم ) مياه جان( مجددی، قاضی 

عبدالرحمن بيکتوتی ودر حدود سی و پنج نفر از علمای مشهور دیگری که با 

ایشان همراه بودند، در خوست توقيف گردیدندو دوباره به کابل آورده شدند. 

در بين اینها مال عبداهلل وردکی ) خليفه عبدالغنی پدر سيلمان الئق( ، سردار  

،پانزده تن از علمای محمد عثمان خان محمدزائی، ده نفر از علمای جنوبی 

کوهستان بودند.
685

 

جرئده امان افغان زبان رسمی حکومت اخبار دستگيری این گروه را به نشر 

سپرد و اضافه کرد: قوای نظامی افغانستان موفق شد حرکت محمد صادق 

مجددی و طرفدارانش را خنثی سازد و همۀ شان دستگير شده رو سياه به کابل 

و جزائی سنگين را خواهند دیدند.برای محاکمه آورده شدند 
686

 

جریده امان افغان شرح مبسوطی از زندانی شدن حضرات نشر نموده در تأیيد 

 و توجيه این حادثه چنين نوشت:

اعليحضرت امان اهلل غازی از همان آغاز دوره زعامتش تنها یک هدف داشته 

استبداد داخلی است که عبارت از رهائی ملت از تسلط خارجی و ظلم و 

ميباشد. در ده سالی که گذشت حضور اعليحضرت تمام قوای خویش را در 

مجادله بر عليه استبداد و قدرت نمائی متمرکز ساخته و حاضر نشدکه سلطۀ  

اختيار خود و کارمندان دولت را از طریق وضع قوانين جدید محدود سازد.
687
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  .Adamec ,op.cit, p 140 
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يب نوشت که ستمگران داخلی امان افغان بدون ذکر نام در سرمقاله خود به تعق

صاحب عبدالرحمن خان و  شامل قضات نيز ميباشند. هدف از قضات، قاضی

 .ندبود ی دیگراز قاضی ها تعداد

ساعت دوازده ای شب امان اهلل خان در پغمان هر یک از مخالفين را بصورت 

جداگانه مالقات و تحقيق کرد و همه بدون خوف و ترس از حرکت خود و هدف  

. امان اهلل خان اقرار نمودندو شاه را مسئول خرابی افغانستان دانستنداز آن 

 کمه عسکری صادر کرد. اعضای محکمه عبارت بودند از:امر به تشکيل مح

، دسامی قوماندان قول اردوی مرکزیجنرال محمو حربيه،عبدالعزیزخان وزیر

فضل احمد خان فرقه مشر،سيد شریف خان کندک مشرو سيدعبداهلل خان 

 دک مشر. کن

سنبلۀ  25بتاریخ  کشيد. جلسۀ اول محکمه محکمه زیادتر از یک ماه طول 

خان و عضویت عبدالعزیز خان  بریاست شاه امان اهللهجری شمسی ، 1357

 اومحمد یعقوب خان وزیر دربار و محمد سميع خان قوماندان امنيه و ميرز

يحضرت اعل بود.  و قلعۀ بيگی محمد ایوب خان رئيس تشریفات سلطنتی

شخصاً در محکمه سؤال می نمود و ميرزا محمد ایوب خان رئيس تشریفات 

محضر محکمه را ثبت می نمود.
688

 

جلسۀ دوم بریاست محمدولی خان و جلسۀ سوم بریاست وزیرحربيه عبدالعزیز 

خان و جلسۀ چهارم بریاست عبدالعزیز خان و جلسۀ پنجم بریاست جنرال 

محمود سامی دائرگردید.
689

در آخر وثيقۀ تحقيقات حضرت صاحب محمد  

این عبارت را نوشت و آنچه در محضر تحقيقات آمده صادق المجددی 

وزارت حربيه را مطالعه نمودم و تصدیق می تصدیق نمود: محضر رسمی بود

 هجری.   1347ماه ربيع الثانی  2نمائيم که تمام جوابات از من است . دوشنبه 

 
. محمود سامی ، قوماندان قوای مرکز، فضل احمد، جنرال ، عبدالعزیز خان جنرال، شریف    688

ربيه، عبدالطيف ، جنرال ، سيد عبداهلل ، جنرال ، نظر محمد ، یاور قوماندان ، وکيل وزارت ح

 عمومی.

. اوراق محاکمه محمد صادق المجددی و قاضی عبدالرحمن خان ، اصل اوراق محکمه در  689

 کتابخانه حضرت صاحب و کاپی آن مربوط به کتابخانه من ميباشد.
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عليه حکومت شرعی قيام نمودید؟ این جواب را در جواب سؤال قاضی که چرا 

می خوانيم: الزم است تا حکومت بعض مواد قانون اساسی را تعدیل کند و در 

قانون اضافه شود : دین رسمی دولت اسالم ، مذهب رسمی ،مذهب حنفی 

کوفی رحمه اهلل ، در این حالت حکومت افغانستان لياقت زعامت خالفت 

 زمين ميداشته باشد. مسلمانان را در تمام کره

محکمه نظامی قاضی عبدالرحمن بيکتوتی را با چهار نفر  در اواسط سپتمبر

علمای دیگر به جرم خيانت ملی به مرگ و دو نفر حضرات شوربازار را به حبس 

ابد محکوم نمود. در عين زمان احکامی غرض گرفتاری مالی با نفوذ تگاپ ، 

دولت اشتراک داشته است صادر   ۀ حضرات بر ضدئميرفت درتوطکه گمان 

گردید. دو نفر حضرات شوربازار که به حبس ابد محکوم شده بودند، صرف 

بخاطر مداخلۀ عليا حضرت، مادر امان اهلل خان ، که شاه را از عواقب وخيم 

کشتن دو نفر از اعضای خاندان قدرتمند مجددی ها شوربازار هشدار داده 

ا بگفته حضرت محمدصادق المجددی،  بوداز مجازات مرگ نجات یافتند.ام

را تا  آغا مياه جانوم  ملقب به ثناء معصپادشاه اعدام او و برادر زاده اش 

مراجعت دوباره برادر بزرگش نورالمشایخ به افغانستان به تعویق انداخته بود. 

محمد صادق المجددی مينویسد که از پالن مخفی امان اهلل خان اطالع یافت 

د خان پدر مرحوم غالم  ) صوفی پاینده محم مریدان وفادارش    و بوسيلۀ یکی از

 ور المشایخ فرستاد و از وی تقاضا نمود تامکتوبی به ن ( حضرت کوشان

بازگشت خویش را به افغانستان بتأخيربيندازد.
690

 

حضرت محمد صادق المجددی می نویسد: حينيکه من محبوس بودم، محمود 

ان قول اردو بود. و از طرف امان اهلل خان سامی در آنوقت نایب ساالر و قوماند

بریاست محکمه عسکری که برای محاکمۀ من تأليف شده بود، معين گردید. 

درحين استنطاق با من خيلی محبت ميکرد و با مخالفت دیگر اعضای محکمه 

سعی داشت که بر من حکم اعدام صادر نشود. به همين واسطه دیگر اعضای  
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ه کرده بود که که کاکایش محمد صادق المجددی در پيام خود برای پدرش نورالمشایخ اشار
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 خان متهم ساختندو در بين او و امان اهلل خان محکمه او را نزد امان اهلل

ایجادکدورت نمودند، تا اینکه مجبور شد با امان اهلل خان مخالفت کند.
691

 

جنرال محمود سامی و محمد یعقوب خان از اصدار حکم اعدام جانبداری نمی 

کردند، اما عبدالعزیز خان خواهان اعدام همه شرکت کننده گان بود. در نهایت 

عزیز خان موفق شد حمایت و جانبداری امان اهلل خان را برای تنفيذحکم عبدال 

حکم اعدام همه اعضای حرکت را تصدیق و امضاء اعدام حاصل کند و پادشاه  

نمود.
692

 

حکومت قاضی القضات مال  1928مطابق سپتمبر  1347ماه ربيع الثانی در 

قاضی عبدالقادرو قاضی فضل الحق و قاضی  بيکتوتی،عبدالرحمن خان 

گوله اعدام نمود و قاضی القضات  الحنان را در منطقۀ سياه سنگ بضربعبد

در همانجا دفن شد و مزار او تا امروز زیارتگاه عام و خاص است.
693

ن شاه اما 

اهلل خان اجراء حکم اعدام حضرت محمد صادق المجددی و ثناء معصوم را تا 

. المجددی تا اواخر سلطنت امان اهلل خان باز گشت نورالمشایخ موکول ساخت

در زندان به حالت خراب باقی ماند
694

محاکم نظامی باالی اشخاصيکه با . 

د و همه با  حضرتصاحب وعده همکاری داده بودند احکام مختلف را صادر کر

زندانيان در زندان قسم یاد حضرتصاحب در یک زندان محبوس شدند. 

با شورشيان  1928ميکردند که از امان اهلل خان انتقام ميگيرند و در انقالب 

 همکاری نمودند و سقوط سلطنت را سرعت بخشيدند. 
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. قاضی عبدالحنان پسر ارشد موالنا عبدالرحمن ، در کابل منصب افتاء را داشت و بروز  693

دوم شهادت پدر با حاجی عبدالقادر آخند یکجا بشهادت رسيد. مال فضل حق ، داماد موالنا 

در پغمان قاضی بود و با قاضی عبدالرحمن خان در یک روز شهيد قاضی عبدالرحمن خان ،

شهيد شد. بيکتوت، یک قریۀ از قرای پغمان و بسمت جنوب صيفيۀ پغمان واقع ميباشد. سه 

گنبد یکی از قریه های حکومت پغمان و در عالقۀ بيکتوت واقع است. این قریه مسقط الراس 

 ی در تاریخ شهرت دارند.قاضی صاحب عبدالرحمن است و مرحوم بنام بيتکتوت

694  .Telegram from his majesty’s at Kabul to secrtary of state foreign affairs 

London .sept 11 ,1928 ,IOR,L/P+S/10/53 
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 از حضرتصاحب دیدن کرد. افغان از عجائب دنيا تنها مرحوم استاد قاسم 

می گفت که استاد قاسم زوالنه ها را بوسيد و گفت که معلوم ميشود   مجددیال 

 بسياز با وزن است و چند افغانی گذاشت تا در زندان مصرف شود. 

اعليحضرت امان اهلل خان در هفته های اخير اقامتش درکابل، حضرت صاحب 

از  مبارزه با انقالبيون شمال که شعار دفاع از زندان رهاء ساخت و از او در را

حضرتصاحب را بلند کرده بودند کمک خواست ، این موضوع در جایش ذکر 

 خواهد یافت.

حرکت حضرتصاحب محمد صادق المجددی و قاضی القضات شهيد در 

اهداف اش ناکام ماند، لکن اعدام قاضی القضات و حبس حضرات مجددی از  

يت شاه شک ، نتائج منفی را سبب شد و مردم در اسالمطرف امان اهلل خان 

افغانستان را ترک نمودند و در دیره اسماعيل خان  کردندو تعدادی از علما،

حضرتصاحب نورالمشایخ یکجا شدند و اسم امان اهلل خان را از خطبۀ جمعه با 

و عدم ذکر نام پادشاه  دعای بد در حق شاه  در نماز هایی جمعه . ساقط کردند

و شاه قانونی بودن و نظام شریعت خود را از  نظام را تضعيف ساخت در خطبه

ن را سرعت  سقوط شاه امان اهلل خادست داد واین عمل از جانب علماء

بخشيد.
695

 

سراسر کشور و ماورای سرحدات منتشر  خبر بندی شدن حضرات برق آسا در 

از اینکه   1928سپتمبر  25شد. جریدۀ هفته وار سرحد پشاور در شمارۀ مؤرخۀ 

کسی حتی انگشتش را به عالمت اعتراض بر زندانی شدن روحانی با نفوذی 

اظهار تعجب نمود و توضيح داد که در  چون حضرت شوربازار بلند نکرده بود،  

افغانستان بيم انتقام جوئی شاه کسی جرأت ندارد در این باره سخنی بر زبان 

راند. اما اعدام و حبس چند تن از رهبران با رسوخ مذهبی کشوردر واقع حمایت 

اندکی را که برای رژیم باقی مانده بود،از بين برد، طوریکه جریدۀ 

ارش داد حتی پوليسی که برای گرفتاری حضرت جدیدالتأسيس انيس گز

صاحب شوربازار فرستاده شده بود، از اجرای وظيفه ای که بوی مأکول شد، 

سخت ناراحت بود و خود را به اجرای اینکار لعنت مينمود. انيس توضيح کرده 
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که حضرت ميدانست  که" هر گاه پوليس مذکور مردی تحصيل کرده و آگاه بود  

ابرآن چنين سخنانی را بر زبان نمی آورد.نبنيست و  صاحب بدون تقصير
696

 

ن دليل از بررسی و مطالعۀ وضعيت که حرکت آغاز شد و علت ناکامی آن ميتوا

 :ذیل را نيز از نظر دور نداشت 

  1924اعليحضرت امان اهلل خان با قبائل جنوبی بعد از شورش  روابط   .1

و بزرگان قبال بقسم خوبتر شده بود، شاه پولهای زیاد را برای رهبران 

هدیه فرستاده بود و یگانه قبيله که از کمک های شاه محروم ساخته 

.شده بود، قبيله مسعود بود
697 

عدم موجودیت تعدادی از زعمای قبائل مانند حاجی عزیز خان در  .2

 افغانستان.

 . 1924ضعف قوای ملی در جنوبی بعد از انقالب  .3

  خان.لی نزد مخالفين امان اهللاعدم امکانيات م .4

 عدم همکاری نظاميان در جنوبی با حرکت. .5

 قيام حرکت مسلحانه در لوگر قبل از تصميم گيری در خوست. .6

عدم تأیيدانگليسها ازحرکت به سبب عدم همکاری علماء با  .7

 استخبارات انگليس.

عدم برنامه طویل المدت برای ایجاد نظام سياسی بعد از سقوط امان  .8

 ق المجددی و همفکرانش برنامهاهلل خان. حضرت صاحب محمد صاد

حرکت  هدف از سياسی افغانستان نداشتند، آینده برای منظم

شاه رساله را دریافت کرد اما به آن و متوجه کردن شاه بود ، هوشدار

 اهميت نداد.

تعداد از علماء و اعليحضرت امان اهلل خان بعد از تنفيذ احکام اعدام و حبس 

، لذا اصالحات ه استسرکوب نمودکه مخالفين را ردتصورکمشایخ بزرگ 

رای ابراز موفقيت و پيروزی و اظهار  اجتماعی را سرعت بيشتر بخشيد. شاه ب 
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، عدۀ از دختران جوان را برای تعليمات بدون محرم به ترکيه و  فرانسه  قدرت

جشن گرفت . فرستادن دختران  فرستاد و روز سفر دختران را در قصر استور

جوان به خارج از کشور را همه طبقات افغانستان عمل غير اسالمی تعبير 

نمودند. بعضی از بزرگان دولت نيز کار های اعليحضرت را انتقاد نمودند 

مانند محمود طرزی ، عبدالهادی خان داوی وزیر تجارت و عبدالرحمن خان 

ه شاه سپردند و از حکومت خارج شدند. شاه لودین ، این گروه استعفاء خود را ب 

در زمانيکه با مخالفين اسالمی خود در مبارزه بود، حمایت و تأیيد نسل جوان 

را نيز از دست داد وهر روز از محبت و اعتبار شاه در بين نظاميان و افراد ملت 

کاسته ميشد.
698

 

خالفين، شاه امان اهلل خان بغير از مشکالت سياسی و تفسيرات دینی با م

مردم از    مشکالت اقتصادی سبب شدتا  مشکالت اقتصادی را نيز مواجه بود.

اصالحات شاه حمایت نکنند. سفير المان در کابل وضعيت اقتصادی 

 ت ذیل بيان ميکند: اافغانستان در اواخر سلطنت امان اهلل خان به عبار

ه هایی وزارت ماليه مشکالت مالی داشت و پادشاه پول می خواست تا برنام

دولت را تکميل کند خصوصاً برای تکميل قصر داراالمان شاه به پول بيشتر 

، مجبور بود ماليه جدید را وضع کنددولت برای جمع مال ضرورت داشت . 

وضع ماليه ای جدید در غضب ملت افزود و افراد فقير جامعه مشکالت بيشتر 

را متحمل شدند.
699 

امان اهلل خان بعد از اعدام قاضی  موقف علماء بزرگ و مشایخ نسبت به 

عبدالرحمن خان و تعداد از قضات و حبس حضرتصاحب محمد صادق 

المجددی تغير بيشترکرد و اعتراضات بشکل علنی در تمام نقاط افغانستان 

عليه سياست دولت شروع شد و در بعض مساجد نام شاه از خطبه نماز جمعه 

انتقاد و خالف ارزشهای اخالقی  ساقط گردید. علماء پاليسی های پادشاه را

 پادشاه بعنوان ولی االمر ساقط شد. از اسالم تعبير کردند، و اطاعت 

 
698  .Shah(I.A), op.cit ,p179   ، همچنان دیده شود: غبار، مير غالم محمد ، همان مرجع

 819صفحه 

699  .cit,p138 Adamec , op . 
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اسماعيل خان  حضرتصاحب نورالمشایخ درسرحدات افغانستان دردیره

علماء و مخالفين  حضور داشت و اخبار داخل کشور را هر روز تعقيب مينمود.

جا شدند و دائره مخالفت نظام بزودی با حضرت صاحب نورالمشایخ یک

  1928ميدهند که در ماه فبروری وسيعتر و قویتر شد. منابع خارجی اطالع 

حضرت فضل عمر مجددی)نورالمشایخ( که درآن هنگام در هند بسر می برد، 

کرد. سکات کمشنر عالی انگليس فعاليت عليه امان اهلل خان آغاز به

ی از پالنی که بوسيلۀ فبرور 9جنوری و باری هم در  27دربلوچستان در

به اساس این  نورالمشایخ عليه حکومت افغانستان طرح شده بود، گزارش داد.

گزارشنامه ، حضرت نورالمشایخ کنفرانسی به شمول یکعده از مال های 

والیات جنوبی و قندهار،که از افغانستان فرارکرده بودند، در پتياله دایر 

اه تنظيم نماید.نمود تا جنبشی عليه نقشه های نو آوری ش
700
نقطۀ قابل نقدکه در   

، اسکات می نویسد که در  رد این استگزارشنامه اسکات آمده و صحت ندا

محمد اکرم  نام شوربازار بریاست حضرت محمد صادق المجددی اول اجتماع 

و محمد اعظم نواسه های امير شيرعليخان بعنوان کاندیدان احتمالی برای 

سلطنت در نظر گرفته شده بودند، ولی نورالمشایخ به دليل اینکه مردم والیت 

جنوبی پذایرای هيچگونه انحراف از یک قيام خالص مذهبی نخواهند بود و 

ورت بگيرد قيام مذهبی  هر اقدامی که برای تصاحب تاج و تخت افغانستان ص

 را به راه دیگری سوق خواهد داد، با این نظر مخالف بود. 

اعتراض رسمی دفتر وزرات خارجه افغانی در اواسط ماه مارچ به تعقيب یک 

مرعی االجراء  1922و بر اساس بخش سوم قانون امنيت سرحدات که در سال 

ن به بمبی تبعيد شناخته شده بود، حضرت نورالمشایخ از دیره اسماعيل خا

 گردید.

دایر شد، تذکری در مورد   در این مورددر شوربازار مجلسی که  در اجتماع  و

جانشين امان اهلل خان صورت نگرفت، بلکه چنين فيصله شدکه چون امان اهلل 

پادشاه را متوجه امور  آغاز شود تا ،حرکت خان حاضر به مالقات نيست

 
 . گزارشنامه سکات را در ضمينۀ پنجم کتاب دکتور سنزل نوید مطالعه فرمائيد. 700
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رابطه  عدق المجددی وجود هر نو گرداند. از جانب دیگر حضرت محمد صا

 حضرات شوربازار را با نواسه های امير شيرعليخان رد می کند.

حکام اعدام باالی حضرات شوربازار االقضات واعدام علماء خصوصاً قاضی 

و با نفوذ مقتدر  که عده ای از علمای  و گروهی از علماء و قضات سبب آن گردید

ه دور ماند ند و از شورشه بوددکه در انقالب خوست از دولت حمایت کر

رهبریت مقاومت اسالمی را رهبری نمودند. گروه های مختلف اسالمی ند،  بود

متحد را تشکيل و شاه را به عنوان نسخ کنندۀ احکام شرعی و رهبری که  جبهۀ 

صالحيت قانونی رهبری یک ملت مسلمان را از دست داده است متهم ساختند. 

رهبران قبائلی از یکطرف  و ضعف سلطۀ  رهبریت قوی اسالمی و حمایت

حکومت سبب شورشهای پی در پی در افغانستان گردید،مانند شورش شنوار 

و قيام حبيب اهلل معروف به بچه سقاو و در نهایت سقوط سلطنت اعليحضرت 

 امان اهلل خان.

 قاضی عبدالرحمن بیکتوتی کی بود؟
عبدالرحمن پغمانی یا  همه محققين و دانشمندان افغانی و خارجی نام مال

  در مورد شخصيت او بصورت صحيح تحقيق  بيکتوتی را ذکر کرده اندو اما

 نشده است، عده ای فقط بنام مال عبدالرحمن آشنائی دارند.

نسب حسينی و در مذهب حنفی و در طریقت موالنا عبدالرحمن خان در 

ابل تولد و در هجری در ک 1284و از باشندگان کابل بود. او در سال   نقشبندی

قاضی عبدالرحمن خان در علوم اسالمی   به شهادت رسيد.هجری  1347سال 

مانند عقائد، فقه و اصول ، صرف و نحو، بالغت ، منطق ، ریاضيات و  

جغرافيه استاد زمان خود بود. مال صاحب در اواخر حکومت امير عبدالرحمن 

خان به قضای محکمۀ شرعيه، محال پنجشير که یکی از محاکم مربوطۀ 

 قرر شد و چهار سال بصفت قاضی بود.حکومت کالن سمت شمالی کابل بودم

به حسب عادت حکومت جدید مامورین سابقه را عزل نمود و قاضی صاحب به  

امر حکومت عزل و محبوس به کابل آورده شد و از مردم پنجشير خواسته شدکه  

عليه او شهادت دهند، اما یکنفر هم حاضر به شهادت عليه قاضی مرحوم نشد. 

 و مشغول تدریس شد. حبس رهاء صاحب بعد از شش ماه مال
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امير حبيب اهلل خان تأليف کتابی را حاوی بمسائل قویه در فصل خصومات 

رعيه اراده نمود، برای تأليف مسائل علمای نام دار را از اطراف افغانستان 

جملۀ مؤلفين مقرر گردانيدندتا را هم در  تاموالناعبدالرحمنودخواسته امرنم 

ر معامالت االسالم را جمع و تأليف نمایند. بعداً کتابی ) سراج االحکام ( د

 بحيث قاضی محکمۀ تحقيقات شرعيه مقرر شدند.

اعليحضرت امان اهلل خان که موالنا را از ایام جوانی می شناخت فرمان صادر 

کرد که احکام صادره را مالحظه کند تا احکاميکه سهواً مخالف شریعت از 

نا این وظيفه را نپذیرفت. امان اهلل خان طرف او صادر ميشود اصالح کند. موال

  1345قاضی محکمۀ مرافعه دارالسلطنت  کابل مقرر کرد. در سال او را بحيث 

به منصب رئيس محکمه تميز که رتبۀ قاضی القضات افغانستان بود مقرر شد. 

موالنا عبدالرحمن خان در جهاد استقالل در جبهۀ جنوبی حاضر بود و همچنان  

بریاست شمس  یبين سلطنت و حرکت مال عبداهلل عضو هيئت در آوردن صلح

ادق المجددی  المشایخ صاحب خدمت نمود. در حرکت حضرتصاحب محمد ص

شخصيت اول و تأثير گذار بود و حضرت صاحب یکی از شاگردان قاضی 

 .عبدالرحمن خان بود و احترام فوق العاده به استادخود داشت

 :  قاضی عبدالرحمن خان مؤلفات

 ح فارسی بر فوائد ضيائيه.شر .1

 رسالۀ اعالم عام در ازالۀ سوء افهام .  .2

 رساله در وجود ستر ایدی و وجوه نسوان. .3

 و اعياد. هرساله در منع خطبۀ فارسی درجمع  .4

رساله تهذیب المخدوم عن الخلق المذموم ، در اخالق. .5
701
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 ميگوید:در رثاء قاضی عبدالرحمن خان استاد خليل اهلل خان خليلی 

 سنگين نمی شد این همه خواب ستمگران

 گرمی شد از شکستن دل ها صدا بلند

عاقبت از قطره قطره خون آن شهيد راه حق بجای گل و گيا شمشير انتقام الهی 

 آوردرسربد

 

 

  

 
 

 



[451] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

 

 فصل شانزدهم 
 نواریشورش ش

، آغازشورشها و 1924مالعبداهلل در سال خوست برهبری  ختم شورش

بود، علماء و مشایخ از کشته شدن مال  خان مخالفتها عليه نظام امان اهلل

دولت ناراضی شدند و کوشش های  طرف عبداهلل و تعداد دیگری از علماء از

شان برای جلوگيری از اعدامات نتيجه نداد. این وضعيت سبب شد تا عدۀ 

را در برخورد شدید ببينند و انتظار  زیادی از علماء به امان اهلل خان بنظر شک

  باشند.آینده داشته 

شاهد مظاهرات و حرکت های ضد دولت بود. اگر چه  1924افغانستان بعد از 

حکومت با استفاده از نظاميان توانست مظاهرات مردم را خاموش سازد اما 

 نتوانست حمایت مردم را نسبت به نظام بدست آورد. 

مستقل انجام  نوارتحقيقاتيم درمورد شورش شامؤرخين ونویسندگان هرکد

. است  ند، اما در مجموع در اسباب حقيقی قيام مردم بحث و تحقيق نشدها  داد

مؤرخ بزرگ دکتور آرنولد فلجر در کتاب خود راجع به انقالب شنوار می 

 نویسد:

قافلۀ از کوچی های سليمان خيل در سفر به هندوستان از   1928سال در نوفمبر 

نوار عبور ميکردند، درطول راه تعداد از افراد قبيلۀ شنوار باالی  يش مناطق

خيل  شان حمله کردند و در جنگ مسلحانه که بين طرفين رخ داد ، سليمان

نواری ها پيروز و قبائل شنوار شکست خوردند.يباالی ش
702 

به سرعت بين مردم شنوار پخش شدو شنواریها برای  ی هانواريش خبر شکست

آنرا دستگير و به حاکم انتقام باالی سليمان خيل حمله کرده تعداد از افراد 

 )آجين( تسليم کردندو اما حاکم آجين بعد از تحقيقات آنها را رهاء کرد. 

 
702  .216-Feletcher,Arnold.op.cit ,pp215 
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شنواریهای برای اثبات ادعای خود به والی شنوار شکایت نمودند، لکن والی  

عرائض و درخواست شان توجه نکرد. شنواریهای والی را به گرفتن رشوت به 

متهم ساختند و برای انتقام از حکومت آماده شدند.
703

 

آرنولد در قيام اقوام شنوار همين واقعه و حادثه را دليل می آورد و اضافه 

و مال ها و علمای اسالم در اسباب دینی نداشت  ام مردم شنوارميکند که قي

نداشتند. اما اگر قدری بيشتر در موضوع تحقيق را ورش نقش فعال قيام ش

شود باین نتيجه خواهيم رسيد که والی شنوار ، قصدا و یا بغير قصد نقش مهم 

را در قيام مردم شنوار داشت. والی نظر به امر پادشاه خانواده ای خود را مجبور 

سهای اروپائی و بدون به ترک حجاب نمودو هر روز با زنان و دختران خود با لبا

تی را دعوت می حجاب به امکان عامه گشت و گذار می کرد و مامورین دول 

بين خانواده های شان بردارند. والی از مردم دعوت ميکرد    نمود که حجاب را از

تا دختران خود را برای تحصيالت به کابل بفرستند. قبائل شنوار ومشرقی 

خود های  عزت خانواده  بطورعموم اعمال والی را مخالف شرف و

تعبيرکردند.
704

 

مسائل اقتصادی نيز در قيام مردم شنوار و مشرقی نقش داشت. شاه کمک های 

اقتصادی که برای زعمای قبایل می داد توقف داد و ماليه را برای اولين بار 

باالی افراد قبائل وضع نمود و در جمع ماليه حکومت از نظاميان استفاده نمود 

ا قبائل شنوار با خشونت رفتار و دست به اسلحه زدند.و نظاميان ب 
705

قبائل  

شنواری و مهمند از قافله های تجارتی ماليه می گرفتندو این ماليه بنام » 

نوع از انواع چور و چپاول  ولت نظام بدراجه را لغو و آنرابدراجه« یاد ميشد. د

بدراجه به ام دانست و وعده دادکه نظام بدراجه را اصالح ميکند. الغای نظ

ه الغای ماليه را مداخل  شنوار و مهمند بود، قبائل شنوار مردم ضرر اقتصاد

قبائل  دراجه را دشمنی دولت باو الغای نظام ب  دولت در شئون داخلی قبائل

 
 818. غبار، مير غالم محمد ، همان مرجع ، صفحه  703

 39-38. انيس ، محی الدین، همان مرجع، صفحات  704

705  .Gregrian , Vartan.op.cit , p 246 
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دانستند. مداخله حکومت مرکزی و الغای امتيازات مالی برای زعمای قبائل 

شدت صدمه داد. روابط بين شاه و رهبران قبائل مشرقی را ب 
706 

و مهمند تنفيذ حکم اعدام قاضی عبدالرحمن خان   همچنان رهبران قبائل شنوار

وگروه که با حرکت حضرتصاحب محمد صادق المجددی همکاری داشتند  

د و روش شاه را مخالف به اصول اسالم دانستند. علمای مشرقی ن انتقاد کرد

موفق شدند تا اختالفات که بين قبائل مهمند، شنواری، خوگيانی و صافی 

هۀ قوی را در مشرقی تشکيل دهند.دولت در بدل وجود داشت حل کنند و جب

مصالحه یک عده از رهبران قبائل مشرقی را دستگير و زندانی ساخت ، 

بين افراد قبائل و شاه بيشتر  را و عداوت زندانی شدن رهبران قبائل کينه

ادترگردید. زعمای قبائل با و مسافه بين حکومت مرکزی و مشرقی زی ساخت

« داخل مفاهمه شدند. راپور های سری نشان Kai–هی قشلۀ نظامی » ک ضباط

 اًميدهدکه صاحبمنصبان و نظاميان اصالحات امان اهلل خان را شدید

انتقادکردند و وعده سپردندکه با مردم عليه دولت همکاری می نمایند. جنرال 

محمدگل خان مهمند از موضوع اطالع حاصل نمود و برای مذاکره به کابل 

رفت.
707
گل محمدخان مهمند عدۀ از افسران نظامی و مامورین دولتی در غياب    

با مخالفين همکاری نمودند.
708
  

  نوار:یقیام شورش ش

مداخالت  اقتصادی همراه بای،قوم دینی، سياسی،نوار،ياسباب شورش ش

ی کمک کرد و اسباب یکجا در تقویت قيام مشرق  همه  خارجی بود، در مجموع

 .دکه ميخواست بدست آور یع اف من کنندگان   هرگروه از قيام

 
 . از رابطۀ اعليحضرت با قبائل مشرقی دیده شود: 706

Telegram from his britaannic majesty’s at Kabul to secretary of state 
1926.IOR.L/P+S/11/275,P 1159, L/P+S/11/275,P1172 , L/P+S/10/1288.P 53 

و همچنان ، کاکاخيل ، همان مرجع،   41-40، صفحات  . انيس، محی الدین ، همان مرجع    707707

 819-818و غبار، همان مرجع ، صفحات  1075صفحه 

. محمد گل خان از رجال بزرگ و هوشيار افغانستان بود، رابطه بين محمد گل خان و علی  708

احمد خان بسيار خراب بود. بعداز فرار علی احمد خان، محمد گل خان مهمند در سمت جنوبی 

 با نادر خان یکجا و با شاه ولی خان داخل کابل شد. 
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، شنواریها عليه دولت امان اهلل 1982ماه نوفمبر  14،  1307عقرب  ماه 24در 

عالن جنگ دادند و به رهبری محمد علم و محمد افضل، بر پيشبولک و اخان 

اچين حمله کرده نواحی مذکور را چپاول و لين تلگراف بين جالل آباد و دکه را 

شورشيان عمارتهای دولتی را به آتش کشيدند، فرقۀ نظامی به  قطع کردند.

.و توافق قبلی تسليم مخالفين  شداساس مذاکره 
709

 

نوار و تسليم شدن قوای نظامی به شورشيان، محمد يبعد از سقوط مرکز ش

افضل خان از تمام رهبران مشرقی دعوت کرد تا در شهر »غنی خيل« در یک 

لس غنی خيل، عدۀ از بزرگان قبائل بریاست مال جلسه اشتراک نمایند. در مج

حرکت خود را جهاد آینده افغانستان مذاکره نمودندو  صاحب چکنهور در مورد

گذاشتند و شاه را خارج دائره اسالم معرفی  اسالمی عليه امان اهلل خان نام

ن برای دفاع از عقيده اسالمی کردندو از همه ملت دعوت کردند تا با مجاهدی

کنند. همکاریمتحد و 
همچنان نقل قول ميشود که قبيلۀ شنوار به رهبری   710

محمد علم خان و محمد افضل خان راه عصيان را در پيش گرفتند. در مشرقی  

، این لقب را سردار محمد داود خان  به هدایت آخندزاده تگاب ) فخر المشایخ

مشایخ به صاحب زاده صاحب تگاب داد و خواست تا از این لقب عليه نور ال

آخندزاده صاحب قدرت و نفوذی نداشت که بتواند با  ااستفاده کند، ام

 ( شورش را از تگاب آغاز کردند.نورالمشایخ مبارزه نماید

اعليحضرت امان اهلل خان دعوت به مذاکره و صلح نمود و همچنان مخالفين 

از زعماء شورش  دعوت امان اهلل خان را تهدید به حمالت هوائی کرد.دولت 

ی روش و حرکت باال ی و تهدید به بمباردمان تأثير رای همکاری و مذکراهب 

، انقالبيون بسرعت باالی دکه حمله و خزانه ای دولت را به انقالبيون ننمود

غارت بردند و راه بين جالل آباد و دکه را بروی ترافيک مسدود ساختند.
711

 

 
اری، سيد پاشا ، همان مرجع ، جوهر بيومی، ، بخ1075. کاکا خيل، همان مرجع، صفحه  709

 77همان مرجع ، صفحه 

، غبار، ميرغالم محمد، همان مرجع. ،  44همان مرجع، صفحه . انيس ، محی الدین،  710

 190المجددی، محمد صادق ، خاطرات ، دستنویس، صفحه 

711  .lso Poullada .Leon , op.cit,p170 , and :Adamec ,op,cit,p 139 , and see a

Gregorian ,op.cit , p 264 
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فت تا سقوط دکه حکومت را متوجه خطر حقيقی ساخت ، شاه تصميم گر

از شروع بعد کاری را انجام دهد.شورشيان صورت عاجل برای توقف حمالت ب 

سمت به انقالب  سردار شير احمد خان را برای آرام کردنانقالب امان اهلل خان 

برای خاموش کردن  ز می خواستمشرقی مأمور نمود و ضمناً از نفوذ علما ني

وحضرت صاحب چهارباغ صفا نقيب صاحب  استفاده نماید. حکومت ازشورش  

در خاموش ساختن شورش کمک ور و غيره هو مال صاحب چکن

ازعلماء با سياستهای  گروه این ،متأسفانه اعليحضرت نمی دانست کهطلبيد

 داخلی و اصالحات اجتماعی شاه موافق نيستند.

به قيادت سردار شيراحمد خان و   را اعليحضرت امان اهلل خان قطعۀ نظامی 

عضویت جنرال محمود خان یاور به مشرقی فرستاد ، اما در طول راه شير 

از هم جدا شدندو جنرال  د خان با هم اختالف نمودند وو احمدخان وجنرال محم 

محمود قبول نکرد تا شير احمد خان صوب جالل آباد حرکت کندو در منطقۀ 

اقی ماند. اختالف بين زمامداران در وقت جنگ )نمله( با قوای زیر دست خود ب

 نتائج منفی و سلبی را در آینده افغانستان خصوصاً در مشرقی بجا گذاشت.

سردار شير احمد خان، مقداری اسلحه بين اقوام طرفدار دولت تقسيم نمود، 

امان اهلل خان بود پس  خان سرکردۀ این عده که از طرفدارانولی غالم جيالنی 

نواری ها متحد شد و خوگيانی و غلزایی ها را برای  يدن با شاز مسلح ش

 مقاومت عليه دولت دعوت کرد. 

در جالل آبا شير احمد خان زعمای قبائل را دعوت برای مذاکره نمود، رهبران 

قبائل در شهر جالل آباد با شيراحمد خان اجتماع کرده و در جریان مذاکره 

 مطالب ذیل را پيش کردند:

 طرزی و خانواده او از افغانستان.اخراج محمود  .1

 اخراج تمام خارجی ها از افغانستان. .2

 اصالح ماليات و تقليل آن. .3

 تشکيل حکومت جدید. .4

 الغای رفع حجاب. .5
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امان اهلل خان  نوامبرآقای امين صيقل درکتاب خود می نویسدکه در اوائل ماه 

دند داخل با یک عده علماو سران قبایل که ضرب االجل ذیل را تعيين کرده بو 

 مذاکره گردید:

 طالق دادن ملکه ثریا.  .1

اخراج خانوادۀ محمود طرزی از افغانستان به استثنای خودش که  .2

 باید محاکمه می شد.

 مسدود ساختن همه مکاتب دختران. .3

 عودت دوبارۀ دختران که برای تحصيل به خارج) ترکيه( رفته بودند. .4

ای سفارت استثن الغای همه سفارتهای خارجی درافغانستان به .5

 برتانيه.

 الغای تمام قوانين اصالحی دولت. .6

 پائين آوردن ماليات. .7

 اعادۀ برقع زنان. .8

 اعادۀ قوانين شرعی ودادن وظایف بلند قبلی برای علماء .9

د و ( از جمله تذکر رفته ب 1929فقره یی رهبران شورش شنوار )  12اعالميه در 

مخالف شریعت است  که" قبائل مشرقی به توافق رسيدند آن اصالحات را که 

فسخ نموده و امير امان اهلل خان شکست خورده را به قتل برسانند"
712

مواد  

اعالميه منتشره از جانب شينواری ها ارتباط مستقيم به اسالم و عقيده مردم  

افغانستان نداشت و بيشتر ماهيت سياسی و استخباراتی در آن نهفته بود و 

ه این مواد توجه بيشتر نکردند، ميرساند اما ازاینکه مال ها و روحانيون چرا ب 

که همه گروه ها بدون یک انسجام کلی برای برانداختن نظام فکر و کار 

ميکردند و هر گروه می خواست از قيام و شورشهای مردمی استفاده سياسی 

 بيشتر نماید.
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ذکر از انقالب مال عبداهلل و مال عبدالرشيد و  الميه شنوار و مشرقیدر اع

اعدام قاضی عبدالرحمن مورد،همچنان درنشد 1924ندانيان انقالب ز آزادی

. شوربازار هيچ اشاره نشدصاحب  خان و علماء و قضات و زندانی شدن حضرت  

ر و مشرقی هدف شان از عدم ذکر دوحادثه و واقعه بزرگ این شورشيان شنوا

رهبریت شورش  حرکت خود را حفظ کنند. يتاستقالل که ميخواستند بود

به دست زعمای قبائل بودبه عبارت دیگر شورش شنوار یک شورش شنوار 

قبایلی بود ولی یک گروه از علماء و مشایخ در عقب آن حضور فعال 

داشتندمانند پير و پشوای مردم شنوارحافظ صاحب فقير آباد، حافظ صاحب 

  یکی از مخالفين سرسخت رژیم بود.

شورش شنوار درمراحل اول آن از طرف کابل جدی گرفته نشد، حکومت 

شورش را یک حرکت محلی و کوچک برای رسيدن به بعض امتيازات می 

آباد حرکت کردند، دولت متوجه پنداشت اما زمانيکه شنواریها بطرف جالل 

نورستانی خان  عبدالوکيل به قوماندانی نظامی را قوای.شاه شد آن خطرجدی

و محمود یار مقابل شنواریها عزام کرد، لکن شنواریها قوای حکومتی را 

 شکست دادند و هر دو قوماندان را اسير گرفتند. 

شير احمد خان کوشش کرد تا بين قبائل اختالف اندازد، برای این منظور سراً  

زه با رهبران قبيله مهمند داخل مذاکره شد و آنها را عليه شنواریها به مبار

تشویق کردو وعده داد که دولت ایشانرا در این معامله کمک نظامی ميکند. 

مهمند ها با شير احمد خان معاملۀ سياسی انجام دادند و اسلحه ای زیاد از  

حکومت دریافت نمودند و کنترول شهر جالل آباد را بدست آوردند اما در 

م امان اهلل خان به همکاری و اتحاد خود با قبائل دیگر ادامه داده عليه نظا

مبارزه ادامه دادند. 
713 

رهبران قبائل پيشنهاد مذاکره با دولت را برای شيراحمد خان نمودند، لکن 

شيراحمد خان بدون مشوره با حکومت و شخص شاه پيشنهاد مذاکره را رد کرد 

. عدم موافقه برای مذاکره با شورشيان از طرف شيراحمد خان نتائج منفی را در 

ب شد، شورشيان قوای محمود خان را محاصره نمودند و محمود مشرقی سب

 
713  .IOR.L/P+S/11/293 
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مهمات که داشت تسليم شدو شهر جالل آباد در خطر سقوط خان با تمام افراد و  

نوفمبرتصميم گرفت برای دفاع از شهر جالل آباد  14در آمد. امان اهلل خان در 

سفر شاه  ، لکن بزرگان دولت مانعکابل را به صوب جالل آباد ترک کندشخصاً 

شدند.
714 

اگر اعليحضرت امان اهلل خان به جالل آباد سفر ميکرد و مستقيماً با بزرگان 

قبائل مذاکره می نمود و مشکل شانرا حل می کرد احتمال زیاد داشت که 

اوضاع به حالت عادی برگردد. شاه خواست تا موقف کشور های همسایه و 

ند لذا با سفير ترکيه  و دوست افغانستان را در مسأله شورش مشرقی بدا

روسيه درکابل مالقات نمود. هر دوسفير برای شاه مشوره دادند تا با مخالفين 

مقابله نماید و مشوره دادندکه جنگ تا نهایت به نفع حکومت است. 
715

 

سير همفری مالقات کرد و خواست تا نظر او  شاه با سفير انگليس نومبر 24در 

نسبت به سفير ترکيه و روسيه با شاه همفری را در مورد شورش بداند. 

تمام  تصراحت بيشتر حرف زد و شاه را متوجه خطر حقيقی ساخت و گفاب 

و نظاميان از شاه مسافه  طبقات ملت مانند علمای اسالم، دهقانان، تجار

ماليات جدید سبب غضب مردم   يتگرفته اند و اصالحات جدید شاه و وضع 

کرد تا با قبائل شنواری مفاهمه نماید و شده است. همفری برای شاه پيشنهاد 

او اضافه کرد و گفت اگر مهمند با شنواریها یکجا  .رضایت شانرا بدست آورد

شود پایتخت در خطر می افتد. در زمانيکه همفری با شاه مشغول مذاکره بود، 

حکومت هند برای قبائل هر دو طرف خط دیورند آزادی رفت و آمد را محيا کرد 

، و لين انگليس با بعض رهبران قبائل داخل مذاکره شدندو بعضی مسئو

 خط دیورند آماده باش شدند. تحرکات  همچنان نظاميان انگليسی در اطراف

 
714  .IOR.L/P+S/275,NO: 26,1928,P6311 

سردار فتح محمد خان ابن سردار ذکریا بن سردار سلطان محمد خان  شير احمد خان پسر 

 مشهور به سلطان طالئی بود

715  .Tytler Fraser ,op.cit,pp 2160217  
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انگليس را رجال قبائل تعبير به عدم مخالفت حکومت هند برای قيام خود  

نمودند.
716

 

دشمن ست تا ملت را متوجه برای وحدت ملی و مبارزه با شورش، شاه خوا

و اتحاد ملی را در مبارزه به شورشيان بوجود آورد. برای این  دخارجی ساز

منظور شاه شورش مشرقی را مداخالت خارجی معرفی کرد و دولت بریتانيا را 

مستقيماً در اشتعال شورش متهم ساخت و از مردم دعوت نمود تا با دولت 

ائد افغانی آغاز به کار نمانيد. جر انهمشترکاً عليه توطئه های خارجی متحد

نشر اخبار سياسی نمودند و ادارۀ جاسوسی بریتانيا را متهم به دست داشتن  

 در شورشها کردندو در این راستا همه جرائد افغانستان سهم فعال گرفتند. 

سپتمبر خود نوشت که دولت  12در شمارۀ بطور مثال جریدۀ امان افغان 

ملت دعوت نمود تا تحت قيادت  بریتانيا در اغتشاش مشرقی دست دارد و از

از شورشيان  بنام اشخاص گمراه  پادشاه برای دفاع از وطن متحد شوند. جریده  

کرد. و برای اولين بار جرائد افغانستان نام لورانس را یاد کردند. یاد
717

 

فعاليتهای شاه و حکومت در داخل و خارج افغانستان بسيار مؤثر و مفيد تمام 

در مقابل اتهامات دولت کابل سکوت نکرد. سفارت نشد. دولت بریتانيا 

بریتانيا در کابل طی اعالميه جریده امان افغان و مدیر مسئول آنرا متهم به 

  همکاری با روسيه کرد. دراعالميه سفارت بریتانيا،ادارۀ استخبارات روسيه 

د بين دولت بریتانيا و اعليحضرت نروسها ميخواه متهم کرد ونوشت کهرا

د. نخان دشمنی و عداوت ایجاد کن امان اهلل
718

 

و مداخالت بریتانيا در افغانستان ،  مستقيم شورشيان روسها با تهدیدات

به تنها حاضر به مساعدت و کمک به دولت افغانستان نشدو سفير روسيه 

 دادن مشوره به شاه اکتفاء نمود.

 
716  .IOR.L/P+S/11 293,PP2317,5465,6736, and also : Tytler Fraser ,op.cit, pp 

216-217 
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ه مذاکرات شيراحمد خان با مخالفين نتيجۀ رضایت بخش نداشت، سقوط نمل  

 قوای مخالفين را تقویت بيشترکرد و مخالفين شهر جالل آباد را محاصره و

زعمای قبائل مهمندکه در داخل شهر بودند داخل مذاکره شدند.در این اثناء  با

سردار محمد عمر خان داخل افغانستان شده زعامت شورشيان را بدست گرفت  

طرت دولت را در محمد عمر خان و محاصره شهر جالل آباد تسلط و سي ن. آمد

مشرقی تهدید بيشتر نمود.
719 

انقالبيون داخل شهر جالل آباد شدند و عمارات دولتی را به آتش کشيدند و 

سيطرت و تسلط کامل   فقدان   ، معنیا به غارت بردند. سقوط جالل آبادخزانۀ ر

دولت در مشرقی بود.
720

منابع خارجی تعداد کشته شده گان شورشيان را به سه 

راپور ميدهند و اما خسائر دولت در این حمله ثبت نشده است.صد نفر 
721 

سقوط جالل  آباد تهدید مستقيم برای کابل بود، شاه خواست تا از نفوذ علی 

احمدخان درخاموش ساختن شورش مشرقی استفاده کند. علی احمد خان قبل 

آزاد از حرکت بطرف مشرقی به شاه پيشنهاد نمود تا تمام زندانيان مشرقی را 

و مورد نوازش خود قرار دهد. شاه به پيشنهاد علی احمد عمل کرد و زعمای 

قبائل مشرقی را آزاد نمود و در بين زندانيان خان قبيلۀ خوگيانی ملک محمد 

خان نيز شامل بود
722

رهائی زندانيان زعمای مشرقی، در بدل نفع به حکومت به .  

تبار ساختن بزرگان قبائل در ضرر آن تمام شد، معاملۀ سوء در زندان و بی اع

بين مردم آتش کينه را بيشتر شعله آور ساخت و آزاد شده گان در باز گشت به 

 مشرقی مقاومت را تقویت نمودند و برای اعادت شخصيت و اعتبار شخصی

 عليه امان اهلل خان تبليغات نمودند. شان

 
719 .dec 1928 .ior.l/p+s/11/293 thSunday Times 9 

720
 50. انيس، محی الدین ، همان مرجع ، صفحه  

721  .IOR.L/P+S/11/293 

از خوانين با غيرت سمت مشرقی است. در بين طائفه خوگيانی  . ملک محمد جان یکی  722

اعتبار زیاد داشت و بواسطه همچشمی که در بين او و ملک قيس بود چند دفعه فی مابين 

محاربه واقع شد. و بدان سبب هر دو نفر شانرا امان اهلل خان محبوسًا به کابل خواسته بود. 

 محمد جان خان در ارگ محبوس بود.



[461] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

حضرتصاحب محمد صادق المجددی می نویسدکه ملک محمد جان خان در 

زندان او را از موقف امان اهلل خان اطالع داد و گفت که شاه تمام اصالحات خود 

را لغو ميکند. المجددی اضافه می کندکه ملک جان خان گفت که شاه امان اهلل 

در اقوال و افعال خود صادق نيست و بمجرد رسيدن به جالل آباد در جهاد عليه 

امان اهلل خان ادامه خواهد داد.
723

 

خان در مذاکراتش با زعمای مشرقی به نتيجه نرسيد و گفتار ملک علی احمد

. محمد  رتصاحب گفته بود حقيقت داشتمحمد جان خان که در زندان به حض

نمود. علی احمد خان باین نتيجه  را برای ادامه مقاومت تشویق جان خان قبائل

و رسيدن رسيد که مردم در شرق افغانستان باالی امان اهلل خان اعتماد ندارند 

به مصالحه بين حکومت و مردم نا ممکن است لذا خواست از فرصت دست  

یافته برای شخص خود کار کندو این مورد را در معرفی علی احمد خان بحث 

جالل آباد رسيد، علی احمد نمودیم. زمانيکه اخبار مغادرت شاه از کابل به 

اما مردم از علی  اعالن پادشاهی نمودو از مردم برای خود بيعت خواست، خان

احمد خان حمایت نکردند، علی احمد پول نداشت تا مصرف کند و از جانب 

دیگر علماء و مال ها نسبت به اسالميت و اخالق او در شک بودند.
724 

مشاورین شاه باین نظر رسيدند تا برای سرکوپ ساختن شورش مشرقی از  

اختالفات نژادی  مردم تاجک شمال افغانستان استفاده کنند به عبارت دیگر

را بوجود آورند و از آن  استفاده نمایند. برای این منظور با حبيب اهلل خان 

کلکانی رابطه گرفتند و از او دعوت شد تا عليه قبائل مشرقی داخل جنگ 

شود و وعده داده شد که حکومت او را کمک مالی و نظامی ميکند. از طرف 

ن قبيلۀ احمد زی مذاکره نمودند و دیگر مشاورین شاه با غوث الدین خان ، خا

او را تقویت مالی و نظامی کردند تا عليه شنواریها و حبيب اهلل کلکانی مبارزه 

 داخل جنگ شدو کند،لکن غوث الدین خان نه با شنواریها و نه  هم با حبيب اهلل
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و امکانيات که زیر دست داشت با حضرتصاحب نورالمشایخ عليه   با تمام افراد

خان یکجا شد. امان اهلل
725

 

تباه و برضد خود عمل می نمود خود کامالً در اشهای  عمليات    حکومت در تمام

واضح است که علی احمد خان والی کابل که از مهمترین و متنفذترین عنصر   و  

این انقالب بود در رأس قوا قرار گرفته از کابل نيز خارج شده بود. علماء و 

تحاد  روحانيون نيز که عليه امان اهلل خان بودند با علی احمد خان ارتباط و ا

طنت امان اهلل خان خواهد این مقدمات خاتمه سل داشتند و بدیهی بودکه نتيجه  

بود.
726

واقعيت تاریخی استکه علماء و روحانيون روابط خوب با علی احمد 

. با اینکه علی احمد خان در جملۀ مریدان حضرت صاحب چهارباغ خان نداشتند

بود، اما علماء و مال ها علی احمد خان را شخص مناسب و متقی نمی 

در عدم همکاری و حمایت مال ها  پنداشتند و سبب ناکامی علی احمد خان نيز

 و علماء از او بود.

اعليحضرت امان اهلل خان در عالج مشکالت خصوصاً مبارزه با انقالبيون 

مخالفت  و ریشۀ و حرکت او غير مسئوالنه بود. شاه از اصل بود بسيار ضعيف

ها معلومات صحيح نداشت و نمی دانست که همه مخالفين در یک هدف با هم 

و آن سقوط سلطنت . شاه را مشاورین فاسد، خود خواه و جاهل به  مشترک اند

د  ار واحواالتيکه برای شاه ميرسيامورکشور محاصره کرده بودندو اخب

نظاميان در   حقيقت نداشت و شاه در روشنی معلوماتيکه داشت حرکت ميکرد.

 با مخالفين دولت بودند. وظائف شان مخلص به شاه نبودندو سراً

اسالمی و زعمای قبائل خصوصاً سليمانخيل و جاجی و  اع علماشاه از اجتم 

احمدزی ، در دیره اسماعيل خان با حضرت نورالمشایخ اطالع نداشت . شاه از 

  حلقۀ سری  يب اهلل کلکانی بودند نمی دانست .گروهی که در عقب حرکت حب

را شخصيتهای معروف و معتبر جامعه مانند صاحب  عقب حبيب اهلل کلکانی

شيرجان خان و  زاده ، صاحبه عبداهلل جان و صاحب زاده عبدالغفور جان زاد

 .عطاء الحق و حضرات شمالی  تشکيل می دادند
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شاه در مبارزه و خاموش کردن شورشها در آغاز از قوت نظامی کار می گرفت 

و در حالت ضعف و ناتوانی به وسائل غير مشروع مثل اختالفات بين قبائل و 

صل می گردید، سياست تذبذب و غير ثابت شاه نتائج وخيم زبان و مذهب متو 

 را در آینده افغانستان بجا گذاشت. 

شاه در سرکوپ ساختن شورش مشرقی با استفاده از قوای نظامی ناکام ماند 

و همچنان علی احمد خان و شير احمد خان در مذاکرات شان با شنواری ها به 

هيئت رهبران شورشی در جریان بود، نتيجه نرسيدند. در حينی که مذاکرات با  

که ها  رفورم  امان اهلل خان برای اینکه علماء را طرفدار خویش بسازد، بعضی از

: روز جمعه ،مانندبود،ملغی ساخت  موجب نارضایتی شدیدمردم ازدولت شده

دوباره بعنوان روز رخصتی اعالن شد، مکاتب دختران مسدود گردیدو  

تعدد زوجات رفع حجاب و پوشيدن اجباری مقررات مربوط به نکاح صغيره، 

کاله و دریشی منسوخ اعالن گردید. در این ضمن حضرات شوربازار نيز همراه 

پنج الی شش نفر دیگر از رهبران دینی که به علت تحریک شورشهای گذشته 

زندانی شده بودند، بعد از امضای تعهد نامه ای که به هيچگونه فعاليتی بر 

هندکرد، از زندان رها شدند.ضد دولت اقدام نخوا
727

 

منابع خارجی و مؤرخين افغان مانند دکتور سنزل نویدنقل ميکنندکه در اوائل 

ماه دسمبر، محمد صادق المجددی حضرت صاحب شوربازار بعنوان ميانجی، 

نومبر  26مذاکراتی از طرف حکومت با مال صاحب تگاب انجام داد، و در 

به اطاعت از پادشاه  دم را دوبارهبيست نفر از علمای کابل مر 1928

به این نتيجه رسيده ام که  تحقيقات جدیدکه بنده انجام داده ام .فراخواندند

حضرتصاحب محمد صادق المجددی به نمایندگی امان اهلل خان با شورشيان 

و همچنان حضرت صاحب محمد صادق المجددی شنواری مذاکره انجام نداد 

، نمی توان این ن موضوعات هيچ اشاره نکرده استدر خاطرات خود بای

و در جایش ذکر خواهد  گزارشات را صحت گذاشت . آنچه تاریخی ثابت است

و بعداً بين امير عنایت  حب بين شاه امان اهلل خانکه حضرتصا شد، این است
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اهلل خان و حبيب اهلل خان کلکانی ميانجی گيری نموده بودو از جانب دیگر 

حضرتصاحب و دیگر علماء حکم تکفير قبائل شنواری و مهمند را ندادند. مال 

ه بين دولت و قوای شورشی صرف صاحب چکهنور با اینکه جهت مصالح

 شرط لغو اصالحات را گذاشت . برای صلح  مساعی نمود اما

امان اهلل خان حاضر شد با تن دهی به مطالبات مذکور راه مصالحه در پيش 

مداوم   که شورشهایاالت چنان بحرانی بودگيردو به قدرت باقی بماند، ولی ح

دست بهم داد و فرصت های    از یکطرف و فرسودگی دولت مرکزی از طرف دیگر

مناسبی برای یک فرد سابق اردو بنام حبيب اهلل را، مساعد گردانيد.
728
شورش  

پایتخت از هر  شورش از شمال شدو مشرقی ادامه داشت که دولت متوجه قيام

امان اهلل خان مجبور شد تا در جبهات متعدد  گردید،طرف مورد تهدید واقع 

 ت را در آنزمان نداشت.امکانيا همه بجنگد و دولت این

در کتاب اش بنام » مرورکوتاهی برزندگی و مبارزات   یداکتر عبدالرحمن زمان 

غازی مير زمان خان کنری« با استفاده از منابع خارجی و راپور محرمانۀ اسناد  

آرشيف هند بریتانوی والی علی احمد خان را عامل عمده ناکامی خاموش 

 می نویسد: یساختن آتش اغتشاش شنوار می داند. داکتر زمان

ناد آرشيف هند بریتانوی ضمن دادن این خبر )تعيين یک راپور محرمانۀ اس

علی احمد خان بحيث رئيس تنظيميه نظامی و ملکی ننگرهار( عالوه ميکند 

که برفباری تازه و فقدان ترانسپورت سبب تأخير حرکت علی احمد خان ،والی 

سابق کابل که حاال بحيث آمر نظامی و ملکی سمت مشرقی تعيين شده، 

 گردید.

با اغتشاش شينوار از دو سند محرمانۀ ذیل آرشيف هند بریتانوی  در رابطه

معلوم ميشود که قبل از رسيدن والی علی احمد خان به جالل آباد قوای غازی 

 ميرزمان خان مؤفقيت و پيشرفت های خوبی داشت. 

شاغاسی علی احمد خان یک شخص جاه طلب و از مدت ها قبل آرزوی سلطنت 

کار شکنی های او که با اختيارات تام به سمت مشرقی را در سر ميپرورانيد. 
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فرستاده شده بود، یکی از عوامل عمدۀ ناکامی تالش های رژیم امانی در 

خاموش ساختن آتش اغتشاش شينوار بحساب می رود.
729 
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 فصل هفده هم 
 شمال و سقوط سلطنت  اغتشاش در

و از حبيب اهلل  داده ۀ قومی و زبانی عدۀ کوشش داشتند تا قيام شمال را صبغ 

خان کلکانی منحيث مدافع قوم تاجک دفاع کنند، این روش بعد از اشغال 

قيام مردم شمالی ،  نظامی امریکا و تشکيل اتحادیه شمال قوت بيشتر یافت.

عليه پشتون نبود، بلکه قيام عليه بی عدالتی وظلم مامورین  قيام قوم تاجک

ۀ مردم از ادامۀ زعامت سدوزایی و محمد زائی خسته . عامدولت امانيه بود

از جانب دیگر مبارزه  شده بودندو تغيير را در زعامت کشور می خواستند.

. دخيل ساختن علمای اسالم عليه شخص امان اهلل خان و طرفداران فاسد او بود

عيت های تاریخی احساسات قومی و زبانی و نژادی در تحليالت تاریخی، واق

عصرحاضر،عصرتحقيقات علمی باساس اسناد رسمی و  ن می کند.را پنها

غير رسمی ميباشد. متأسفانه اکثر واقعات و حوادث قيام شمال از 

وظيفۀ محققين  در حال حاضر نظرتاریخی صحيح بحث وتحقيق نشده است و

را از غير   ها  جوان افغانستان است تا کتب تاریخ را بازنگریی نمایند و واقعيت

یک کار ساده و آسان هم نيست ، جهد فوق روش  جدا سازند، و این هاواقعيت  

دراین فصل، عصر امير حبيب اهلل  ميخواهد. را العاده و تجرد از هوی و نفس

، عصر حبيب اهلل خان فصل مستقل را موردبحث نيستخان کلکانی 

ميخواهد، عصر حبيب اهلل خان با نقاط مثبت و منفی آن جزء از تاریخ معاصر 

نستان است و ما نمی توانيم نه ماه دوران حبيب اهلل خان را از تاریخ افغا

 افغانستان جدا سازیم.

از افزایش  شورشهای شمال کابل را ميتوان نتيجه مستقيم نارضایتی مردم 

ادارۀ دولت حساب کرد. نارضایتی مردم شمال کابل  ماليات و سوء استفادۀ

قبل از قيام شنوار آغاز شده بود و انقالب شنوار فضاء را مناسبتر برای اظهار  

انقالب  مبارزه با یتی ساخت به دليل اینکه حکومت و نظاميان مشغولانارض

ترشد.  شمال آماده برای شورشها در مشرقی شدندوساحه شنوار و شورشهای

ریکه در شورش شنوار عدۀ از مامورین ملکی و نظامی صادقانه برای  همانطو 
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نظام کار نکردند و در بسا موارد با شورشيان همکاری نمودند، در شمال نيز 

سياسی و  همين تجربه تکرار شد. علماء و بزرگان شمال کابل از وضعيت

م گروه ها به نفع خود استفاده نمودند و در سقوط امان اهلل خان با تما  اقتصادی

همکاری نمودند. جنبش شمال در آغاز مرحله بنام دین و دفاع از مقدسات 

اسالمی آغاز نشد، حبيب اهلل خان کلکانی نه عالم و نه هم مربوط به جامعه 

صبغۀ دینی و اسالمی بخود گرفت  روحانی افغانستان بود، اما به مرور وقت 

ام را بدست گرفتند ومردم را  و علماء و بزرگان خانواده های روحانی قيادت زم

ی که در عقب او اهه وگروکلکانی  خان عليه شاه تحریک نمودند. حبيب اهلل

را صبغۀ دینی و دفاع از اسالم در و قيام خود بودند، کوشش داشتند تا حرکت 

بين مردم معرفی کنند و از وجود علماء معروف و با قدرت برای رسيدن به  

سته با ذکاوت سياسی دراستفاده از علماء موفق قدرت استفاده نمایند. این د 

 از بزرگان و علماء را تهدیدکردک عده ی حبيب اهلل خان بود. گفته ميشود

از علماء و بزرگان از ترس شورشيان با حبيب اهلل خان همکاری نمودند،   بعضو

این نظریه را مرحوم قوماندان پوليس جنرال محمد رفيق آصفی تأیيد ميکند. 

دیگر علماء خواستند تا از وجود حبيب اهلل و حاميان اش برای از جانب 

سرنگون ساختن نظام امان اهلل خان استفاده کنند، به اصطالح سياسی 

تاریخ حوادث  مصلحت مشترک همه اطراف را باهم جمع کرده بود و در جریان 

مه خود ادامستقالنۀ  می بينيم که بعد از سقوط امان اهلل خان هرگروه به سياست  

 داده و اتحاد بين گروه ها به دشمنی و عداوت مبدل شد.

 می نگارد: 1929دیپلومات های انگليس در اوایل یکی از در همين موارد 

دفتر  » درچند ماه اخير گزارشات پراگنده یی از فعاليتهای بچه سقاء در

اءً غير نب سکرتریت این سفارت درج شده است.  خاطرات هفتگی اتشۀ نظامی و  

ی نخواهد بود اگر در جریان شورش شنوار حرکات و فعاليتهای این رهزن طبيع 

را وسيع و برجسته بدانيم. اگر چه دليلی وجود ندارد که وی با شورشيان مربوط 

باشد، ولی درهر حال او یک فرصت طلب ماهر است و از هر چانسی که بخت و 

 . او عمال راه اده را خواهد کرداقبال فرا راه وی بگذارد، حد اعالی استف

شمالی در بين کابل و چاریکار را مسدود نموده و چنين بنظر می رسد که همه 

تالشهایش فقط بر عليه شاه و حکومت ميباشد. افراد عادی و ترافيک آزادانه 
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در این راه رفت و آمد دارند که این امر یک امتياز برجستۀ بچه سقو به شمار 

دـ را )که در انگلستان حکایه ميکردند( می رود و لقبی نزدیک به ـ روبن هو 

برای وی کمایی کرده است«.
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از راپور فوق استنباط می شودکه سفارت انگلستان در کابل معلومات دقيق 

دليل به عدم روابط نزدیک بين  و این خود حبيب اهلل خان در دست نداشت از

ميتواندباشد. در آغاز مرحله  خان وهمکارانش و سفارت انگلستان  حبيب اهلل

ها در هند شمرده انگریزاینکه شمال کابل تهدید مستقيم برای نفوذ و تسلط    با

سفارت  بيشتر نميشد اما نزدیکی کوهدامن و شمالی به کابل مایه پریشانی

 بریتانيا نسبت به شورش مشرقی بود.

غير مرتبط به خانواده  شخصيت غير معروف وبقيادت در مورد انقالب شمال 

علماء سخنان ضد و نقيض وجود دارد، عدۀ او را   گروه  وافغانستان  های بزرگ  

بنام دزد و قطاع الطریق و عدۀ او را خادم دین رسول اهلل و عدۀ سوم او را مبارز 

اما هيچيگ از این نویسندگان با  ک ها قلمداد می کنند،تاجراه آزادی 

انقالب شمال را مانند و یا نتوانستند از وثائق دست اول نخواستند استفاده 

شنوار و مشرقی بحث تاریخی نمایند، و تا هنوز و انقالب  1924انقالب 

زوایای تاریک این انقالب روشن نگردیده است. حبيب اهلل خان شخص غير 

معروف و بی بيسواد بود لکن قدرت و توانائی این را داشت که از شرایط  

ناسب در وقت مناسب و مکان مناسب استفاده درست نماید و موفق شد م

را با خود متحد سازد و همچنان   یشخصيت های ملی و بزرگ قومی شمال

اغراء مالی و یا  از راه یا  رجسته دولت امانيه را همکاری رجال ب  تا موفق شد

ل نظام داخ م همکاری ها بين طبقات مختلفتهدید با خود همکار سازد. با تما

 نتيجه به نفع جهت ثالث تمام شد. در مبارزه با امان اهلل خان  و خارج آن 

از روابط حبيب اهلل خان با علماء و خانواده ای مجددی شمالی، دکتوره سنزل 

نوید به نقل از کتاب شاه آقا صدیق مجددی بنام» حبيب اهلل خادم دین رسول 

 اهلل« می نویسد: 
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یک مالقات محرمانه بين   1928  نوامبرق مجددی، در  بنا به گفتۀ شاه آقا صدی

حبيب اهلل بچۀ سقاء و بزرگ جان مجددی، مشهور به مال بزرگ در منزل صاحب  

زاده عبداهلل جان مجددی صورت گرفت. بزرگ جان مجددی ) بزرگ آقا( که 

یکی از خلفای آخوند زادۀ تگاب بود، ضمن مذاکرات با حبيب اهلل اظهار نمود 

رهبران دینی در آغاز امان اهلل را به خاطر اعالن جهاد و مبارزۀ موفقانه اش که 

به مقابل انگليس حمایت کردند و او خود از جملۀ کسانی بود که جانشينی او 

را به سلطنت تأیيد کرد، ولی امان اهلل بعد مراجعت از سفر به روسيۀ شوروی، 

بروز تهدید آميز و ظالمانه  ه و رفتارش بمقابل علماء روزداسالم را ترک نمو 

ترگردید....  بزرگ آقا به حبيب اهلل کلکانی تعهد نمود که تا زمانيکه حرکات وی 

با شریعت اسالم موافق باشد از وی حمایت خواهد کرد.
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من این مورد را در کتاب خود بنام » افغانستان در عهد اعليحضرت امان اهلل 

مرحوم جنرال محمدرفيق آصفی، قوماندان   کرده بودم.  خان« به عبارت دیگرنقل

از مجلس بزرگ و سری که در منزل صاحب زاده صاحب اکادمی پوليس، 

عبداهلل جان مجددی که مامای آصفی صاحب بودبرایم حکایت نمود و گفت که 

در این مجلس شخصًا حضور داشت و از من خواست تا بعد از وفات شان این 

که خانواده ای محمدزائی که  او یکی از موضوع را یاد کنم و ترس داشتند 

 صفی ميگفت که حبيب اهلل خان دراعضای آن بود آزرده خاطر نشوند. مرحوم آ

مجلس وعده داد که تا سقوط امان اهلل خان تسليم نميشود و بعد از سقوط 

سلطنت به علماء و مشایخ احترام ميداشته باشد وهر شخصی را که بزرگان 

کاندیدکنند از او اطاعت ميکند. مرحوم آصفی اضافه   برای زعامت افغانستان
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بزرگ احمد مجددی معروف به بزرگ جان فرزند شاه قيوم احمد و نواسه شاه خورشيد احمد در  

سال خورشيدی در ولسوالی ميربچه کوت والیت کابل متولد گردیده. موصوف در  1257سال 

در سومين جنگ افغان و انگليس سهم فعال داشت و قيادت مردم کوهدامن را به عهده  1298

 داشتند.

خطبۀ ، نام پادشاه را درهنگام برگشت امان اهلل خان از سفر اروپا که مخالفت با ریفرم های شاه

ر سال  نماز نگرفت و از حرکت امير حبيب اهلل پشتی بانی جدی بعمل آورد.  حضرت بزرگ جان د

سالگی وفات و زیارتگاه او بنام حضرت جی صاحب کوهدامن در قریه ده سقی  56بعمر  1212

 ميربچه کوت موجود است.
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وعده ای همکاری را داد.   تعهد حبيب اهلل کرد که مامایم عبداهلل جان در مقابل

عامل اساسی در تأیيد حبيب اهلل چنانکه مرحوم قوماندان صاحب می گفت 

حبس حضرات شوربازار بود.
732
  

بی که توسط روحانيون محل حبيب اهلل خان شکایات محلی را با انتقادات مذه

ارائه شده بود، توأم  نموده و توانست با استفاده از گویش عاميانۀ مردم  

روستا، احساسات مذهبی مردم را در برانداختن رژیم تحریک نماید. وی در 

حمایت همه رهبران مذهبی کوهستان، بشمول پسر مالی با نفوذ  نوامبرماه 

به صفت مدافع ارزشهای اسالمی و  تگاب، را حاصل کرده و موقف خود را

و اینک حاضر بودکه بعنوان قومانده ان مردم کوهستان تثبيت نموده بودقهرم

و رهبر قوای محلی به تهدید مقامات رسمی محلی آغاز نماید.
733

 

حبيب اهلل خان را در حقيقت، بزرگان دولت امانيه کمک و مساعدت کردند و 

صادق نبودند. حبيب اهلل می گوید: بسيار   یک عده از مامورین عاليرتبه به شاه

به پول ضرورت داشتم، اطالع یافتم که امان اهلل خان معاش عساکر را زیاد می 

سازد فوراً نام خود را ثبت قوای نظامی نمودم.
734
حبيب اهلل منحيث عضو قوای  

سهم داشت و در بازگشت  1924دولت در خاموش ساختن انقالب نظامی 

 
صاحب زاده عبداهلل جان مجددی یکی از اعضای حرکت مشروطه خواهان در عهد امير .  732

حبيب اهلل خان بود و یکبار در عهد حبيب اهلل خان به اتهام عضویت داشتن در حرکت مشروطه 

خواهان زندانی شده بود. بعد از رسيدن حبيب اهلل کلکانی به سلطنت بحيث رئيس تنظيميه 

و در آنجا بتاریخ عهد محمد نادر خان زندانی و به کراچی تبعيد شمال کشورمقررشد و در 

برای معلومات ميالدی ،گفته ميشود که مرموزانه به شهادت رسيد.  1939شمسی / 1313

 مراجعه شود. Afghazad.comبيشتر به : 

صاحب زاده صاحب عبدالغفور جان مجددی ، برادر عبداهلل جان مجددی ، پدر مرحوم  

ن راغب بحيث مستوفی الممالک تعيين شد و در عهد نادر خان بعد از چند  عبدالمجيد جا

وقت زندان رها و در کابل وفات نمود. قوماندان صاحب محمد رفيق خان آصفی ، پسر سردار 

محمد آصف خان، از شاگردان اول پوليس افغانستان بود و در انگلستان تحصيالت خود را 

وظيفه شان قوماندان آکادمی پوليس بود. آصفی صاحب  به پایۀ اکمال رسانيده بود و آخرین

در جنوب کالفرونيا وفات کردند. قابل یاد آوری ميباشد که صاحب زاده عبداهلل جان ، پدر 

 بزرگ من از طرف مادرم است.
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734  .36-Habibullah” My life from brig and to king” pp 35 
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یافت که قوماندان سه تن ازهمقطران و دوستانش را زندانی   درجالل آباداطالع

کرده است. حبيب اهلل برای نجات دوستان خودکوشيد و آنها را از زندان رهاء و 

یکجا فراری شدند و بطرف والیت شمالی رفتند.
735

 

از مطالعه و تحقيق در مورد انقالب شمال، به نقاط بسيار مهم ميرسيم و 

بزرگان دولت نقش منفی را در معامله با شورش شمال بازی مالحظه می شودکه  

نمودند و شاه را از حقيقت موضوع بی خبرگذاشتند. در زمانيکه شورش بسيار 

ضعيف و قابل حل بود، شاه را از خطر آن ترسانيدند و زمانيکه شورش به اوج 

قدرت خود رسيد، شاه را از ضعف و ناتوانی شورشيان اطالع دادند و در هر  

دوحالت برای کشور و شاه امان اهلل صادق نبودند.گزارشات نشان ميدهدکه 

ن عالی دولت امانيه و حبيب اهلل شخص ضعيف و بی سواد بود ، اما ارکا

 شاه از او شخصيت تاریخی ساختند. مخالفين

مرحوم محی الدین انيس در کتاب خود در مورد حبيب اهلل خان  از زبان خودش 

ت را به وزارت دفاع تسليم داده به کوهدامن بازگشت و می نویسد: تفنگ دول 

از آن تاریخ به بعد در جملۀ خارجين از قانون شمرده شدم. در کوهدامن حبيب 

کوهدامن بود آشنا و در جملۀ  سن که از زمينداران بزرگاهلل با ملک مح

دشمنان خود را بواسطه حبيب اهلل می ترساند و  . ملک محسنمکاران او شده

صطالح امروز آنها را ترور می نمود. حبيب اهلل در شجاعت مانند نداشت و به ا

معروف به همکاری با فقراء بود و با فقراء از سخاوت کار ميگرفت و در بين 

فقراء و مساکين شمالی محبوبيت زیاد داشت.
736 

 آشنائی داشت و با روحانيون  رجال برجسته و با نفوذ آنجا  حبيب اهلل درشمالی با

نزدیکترشد. حبيب اهلل خان رشوربازا شدن حضرتصاحب زندانی ی بعدازشمال 

خلق کرد و بی امنيتی در منطقه  ن مشکالت زیاد را برای حکومت درکوهدام

هر روز بيشتر می شد. حکومت برای حفظ امنيت شمالی علی احمد خان را به 

به قصد   آنجا فرستاد. درنتيجۀ فشار های علی احمد خان ، حبيب اهلل شمالی را

پشاور ترک نمود. بعض اقوال هم موجود است که علی احمد خان برای حبيب 
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736  .Tyter , Fresar ,op.cit. p 215 
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اهلل توصيه نمود که شمالی را ترک و به صوب پشاور رفته در آنجا انتظار داشته 

باشد.
737

 

بعد از یکسال اقامت در پشاور، حبيب اهلل به شمالی برگشت. در بازگشت 

از امان اهلل خان شکایت دارندو شاه مالحظه کرد که همه مردم خصوصاً مال ها 

را متهم با خارج شدن از اسالم می نمایند. در این وقت حبيب اهلل لباس دفاع از 

اسالم را بر تن کردو در جملۀ مدافعين از اسالم قرار گرفت، و بزودی راه بين 

جنوب و شمال را مسدود ساخت و ازکاروانها ماليه گرفت.
شخصيت قوی و  738

خليفه صاحب کلکان بود. خليفه صاحب کلکان از جمله خلفای   مالیشبا نفوذ در

حضرتصاحب شمس المشایخ بود. حبيب اهلل با این شيخ نزدیک شد و وعده 

ه انتقام خون قاضی صاحب عبدالرحمن خان وحضرت صاحب شوربازار را کداد

از امان اهلل خان می گيرد. متأسفانه شهادت قاضی القضات و حبس 

مانند پيراهن خون پرحضرت عثمان د صادق المجددی، محم حضرتصاحب 

شده بود و هرگروه می خواست پالنهای خود را در عقب آن پنهان نماید در 

 در مورد آن بحث خواهيم داشت. حقيقت چيزی دیگری بودکه حاليکه 

حبيب اهلل خان در شمالی برای حکومت خطر و تهدید شد. حاکم کوهدامن 

به او  خان حمایت ميکرد و مانع رسيدن حکومت شيرجان خان از حبيب اهلل

اگر حبيب اهلل خان را تسليم کند عفو ميشود.  ميشد. حکومت اعالن نمود

حبيب اهلل در نخست به دعوت حکومت موافقه داشت لکن سيد احمد خان در 

 تحقيقات اش در محکمه در این مورد چيزی دیگر می گوید:

ضرابخانه آمده بودم وقت نان بود،سردار یکروز درگلخانه برای چيزی کار 

) چند مرتبه   محمد عثمان خان مرحوم پهلوی او نشسته با او بيان ميکردکه

برای محمد ولی خان پيغام کردم که شما با من عهد کنيد من آمده توبه می کنم 

وبمن اطمينان بدهيد. نامبرده پيغام فرستاد که اگر من بشما عهدکنم عهد 

ن اهلل خان شما را می کشدو من بد عهد می شوم بعد از آن من شکن می شوم اما

 
737  .Adamec ,op.cit. p 98 

738  .Habibullah.op.cit,p 98 
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هم درپی کار خودکوشيده سر رشته جمع آوری را نمودم( همين قدر از روی حق 

  .1308برج دلو سنه  16کردم .و راستی خبر داشتم عرض 
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بسيار مشکل است که این راپور راتصدیق و یا تکذیب نمود، اما نمی توان از 

. شواهدبعدی نشان ميدهد که حبيب اهلل خان از یا گذشتردآن صرف نظرک

محمد ولی خان و حسن رفتارش نسبت بخود تقدیر و احترام می نمود. تقدیر و 

محمد ولی خان را در فرمان پادشاهی بامضاء حبيب اهلل خان مالحظه   از  احترام

 می کنيم.

 محمد ولی خان هر قدر عسکر و نفرکه بخواهد داده شود

 1348شعبان  23،  418مبر فرمان ن 

 ی و عزتمند آقا خان قوماندان،ل عاليجاه عزت همراه محمد محسن خان وا

صداقت همراه محمد وليخان وکيل سابقه امان اهلل را از حضور اجازه داده شد 

که بخانۀ خود برود لذا شما را امر است که به مصلحت خود نامبرده هر قدر نفری  

ی و جانی خود بخواهد برایش مقررکرده به نفری که برای پيهره و حفاظت مال

خود امر حضور را بفمانيدکه در تحت اثرخود وکيل بوده به مال و هستی و خود 

او تکليفی نرسانند و محض برای حفاظت خانۀ او باشندکه از دیگر طرف هم  

 مزاحمتی به آنها نشود تا به آسوده حالی با عائله خود باشند.

، مهر حبيب اهلل ، ثبت صحفۀ فرامين دورۀ حبيب اهلل  محل امضاء ، شير جان

خان.
740

 

محمد سميع خان قوماندان پوليس در راپور خود می نویسد: می خواستم که 

درکوهدامن چند روز دیگری در دستگيری بچه سقو اقدامات کنم در ین اثناء 

شخصی برایم اطالع داد که بچه سقو در قلعه مرا بيک بجای محمد وليخان 
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[474] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

يل است در آنوقت بدرستی گمان کرده نتوانستم که این چنين دزد جانی وک

بجای وکيل پادشاه آمده بتواند.
741

 

یان تحقيقات محاکمه اظهار رئيس تنظيميه سمت شمالی احمدعلی خان در جر

 :  داشت 

نسبت به سؤاالت ریاست محترم دیوان عالی که در بعض جایها از جانب محمد 

م نموده اند، قرار آتی هولی خان به جوابيه دیوان عالی ایمائی به بنده 

 توضيحات ميدهم:

دو مرتبه در زمان تشریف فرمائی اعليحضرت امان اهلل خان باروپا پسر سقا نزد 

کردتائب می شداز جانب وکيل موصوف آمد از کردار خود اظهار ندامت 

مذکور قبول نشده خواهش وی رد و نامبرده را از بد عهدی اعليحضرت 

ممدوح خائف ساخته قبول توبه مذکور را از جانب اعليحضرت از باعث اینکه  

اعتماد بقول اعليحضرت ندارم رد کرده است. 
742

 

تأیيد بعض رجال برجستۀ دولت از حبيب اهلل و حمایت بزرگان منطقۀ شمالی از 

او و همکاری نظامی بين حاکم اعلی کوهدامن شير جان خان با حبيب اهلل خان 

سبب شدکه حبيب اهلل شخصيت قوی در شمالی گردد و حکومت را از ناحيۀ 

وجه شرق ساخت شمال تهدید کند. سقوط جالل آباد در شرق، شاه را بيشتر مت

و تصور نمی کرد که پایتخت از شمال مورد تهدید حقيقی باشد، برای مبارزه 

با شورش مشرقی، شاه خواست تا با شمال از راه مصالحه و مفاهمه مشکل را 

حل و فصل کندو حبيب اهلل را برای سرکوپ شورشيان مشرقی بفرستد، هدف 

. اعليحضرت امان اهلل ودخالص شاز شاه این بودکه در یک وقت از دو دشمن 

بحيث رئيس تنظيميه شمالی خان ،علی احمد خان را که شخص با اعتماد بود 

مفاهمه و  راه هدایت داد تا مشکالت را با مردم شمالی از برایش ومقرر 
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[475] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

تا تعداد از مردم شمالی را برای خدمت نظامی  مصالحه حل کندوکوشش شود

جلب نماید.
743

 

کابل را به قصد شمالی ترک نمود و در مسير  1928دسمبر  5خان در احمدعلی 

 14بين طرفين  راه با گروهی از افراد مسلحه برخورد نمود و در نتيجۀ جنگ

که صورت گرفت نشان داد در مورد حملهکه  ، تحقيقاتکشته بجا ماند

مهاجمين افراد حاکم اعلی کوهدامن شير جان خان بودند. احمد علی خان 

اختيار نمود و برای اظهار حسن نيت تمام زندانيان را از درجبل السراج اقامت  

زندان رهاء کرد و در بين رهاء شده گان ملک محسن نيز بود.
744

زندانيان بعد از 

 عفو با حبيب اهلل یکجا شدندو سبب قوت بيشتر مخالفين دولت شد.

احمدعلی خان بزرگان شمالی را برای مفاهمه و مذاکره در جبل السراج دعوت 

و مجلس دو روز و درحدود دو هزار نفر در جبل السراج حضور یافتند  نمود

علی احمد خان هر جمعيت را عليحده مالقات و دال سائی نمود.  دوام داشت.

بزرگان قوم حاضر شدن شش هزار نفر را برای خدمت نظامی بدهند و همچنان  

عالقۀ  وعده دادند تا امنيت راه را تأمين کنند. سه هزار و پنجصد نفر از

و کوهستان و دو آب و سالنگ و غوربند بزودی شامل قوای نظامی شدند

شورشيان شنوار عزام نمودو برای هر فرد یک   حکومت آنها را برای سرکوپ 

سه پيشنهاد برای بزرگان قوم  ماه معاش داده شد. در ختم مجلس علی احمد

 کرد و خواهش کرد تا یکی از این سه شرط را بپذیرند:

و همراهان او را فتنه انگيز و مستحق قتل بدانند و در مقابل   ءسقاپسر .1

 قتل شان یک لک روپيه بشکل هدیه از طرف حکومت داده می شود.

 اگر امکان قتل شان نباشد جمعيت مذکور را از بين خود خارج کنند. .2

اوشان را به ضمانت خود به اگر خارج ساختن هم نا ممکن باشد  .3

 حکومت حواله بدارند.
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[476] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

به تمام   و بزرگان اقوام شمالی  خوانينبرای اعليحضرت نوشت  :  علی خاناحمد  

شرط سوم را   ندانستند و اما امکان پذیررا جدیت اقدام کرده شرط اول و دوم 

ت بتائب شدن آنها بریاست ط نسبجراء آورده از جانب اشرار چند شردر عرض ا

نسبت باقتضای وقت و اینکه شکستی ما از نمله بشمالی رسيد   تقدیم نمودند

و من تمام وضعيت شمالی را یومًا فيوماً بذریه تيلفون بحضور اعليحضرت 

امان اهلل خان شرحدار عرض کرده و عریضه مفصل دیگر بحضور شان تقدیم 

نمودم که شرط جمعيت اشرار را به مجلس وزراء رویت داده از نتيجه بمن امر 

 مایند.فر

کرده  وط اشرار را جمعيت وزراء قبول شرعلی احمد خان ادامه داده می گوید:

بعد بنده بآنها در باغ عارق کوهدامن در قلعۀ جناب حاجی ميراز محمود خان 

داخل مذاکره شده بقرآن عظيم الشان، از نزد تمام جمعيت هفتصد نفر مسلح 

جلد قرآن را بحضور فرستادم وعدۀ قرآنی گرفته بقرآن بآنها وعده داده هر دو 

  صاحب حاضرشورا،اعليحضرت امان   رئيس  روز دوم که زیارت قرآن رابواسطه

نایل شدندشخصيکه اعليحضرت را از امضای قرآن مانع نمودند  خان اهلل

همين شخص محمد ولی خان وکيل بود.
745 

مذاکرات احمد علی خان با حبيب اهلل خان در باغ عارق به مصلحت و منفعت 

ا نمایندۀ پادشاه حبيب اهلل از نظر سياسی و اجتماعی ب   ب اهلل خان تمام شدويحب

و با نماینده خاص شاه معاهده بامضاء رسانيد، به عبارت  در یک ميز نشست

دولت حبيب اهلل را یکطرف مهم قضيه شناخت. عدم قبول شاه به پيشنهاد دیگر  

و از طرف دیگر  لی موقف احمد علی خان را ضعيف ساختمخالفين در شما

مخالفين باین نتيجه رسيدندکه مذاکره و مفاهمه با حکومت نتيجه ندارد. 

حبيب اهلل از طریق حاکم اعلی شمالی شيرجان از تمام جریانات حکومت 

معلومات بدست می آورد. شيرجان معلومات سری دولت را به اطالع حبيب اهلل 

 ميرساند. 
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الی از حبيب اهلل خان ترس و خوف احمد علی خان نمی دانست که بزرگان شم 

دارند، از جانب دیگر بزرگان شمالی فکر می کردند که حکومت نميتواند 

ایشان را در مقابل حبيب اهلل حمایت کند،لذا تمام وعده هایی که در جریان 

مذاکره جبل السراج به علی احمد خان داده بودند بی اساس بود، علی احمد 

ميکرد و ضمانت مال و جان شانرا می نمود و  خان باید موقف مردم را درک

وعده ميداد که آنها را در مقابل حمالت حبيب اهلل حمایت ميکند، سران  

علی احمد خان قدرت دفاع از آنها را ندارد و اعتماد  شمالی ميدانستند که

باالی علی احمد خان و همکاری با دولت معنی مخالفت به حبيب اهلل و رجال او 

ی آمدو مردم آماده نبودند سرمایه و جان های خود را فداء حکومتبه حساب می  

ندارد. از جانب دیگر حبيب اهلل و رجال او مردم  نمایندکه قدرت دفاع از آنهارا

 را  تهدید به مرگ ميکردند و از ترور کار ميگرفتند.

حبيب اهلل خان در مورد ثبت نام سه هزار نفر برای خدمت نظامی که علی احمد 

خبر داده بود، معلومات داشت . حبيب اهلل در این مورد از آن خان برای پادشاه 

می نویسد: من برای مردم گفتم که داخل عسکری شده به کابل بروندو بعد از 

، ما بدین ترتيب رگردنددریافت اسلحه از وزارت حربيه دوباره به شمالی ب 

اسلحۀ زیادی بدست می آوریم.
746

 

علی احمد در راپور سری که عنوانی شاه به کابل فرستاد ، حقائق را واضح به 

شاه بيان کرد و نوشت که در شمالی رهبران اسالمی و مال ها اعمال حکومت را 

ای بر نوشت که مردم شمالی حاضر نيستند ميدانند، او برای شاه غير اسالمی

زیرا مال ها فتوا داده اند که هر کس با دولت  جنگ با مردم مشرقی روند

همکاری کند مرتد و مالش چور و قتلش واجب اسالمی است.
747

 

برای حکومت مشکل بود تا در تمام جبهات با مخالفين مسلح بجنگد، لذا شاه 

دهد، برای این منظور را در وضعيت بيطرف قرار  الخواست تا مخالفين شم 

بيک نتيجه برسد.  مذاکره کرده برای احمد علی خان امر نمودتا با حبيب اهلل
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توسط قاضی غالم حضرت خان برای  علی خان در این مورد می نویسد: احمد

حبيب اهلل پيام فرستاده از او دعوت نمودم تا برای مذاکره حاضر شود. حبيب 

کره تنها خودش  فقه نمود اما شرط گذاشت که علی احمد خان برای مذااهلل موا

احمد علی خان به شرایط حبيب اهلل موافقه نمود. مذاکره   .بيآید بدون عسکر

بين طرفين صورت گرفت و هر دو طرف بيک اتفاق رسيده و امضاء کردندو 

علی احمد خان شاه را در جریان گذاشت.
748

 

حکومت مت را اطاعت ميکندودر مقابل  اوامرحکو حبيب اهللدر اتفاقيه آمده:

رتبه غوند مشری  و معاش ب و حبيب اهلل و سيد حسين را اعالن  عفو عمومی را

، و برای افراد زیر دست حبيب اهلل بلغ سه هزار روپيه ترقی ميدهدساالنه به  م

خان سه صد و شست روپيه بشکل معاش داده ميشود.
749

 

خيانت بعض از بزرگان حکومت برای  و دولت عدم همکاری بين ارکان عالی

مخالفين از تمام موضوعات مجلس وزراء که در بسا مواقع   شد تا  پادشاه سبب  

وید که حبيب اهلل برایش اطالع گسری بود مطلع شوند. احمد علی خان مي

، ه استدادکه مجلس وزراء نص اتفاقيه امضاء شده در قرآن کریم را قبول نکرد

خيانت ميکند.ادشاه محمد ولی خان را متهم به وکيل پ احمد علی خان ،
750 

محمد ولی خان دردفاعيه اش تمام اتهامات را نسبت بخود رد می کندو هر نوع 

: بلی! من هيچ همکاری با حبيب اهلل را در اصل نفی می نماید و می گوید

طرفدار قرآن کردن پادشاه با یک دزد نبودم ، من به حضور شان عرض کردم که 

شما عهد قرآن با یک دزد نکنيد، برای علی احمد خان اختيار بدهيد که با او 

مطلق طرف دار تفنگ دادن آنها هم قرآن کندو خود او را بکابل بفرستد و من 

نبودم زیرا همی صد تفنگ که اعليحضرت به آن ها دادند باعث قوت آنها شده 

سلحه کرده بکابل آمدند، و قوه های کم دیگری که در کوهدامن بود همه را خلع ا

اگر این تفنگ ها از حضور اعليحضرت باو داده نمی شد هيچ وقت این قدر قوه 

هر نوع پيدا نميکرد که به کابل حمله می کرد. ولی محمد خان در دفاعيه خود 
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و گفت: این حرف مثل دیگر افواهات است    ن رد کردبا حبيب اهلل خا  را  همکاری

 من مطلق نه تفنگ فرستادم و نه کارتوس و نه معاونت باو کرده ام. 

ی و عدم اظهارات ولی محمد خان در مجلس تحقيقات نماینگر مشکالت داخل 

که بين ارکان دولت در عالج شورش و نشان ميدهدسياست ثابت دولت است 

موجود بودو ازجانب دیگر نشانده ای آن  تالی به چه مقدار و اندازه تفاوشم 

است که شاه امان اهلل خان از وضعيت کشور بی اطالع بود و دادن اسلحه و  

شان سقوط حکومت بود اشتباه بزرگ    ت حربی برای یک گروهی که هدف  مهما

محمد خان بود، این بود   بودکه شاه مرتکب آن شد. اتهام دیگری که متوجه ولی

که وکيل پادشاه بود، بعد از بيعت امير عنایت اهلل خان ان که چرا ولی محمد خ

کندو اگر او نمی عنایت اهلل خان بخارج کشور سفر    برای حبيب اهلل حاضر نشد با

دانست که برایش مشکالت پيش نمی شود حتماً با عنایت اهلل خان از  

 :گفت  ود خان این اتهام را بشدت رد کرد افغانستان خارج ميشد. ولی محم 

) محمد صادق  حضرتصاحب ماندن من به این سبب بودکه من با جناب

المجددی(و سردار محمد عثمان خان مرحوم گفتم که اگر ممکن باشدعائله من 

را هم با من بفرستيد، آنها گفتندکه حال موقع آن نيست شما خود هم مریض 

ب و هستيد دو روز صبر کنيد اگر شما را با عائله رخصت گرفته توانستيم خو 

اال خود شما بهر صورت ميتوانيد که بروید زیرا رخصت شما گرفته شده و به 

قرآن عهد با شما کرده اند و این ها بنام دین حکومت را گرفته اند و بهيچ 

صورت خالف عهد و پيمان خود نمی کندشما خاطر جمع باشيد که هر گونه 

وز معطل کنيد معامالت شما را ما متصدی هستيم فقط چهار روز و یا سه ر

اگر عائلۀ شما را هم توانستيم که رخصت گرفته با شما بروند خوب و اگر 

نتوانستيم خود شما ضرور ميتوانيد بروید زیرا که با شما عهد قرآن کرده اند  

 اگر تمام این ها برباد هم شوند از عهد و پيمان خود نمی گذرند.

بعهد و پيمان من روی خود بطرف حضرت صاحب کرده گفتم حضرت صاحب 

اینها من قدری اعتماد ندارم ممکن است که کدام فتنه در حق من بکنند، 

کنيد من ذمه  حضرت صاحب قدری برآشفته شده بمن گفت شما چرا سودا می

وار شما هستم همان قرآن مبارک هم در دست او بود وقسم یادکردند که اگر شما 
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نگذارند که بروید اول  گلۀ را چيزی اذیت بخواهند که برسانند و یا شما را 

تفنگ آنها بر سينه من خواهد بود بعد هر  چه که با شما بکند.
751

 

قرآن کریم امضاء   مشوره با مجلس وزراء حاضر نشد در امان اهلل خان بعد از

احمدخان هدایت داد که از طرف خود امضاء کند. اعليحضرت  برای علیکندو

د و نوشت که چون حبيب اهلل خان تسليم برای وزیر حربيه عبدالعزیز خان امر کر

حکومت شده است و حاضر برای خدمت نظامی شده برایش صد ميل تفنگ و 

امر صادر نمود تا شاه برای وزیر ماليه  سط احمد علی خان داده شود. ذخيره تو 

مبلغ سه هزار روپيه برای حبيب اهلل و سه هزار روپيه برای سيد حسين و سی 

از بودجۀ کوهدامن بدهند.  زنفر های حبيب اهلل بقسم معاشروپيه برای هر نفرا
752 

حبيب اهلل شخصيت قانونی یافت وآزادانه جوانان  ،حکومتبا بامضاء معاهده

شمالی را دعوت به ثبت نام برای خدمت نظامی نمود و وعده داد که درمقابل 

شورش مشرقی اشتراک می نماید. گفته ميشودکه اعليحضرت موقف خود را 

تيلفونی  خانقابل حبيب اهلل در روزهای اخير تغيير داد و برای علی احمددر م

امرکرد تا حبيب اهلل را دستگير و به کابل بفرستد. حبيب اهلل از مکاملۀ تيلفونی 

اطالع حاصل و در مقابل جنگ را عليه حکومت اعالن کرد.
753
  

تيلفونی بين امان اهلل خان با اینکه منبع و مرجع موثق تاریخی در مورد مکامله  

حکایت های غير مستند در  حمد خان در دست نيست و نميتوان ازو علی ا

تحقيقات تاریخی استفاده کرد، اما اکثر محققين که انقالبات عصر امانيه را 

که این ایت صحت گذاشته اند. تصور می شودتحقيق کرده اند به این حک

تا شکساندان عهد و  ونشرکردند حکایت را حبيب اهلل وطرفداران او پخش

پيمان شان را که با دولت بسته بودند و بحيث مسلمانان در قرآن کریم امضاء و 

دهند و امان اهلل خان را مسئول عهد شکنی معرفی برائت تعهد کرده بودند 

ختم مذاکرات مستقيم بين حبيب اهلل خان و نمایندگان رسمی دولت ،  نمایند.
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نظامی بودکه در نهایت به سقوط نظام امان اهلل خان آغاز مبارزه مستقيم 

 انجاميد.

 تصادم مسلحانه بین قوای حکومت و قوای حبیب الله خان 
بيب اهلل خان جنگ مقدس را عليه حکومت شاه امان اهلل ح 1928دسمبر  9در 

 ازو حاکم جدید  را تصرف  خان اعالن کرد و در همان روز حکومت کوهدامن

در  م را برای همکاری از مرکزکوهدامن حبيب اهلل ، مردتعيين نمود.طرف خود 

 می بوددعوت کرد.جنگ مقدس که از نظر او دفاع از اسالم و عقيده اسال

حبيب اهلل خان در اعالميه خود برای جنگ عليه رژیم امان اهلل خان ادعای 

قوای سيدحسين باالی  .امارت نکرد و مردم را به عنوان امير مخاطب نساخت

ای  جمله و از گردیدند نظامی تسليم 900ج حمله نمود و دولتی در جبل السرا

در مبارزه با نظام امان اهلل خان    عدادی با قوای حبيب اهلل یکجات  تسليم شده گان

همکاری نمودند.
754

در بين دستگير شده گان احمدعلی خان نيز شامل بود. 

. در  مالمحمد صادق از بند رهاء کردخان را به درخواست    سيدحسين احمدعلی

بازگشت به کابل احمد علی خان احواالت شمالی را به پادشاه رسانيد و مشوره 

کارگرفته شود. اما چنانکه احمد علی هوائی  داد تا در مقابل شورشيان از قوای  

خان می گوید حکومت به مشوره هایش اهميت نداد.
755 

به دروازه های    1928دسمبر    13و در  د  حرکت نمو حبيب اهلل بسرعت صوب کابل  

. حکومت در کابل از شدسمت شمال سفارت بریتانيا مستقر در  کابل رسيد و

رسيدن قوای مخالفين به سرحدات کابل بی اطالع بود.
756

 

و بی نظامی در دستگاه دولت ،  در عدم مقاومت از طرف نظاميان حکومتی

وقت وزارت یکتر شد. در این به کابل نزده از فرصت استفاده نمودحبيب اهلل 

عسکر را برای مقابله با قوای حبيب اهلل آماده و برای مقاومت و دفاع   80حربيه  

 قوای حبيب اهلل فرستاد، لکن نظاميان بسرعت تسليم کابل از کابل به شمال

خان  افراد حبيب اهللبرای  مناسب را شدند. شکست قوای حکومتی فرصت
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مقاومت ند. محصلين مکتب عسکری شو  آماده ساخت تا داخل شهرکابل

 و موفق شدند قوای حبيب اهلل را از شهر کابل خارج سازند.نمودند

دسمبر برای حکومت یک روز غير قابل انتظار بود، مجلس وزراء بریاست  24

. مجلس تصميم گرفت تا برای هر اعليحضرت جلسه ای فوق العاده تشکيل داد

شد اسلحه داده شود. در این وقت تعداد  شخصيکه حاضر برای دفاع از کابل با

از سمت جنوبی بصفت رضا کار به کابل رسيدند و وزارت حربيه برای شان 

رضا کاران انتظار داشتند تا دیده شود   .تا ازشهر کابل دفاع نماینداسلحه داده  

کدام طرف پيروز می شود تا از فرصت استفاده کرده چور و چپاول نمایند. 

را به تعقيب حبيب اهلل که در حالت    تازه نفس  وزارت حربيه نتوانست فوراً قوای  

وقت مناسب و کافی یافت تا قوای  گریز بود ارسال نماید، در مقابل حبيب اهلل

 وباره منظم سازد.ا دخود ر

ین دسمبر بين قوای دولتی و قوای حبيب اهلل جنگ شدید رخ داد، در ا 15در 

کوشش داشتند تا به   ه قرار داشت و طرفينجنگ سفارت بریتانيا بين دو قو 

عمارت سفارت صدمه نرسد، با تمام کوشش ها بعض دیوار های سفارت 

صدمه دید و منزل سکرتير نظامی سفارت آتش گرفت.
757

حبيب اهلل نماینده خود 

را به عمارت سفارت فرستاد و از سوختن منزل سکرتير نظامی و تخریب بعض 

 سفير بریتانيا اطمينان داد کهدیوار های سفارت معذرت خواست و برای 

 هيچ نوع عداوت با بریتانيا ندارد.شورشيان 

جنگ سه روز ادامه یافت، گفته ميشودکه درجریان جنگ حبيب اهلل زخم 

رداشت و قرار معلوماتيکه مرحوم استاد خليل اهلل خان خليلی برایم در این ب 

مورد داد، سفارت بریتانيا برای عالج حبيب اهلل کمک نمود. استاد خليلی 

اضافه کرد که حبيب اهلل می گفت مرا مالئکه که لباسهای سفيد بر تن داشتند 

دانستم.ن  که معالجه کردند و کوشش کردم تا زبان شانرا بدانم 
758

 

بيک، فرصت دزخمی شدن حبيب اهلل و شکست قوای او در منطقۀ قلعۀ مرا

حبيب اهلل را که در  لتی بود تا پيشروی نمایند و قوایمناسب برای قوای دو
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 رأی به حالت فرار بودند تعقيب کند. محمد وليخان و جنرال محمود سامی 

عساکراز  ندپيشنهادکردوندادند حبيب اهللقوای شکست خورده تعقيب 

 سرحدات کابل دور نشوند. گفته می شودکه محمود سامی با شاه مخلص نبود

و سراً با حبيب اهلل در تماس بود و برای حبيب اهلل وعده سپرده بودکه عساکر  

مقاومت نمی کنند. اودر مقابل قوای  وقول ارد
759

اسناد تاریخی درمورد  

دست نيست . اما محمد رجب همکاری جنرال محمود سامی با حبيب اهلل خان در  

  اعتراف  شان در تحقيقات،ضابط در قوای نظامی ومحمد رحيم ضابط

دسامی اسلحه را برای عساکر توزیع و زمانيکه جنرال محم کردندوگفتند

ميکرد برای شان می گفت که با حبيب اهلل خادم دین رسول جنگ نکنيد و با 

امان اهلل خان که کافر است جنگ کنيد.
760

متأسفانه ارکان دولت و نظاميان  

عاليرتبه با شاه و دولت همکاری صادقانه نداشتند و در مقابل با مخالفين 

 داشتو نه هم با مخالفين همکاری    روابط قائم کرده بودند و یک گروه نه با شاه

امان اهلل خان   . بطورمثال شاهداشتوانتظار نتيجه راتيارو در جنگ بيطرفی اخ

امر کرد تا از عقب   نظامی والیت بلخ را لرحيم خان قوماندانغوند مشر عبدا

 عبدالرحيم خان از بلخ در رأس قوای نظامیباالی قوای حبيب اهلل حمله نماید. 

حرکت نمود اما در بدل جنگ با حبيب اهلل با او متحد شدو بعداز بقدرت 

اهلل او تعيين گردید. حبيب  اندرجملۀ قوماندان  به قدرت رسيدن حبيب اهلل

 غوند مشر عبدالرحيم را به پاس خدماتش بحيث والی هرات مقرر نمود.

امان بزرگ بقيادت جنرال صاحب زاده غالم صدیق خان بود. شاه    قواۀ  یدر جنوب

قوای تحت قيادتش به  همراه کرد تاامر جنرال غالم صدیق خاناهلل خان برای 

اطاعت   امر شاه  و به    مودکابل بيآید، اما غالم صدیق خان از حبيب اهلل حمایت ن 

حبيب اهلل با پسرشان  . موضوع همکاری جنرال غالم صدیق خان را بانکرد

دکتور فاضل خان در جریان گذاشتم ، پوهاند صاحب مرحوم  پوهاند

وزیر  غالم صدیق خان ، شيرجان خان  فرمودندکه برادران جنرال صاحب زاده

ان دعوت نمودند تا با قوای داربار و عطا الحق خان وزیرخارجه از برادر ش
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حبيب اهلل مخالفت نکند وبرای حبيب اهلل بيعت خود را بفرستد، پوهاند 

نشودحبيب اهلل خان برادران   غالم صدیق خان ترسيدتا کردندکه صاحب اضافه

اش را به قتل برساند.
761

 

 خان با حبيب اهلل و عدم اطاعت   درمورد همکاری جنرال غالم صدیق  يممی توان 

دیگر را نيز آورد. نخست اینکه جنرال غالم صدیق خان   یامر پادشاه دالئل از او

اسالم دوست بود و با اصالحات شاه موافق نبودواصالحات  متدین و شخص

را مخالف اسالم می پنداشت. به عبارت دیگر اسباب دینی سبب شد تا غالم  

دهمکاری کند. صدیق خان با حبيب اهلل که زیر شعار دفاع از اسالم قيام کرده بو 

اهلل ثانياً جنرال غالم صدیق خان از کوهدامن بود و تمام خانواده اش باحبيب 

را می ساختندو برنامۀ بزرگتر سياسی  وحلقه اول رژیمهمکاری داشتندخان 

برای آینده افغانستان داشتندو اگر شرایط محياء می گردید و زعامت حبيب 

قۀ شيرجان خان زمام امور را طوالنی تر ميشد، بدون شک حل  آن اهلل مدت

بدست می گرفت و برای غالم صدیق خان مشکل بود تا با قوم و برادران خود 

 .که ادامۀ حکومتش نيز نا معلوم بود جنگ کند بخاطر امان اهلل خان

سفارت بریتانيا برای ضعيف ساختن موقف حکومت و با استفاده از فرصت  

تمام افغانستان توزیع را به نشر رسانيد و توسط طياره عالميه را در  عالميۀا

عالميه سفارت بریتانيا درکابل زمانی به نشر رسيد که جنگ بشدت بين ا  کرد.

 :يه آمده عالماقوای دولتی و حبيب اهلل خان جریان داشت. در 

 ملت دوست و غيور متدین افغانستان

یم دوست و بهی خواه ملت و ملک خوب ميدانيدکه بریتانيه از زمان قد

افغانستان است و همواره ترقی و تعالی ملت و ملک افغانستان را به نظر 

و هيچ اراده ندارد که تا   استحسان و بهبودی جانبين مالحظه کرده است

وقتيکه سفارت خانۀ بریطانيه درکابل و قونسلگر های جالل آباد و قندهار که 
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ازاحادیث معتبره و قوانين محترمۀ اسالمی  حفاظت واحترام جمله سفارت ها

شورش داخلی شما  و و رواج بين الملل ثابت است مأمون باشند درامور

مداخلت نماید اما اگر به مامورین و عمارات و قونسلگری های سفارت خانۀ 

بریطانيه از طرف اعضائی شما ملت تجاوزات بعمل آورده شود خاطر نشان 

رت حکومت بریطانيه مکمل ترین انتقام هر قسم کرده می شود که در آن صو 

نقصان نسبت به مامورین و اموال سفارت خانه و قنسلگری های خود را خواهد 

گرفت.
762

 

بل،موقف حکومت را ضعيف ساخت و سفارت بریتانيه درکاای  اعالميه

گرفتند تا از خاک افغانستان خارج گی  آماده خارجی مقيم کابل لوماتهادپ

شوند. اعالميه سفارت درحقيقت مداخلۀ علنی و آشکارا در شئون داخلی 

افغانستان بود و سبب تقویت موقف مخالفين و ضعيف شدن حکومت شد. 

حکومت کابل با اینکه درموقف بسيارضعيف قرار داشت و ازهر جانب توسط 

سکوت نکرد. بریتانيه  ميه سفارت  مخالفين مورد تهدید بوداما درمقابل اعال

غالم صدیق خان، وزیرخارجه سفير بریتانيه را به وزارت خارجه احضارکرد 

واحتجاج شدیدالهجه را درمورداعالميه ومداخله بریتانيا به او سپردو  

 نشراعالميه را درخاک افغانستان بدون اجازه دولت مداخله صریح گفت.

رت بریتانيه یک عده از خارجی های سفابجواب احتجاجيه وزارت خارجه ، 

های سفارت   مقيم افغانستان واعضای سلک دبلوماسی را با استفاده ازطياره

نفر خارجی مقيم کابل که  585به خارج افغانستان انتقال داد، در مدت کوتاه 

اعضای سفارت فرانسه، المان، ایتاليه، ترکيه و ایران شامل آن می شد از 

خارج شدن دبلوماتها موقف سياسی دولت را بيشتر  خارج شدند،افغانستان 

متضرر ساخت و حکومت افغانستان اعتبار سياسی خود را در جامعۀ بين 

 المللی از دست داد.
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، علی احمد خان از جالل  گ فشار باالی کابل قوت بيشتر گرفتدر ميدان جن

اشد. شاه آباد به کابل آمداما نتوانست کاری را انجام بدهد که به نفع دولت ب 

امان اهلل خان خواست تا همکاری و تأیيد باشندگان کابل را بدست آورد. شاه 

ظهر ماه قوس از ارگ پياده خارج و در باغ عمومی درحضور تعداد از مردم  

سخنرانی نمود. مرحوم محی الدین انيس که در جمع مردم کابل حضور داشت 

 شر سپرد:سخنرانی شاه امان اهلل خان را اینطور ثبت و به ن 

بعد از حصول استقالل یگانه آرزوی من معرفی کردن افغانستان درعالم بود، 

ولی این اغتشاش ما را در نزد عالم ميشرماند. آیا برای استقرار امنيت از کجا 

آدم بيآریم، باید به هر حال امنيت را در ملک خود قائم سازیم. پس اسلحه را که  

کنيد، چرا برای خدمت امنيت در ميدان  گرفته اید برای همين مقصد استعمال

نه بر آمده خدمت نمی کنيد؟ من بی حجابی را جبراً اعالن نکرده ام ، بعد از این 

 به عسکر اعتنا خواهم کرد. 

از بين مردم بعدازایرادیک تمهيدمختصرشکایت متعددی از کارداران   نفری

رسيدن صدای رعيت  که مانع ندنموده مخصوصاً وزیر دربار را تنقيد نمود

بشما می شود.
763

 

یک قدم بيشتر گذاشت و جهت رضایت مردم و اثبات اینکه  شاه امان اهلل خان 

مخالف علماء و اسالم نيست حضرت صاحب محمد صادق المجددی را از قيد 

. حضرتصاحب می نویسندکه دامنۀ انقالب وسيع شده و امان اهلل رهاء ساخت

بسوی جالل آباد برای فرونشاندن آتش انقالب خان همگی عساکر مرکز کابل را  

این وقت پسر سقاء حبيب اهلل نام و سيد فرستاد و کابل از لشکر خالی شد، 

حسين دو نفر سرکرده دزد ها با چند صد نفر دزد دیگر داره ها تشکيل داده 

واقوام سکنه قریه های سمت شمالی وعلماء ومشایخ وحضرات  مجددیه 

برکابل  1347ها موافقت کرده در روز اول شهر رجب سکنه سمت شمالی باآن 

 را در همان روز در قلعه ارگ محاصره نمودند. حمله نمود و امان اهلل خان

حضرتصاحب می خوانيم : امان اهلل خان من را بتاریخ شدۀطبع در خاطرات غير

سوم رجب از حبس رها کرد و ششم رجب مرا به قلعه ارگ احضار نموده در 
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امان اهلل خان ، محمد ولی خان وکيل پادشاه و محمود بيک قصرگلخانه 

وزیرخارجه گفت که من شما را بمالقات خود خواسته و از شما در دفع انقالب 

که  اعليحضرت صدروزپيش دراول محاکمه معاونت ميخواهم،گفتم

اعليحضرت رئيس محکمه بودند من عرض کردم که سياست خود را تغير 

واقع نشود آنوقت عرض مرا قبول نکردیدحال من با  بدهيد که انقالب خونين

کرده نميتوانم ودراین حالت معاونت من به  اعليحضرت هيچ معاونت

گفتم در  ی رساند. گفت پس شما چه می کنيد؟اعليحضرت هيچ فائده نم 

مسجد رفته نشسته دفع این بليه نفاق و جنگ وجدال از او تعالی می خواهم. 

فتم نمی توانم که در این حالت معاونت کنم ، گفت گفت معاونت نمی کنيد، گ

 پس شما را خدا حافظی می کنم.
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جنگ بشدت جریان داشت در این اثناء اعليحضرت امان اهلل خان یک مجلس 

بنام مجلس اعيان تشکيل داد و ریاست آنرا برای عبدالهادی خان داوی سپرد،  

اما داشته باشدحضرتصاحب قبول نکردکه عضویت رسمی مجلس اعيان را 

همگی قوانين خالف شریعت را   اعيان لسدرمجالس آن شرکت ميکرد.مج

د را زیادت کرد و یک تومار طویل ترتيب وامنسوخ نمود و در بدل آن دیگر م

 طياره شاه برای اطمينان مردم اعالميه تاریخی راچاپ و توسط داده شد.

حضرتصاحب محمد شاهی  اعالميه کرد.درپایان کشورپخش درتمام نقاط

صادق المجددی نيز امضاء کرد. 
765
  

 :بود در مقدمۀ آن آمده فقره ميباشد و 18ی مقدمه و شامل اعالميه دارا

خاطر صداقت مظاهر رعایای عزیزم پوشيده مبادکه اوال بتحریک سر بر

انگشت دشمنان داخلی و خارجی بعضی از قبائل سمت مشرقی تحت تأثيرات  

نا دانسته در آمده و بر عليه حکومت متبوعۀ خود  مخالفين این ملک و ملت

عصيان ورزیده در نتيجه ضد بيجا و بی سبب باموال و عمارات حکومتی در 

 
 30-29. المجددی، اظهار الحقائق فی حيات محمد صادق ، صفحات  764
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بعض حصه های سمت مشرقی و باسباب و سامانيکه درآن موجود بود خسارت 

 رسانيده اند، یا در جنگ اشتراک کرده اند.

تحریکات مخالفين نا چون من خوب ميدانم که این حرکات فقط به سبب 

دانسته و نا خواسته سر زده است،لهذا من هيچکسی را برای این حرکت ارادۀ 

، یک اوالد هر قدر ابراز نادانی بکند جزاء دادن ندارم و عفو عمومی نموده ام

ولی پدر هيچگاه آنها را بنظر دشمن و مخالف ندیده و از خود جدا نمی کند. 

لف اموال و سامان را من بهمين نطر دیده و همچنين واقعات آنجائی نسبت بت

بشما اطالع ميدهم که شما نادانسته بدینصورت موجب تقویت اشرار می 

گردید بعد ازین دست ازینطور حرکاتی که مخل امنيت و اهالی شهر ها و 

محالت خود تان می شودبکشيد تا هم خلق خدا آسوده و هم شما بموجب این 

 ارغ گردید.عفو نامه از خواست حکومت ف

الف بودن دوم : در باب بعض افواهات و شایعات که نسبت به حرکات من و خ

یافته است و مخالفين   مشرقی انتشارصص سمت  آنها بشرع شریف در بعض ح

صاحب غرض آنرا مستمسک خود ها قرار داده موجب شکستن اتقاق بين ملت 

تفاق که روح و و حکومت گردیده اند من محض برای دوباره بهم آوردن این ا

روان و حيات مملکت شمرده ميشود، بعض مطالب راکه حسب مسموع اسباب 

هيجان گردیده بود، اصالح نموده هر چند مطالب مذکور در جرگه ها از طرف  

عموم وکالی افغانستان پيشنهاد یا قبول شده بود، اما چون امروز موجب 

ه در ذیل این اعالن می هيجان گردیده است من هر فقره را بصورتی کآزردگی و  

بينيد اصالح نموده ام ، اگر عالوه برین مواد دیگری باشد آنها را هم مجلس  

 ( ذکر شده مذاکره و اصالح خواهد نمود.2اعيانی که در فقره ) 

 فقره های اعالميه

 راجع به احترام حضرت سرور کائنات صلی اهلل عليه و سلم. .1

 تشکيل مجلس اعيان. .2

 تقرر مدعی العموم. .3

 پس خواسته شدن محصالت افغانی که به ترکيه رفته اند. .4

 علمای دیوبند ميتوانند مثل سایر علماء به افغانستان ورد شوند. .5
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 دقت مخصوص در جلوگيری از رشوت ستانی. .6

در مسئله ستر برهنه کردن دست و روی منع است، و هکذا خانم ها  .7

 چنانکه تا حاال نکرده اند موی شانرا قطع نکنند. 

 ادت نامه تدریس برداشته شد. شرط شه .8

 اخذ توزیع تذکره موقوف و بصورت قومی باشد. .9

 سختی جزای شراب نوشی. .10

 درهرحکومتی تقرر یک محتسب. .11

 تبدیل تعطيل هفته گی از پنجشنبه به جمعه. .12

 برقع چين داررا هرزن ميتواند و لباس اروپائی نبایدپوشيد. پوشيدن .13

 شرط پيری و مریدی از نظاميها لغو شد. .14

 محصلين ازدواج ميتوانند. .15

مکتب مستورات تا مجلس وکالء و اعيان معطل شد، همچنان  .16

 ریاست حمایت نسوان.

 هرکس قرض ميتوان گرفت. .17

قيدطرز لباس به عموم نيست لباس جائز شرعی را هرکس ميتواند  .18

 پوشيد.  

هجری قمری، قابل تذکر است   1347شهر رجب المرجب ، سنه    28ه  یوم پنجشنب

راحضرت صاحب محمد صادق المجددی بقلم خود در واعالميه که تاریخ 

 ند. ه ااضافه کرد

بطور و  اعالميه زمانی به نشررسيدکه وضعيت نظامی به مصلحت دولت نبود

وضعيت عمومی کشور بر عليه شاه در حرکت بود، اعالميه تأثيرات  عموم 

جه مثبت نداشت و مردم در حالت بی امنيتی و جنگ به اعالميه چندان تو 

نکردند و از جانب دیگر اکثریت مردم دهات و قریه جات سواد نداشتند تا 

محققين درتاریخ مواد اعالميه معلومات مهم برای  اعالميه را بخوانند.

 سویۀ دانش فرهنگ و ثقافت افغانستان قرن بيستم است و ميتوان از نص آن 

  را دانست.  تمافغانستان قرن نزدهم و بيس  ملت  خصوصاً دانش اسالمیو  علماء

 حمایت ریاست مستورات، موی زنان، مسدود ساختن مکتبقيچی کردن 

نامه برای تدریس،پوشيدن برقع ، ازدواج محصلين از  شهادت  طشر نسوان،
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ردم افغانستان اهميت فوق جمله اموری بود که در آنزمان برای دانشمندان و م

جمع علماء بود و هر  داشت در حاليکه اصالح این امور از وظيفه دولتالعاده 

یقين است اگر علماء و  دو مؤسسه باید برای اصالح آن مشترکاً کار می کردند.

ادند و  مؤسسات اسالمی با شاه امان اهلل خان همکاری را ادامه ميد

اقصاء علماء و مشایخ بزرگ را جزء سياست خود  اعليحضرت امان اهلل خان

از مشوره هایی شان استفاده می   انتخاب نميکرد و به علماء ارج می گذاشت و

کرد و علماء نيز شاه را در اصالحات معقول که روی دست داشت حمایت و 

و خود را مشغول اموری که نه ضد اسالم بود و نه هم فائده   همکاری می نمودند

، افغانستان شکل دیگری می داشت و از  به کشور و ملت داشت نمی ساختند

متأسفانه علماء به موضوعات مشغول بودند  کاروان مدنيت عقب نمی ماند.

که أهميت بسيار در سير ترقی نداشت و اسالم مانع تعليمات زنان و آرایش 

شان در منزل نبود. علماء و مردم عادی افغانستان به این نوع موضوعات بسيار 

اهميت می دادند و موضوعات بسيار مهم که ارتباط به ترقی و تعالی کشور 

 ور مانده بود.داشت از بحث د

اعالميه والغای اکثر اصالحات ازطرف مجلس اعيان و نشر آن در تمام کشور 

خاتمه اغتشاش نشدو اعليحضرت متوجه گردید تا باب مفاهمه و مذاکره را  

کند، این بار ضرورت آن ميرفت  ا حبيب اهلل و شخصيتهای شمال بازبار دیگر ب 

اسالمی در رأس هيئت باشد تا با که به نماینده گی از دولت شخصيت معروف 

مخالفين با استناد از منابع اسالمی بحث کند. تجربه نشان داده بودکه هيئت 

های دولتی در مذاکرات و مصالحه قبالً ناکام بودند. پادشاه وزیر دربار را به 

شوربازار فرستاد از حضرت صاحب محمد صادق المجددی دعوت نمود تا 

وزراء تشریف آورند. حضرت المجددی دعوت را  به مجلس دادن برای مشوره

 پذیرفت و در مجلس وزراء که بریاست پادشاه بود شرکت نمود.

وزراء  پادشاه همه پریشان بودند و در اطاق  المجددی می نویسد که در ارگ

حضور داشتند و همه ساکت بودندو کسی حرف نمی زد. حاضرین مجلس از 

نجات داد؟ دتا مملکت را از این حالت حضرت المجددی پرسيدند چه باید کر

 را به مجلس وزراء تقدیم نمود: ذیل  پيشنهادات بجواب حضرت المجددی 
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پادشاه از ارگ خارج شده درميدان جنگ شخصاً قيادت قوای دولتی  .1

را بعهده گيرند، چون عساکر پادشاه را در بين خود ببينند در  

 کنند.معنویات شان افزوده شده مردانه جنگ می 

 پادشاه خزانه دولت را باز کرده برای عساکر پول طال توزیع کند. .2

پادشاه محاکمه عالی تشکيل بدهد و تمام وزراء و کبار رجال دولت  .3

را محاکمه نماید زیرا در حقيقت همه شان مسئول اوضاع موجوده 

 مملکت اند.

را  مجلس وزراء همه پيشنهادات فوق را مطالعه و رد نمود و راه حل دیگر

: پادشاه استعفاء کند وبرای ملت به کرد. حضرتصاحب پيشنهاد کردندمطال 

وقت بدهد تا مشکالت شانرا خود شان حل کنند. 
766

مجلس به اکثریت آراء همه   

 . باز گشت دند و حضرتصاحب به شوربازارپيشنهادات فوق را رد نمو 

ات عليه اغتشاش الحات امان اهلل خان اميدوار بود که با منسوخ ساختن اص

دولت را متوقف خواهد ساخت. در حاليکه چنين نشد و برعکس همه تالش 

های وی برای ایجاد یک دولت مدرن کامالً از بين رفت. عقب نشينی شاه از 

خط مشی اولی اش بجای اینکه بعنوان نشانۀ واقعی برای مصالحه قبول شود، 

ید و قوای مخالف  بعنوان تالش مذبوحانۀ وی برای نجات تاج و تخت تلقی گرد

در تقاضای خود جسور تر شدند.
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امان اهلل خان خواست تا مستقيماً با شورشيان مفاهمه و مذاکره صورت گيرد. 

این بارکه ميتوان آنرا آخرین کوشش شاه دانست از حضرت صاحب محمد 

حضرتصاحب می نویسد که ارگ محاصره بود صادق المجددی کمک خواست.  

رگ خواست و من رفتم ، اعليحضرت گفت: می خواهم و اعليحضرت مرا به ا

شما بریاست یک هيئت برای مذاکره نزد سقوی ها بروید تا جلو ریختاندن خون 

مسلمانان گرفته شود. گفتم من حاضرم بروم ولی جنگ جاری و در ميدان 

معرکه گلوله می بارد از طرف که امر عسکری در وقف اطالق نار صادر و گلوله 

می شود لکن از طرف سقویها که هر کدام در کوه آسمائی پشت باری معطل 
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سنگ متواری هستند برای آنها که می گوید که محمد صادق مجددی رئيس 

 هيأت مقرر شده و آتش خود را بند کنيد. 

، حضرتصاحب ين شاه امان اهلل خان وحضرتصاحبسله گفتگوب سل  یک ازبعد

امه نوشته شد و شاه آنرا  می نویسد، ن پيشنهاد کرد که نامۀ عنوانی حبيب اهلل 

تصدیق نمود.نامه راتوسط حاجی عبدالغفار به حبيب اهلل فرستادند. مطالعه و

 :  ندسقویها در پشت مکتوب باین عنوان برنگ سرخ جواب نوشت

المرتد والزندیق وبعد بخدمت جناب  الحمدهلل الذی امرنا بالخروج علی

اهلل خان مرتد شده و علماء سمت  حضرتصاحب شوربازار عرض می شود امان

مجازات مرتد قتل است پس ما نه جنگ را شمالی حکم بارتداد او کرده اندو 

معطل می کنيم و نه مالقات هيئت صلح را قبول داریم و شما که این مکتوب را 

نوشته اید معلوم می شود که با امان اهلل همفکر شده اید پس وقتيکه کابل را 

از ما توقع لطف نداشته باشيد.تصرف می کنيم شما 
768

 

بعد از رسيدن نامۀ حبيب اهلل مبنی به عدم مذاکره ، روز بعد آن جنگ شدت  

یافت و حبيب اهلل زخم برداشت و بطرف کوهدامن گریخت . خبر شکست قوای  

حبيب اهلل را مردم استقبال کردند. حضرتصاحب می نویسند که من با سردار 

گ رفتيم و برای امان اهلل خان تبریکی دادیم. صاحب محمد عثمان خان به ار

سردارمحمدعثمان خان از عبدالعزیز خان وزیرحربيه پرسيد بتعاقب شورشی 

چيزی عسکرفرستادید، گفت عسکر زیاد نداریم که بفرستيم ، سردار صاحب  

گفتند بتعداد سه صد نفر موجود نيست شورشی ها گریخته و در حالت گریز 

کنفر می تواند صد نفر را تعقيب کند. سؤال سردار هستند در این حالت ی

. دشان می داصاحب و جواب وزیر عبدالعزیز خان وضعيت نظامی را بخوبی ن 

سقویها بار دوم هجوم نمودند اما شکست خوردند و خبر شکست شان به ارگ 

. در مدت هشت روز که زد و خورد با بچۀ سقو ادامه داشت قوای دولت، رسيد

تا روز دوم جدی که حبيب اهلل مجروح شد و قوای طرفدار امان  پيشرفتی نکرد 

اهلل خان کوه کافر را تصرف و قوای حبيب اهلل عقب نشينی اختيار کرد و باغ باال 

سقوط را  نيز به تصرف قوای دولت در آمد و در نتيجه دوازده روز جنگ کابل از  
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سقو جراحت  فوری نجات دادند، ولی قوای بچه سقو را تعقيب ننمود و بچه

خود را مختصرمعالجه ای نموده و قوای خویش را برای حملۀ دوم حاضرکرد و  

طرفداران دولت نيز،در اثر تبليغات و اقدامات مؤسسين انقالب دقيقه به 

دقيقه ضعيفتر می شدند و اگر چه شهر کابل موقتاً از سقوط نجات پيداکرد،  

واضح و روشن بود. سقوط این سلطنت و حکومت کامالً  ،ولی از وضعيت

و درهمچو وضعيتی آخرین نتوانست مقاومت کنداعليحضرت امان اهلل خان 

 ساعات سلطنت خود را ادامه می داد و به سقوط قطعی نزدیک می شد لذا

ه کابل را به قصد قندهار ترک کندو محرمانه جواهرات و سایر تصميم گرفت ک

ار حاضر می نمود.چيزهای قيمتی را جمع آوری کرده، خود را برای فر
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با افراد خانواده اش به سواری   1929جنوری  14جدی ،  24اهلل خان در امان 

جنوری عنایت اهلل  14صبح  10موترکابل را بقصد قندهار ترک نمود. ساعت 

خان تمام مامورین و افسران نظامی را به قصر دعوت نمود و سرمنشی نامه  

 رد.  قرائت کدر حضور همه حاضرین پادشاه را 

در اطاق بزرگ گلخانه وزراء و علماء و اعضای مجلس اعيان و حضرتصاحب 

وضعيت و محمد صادق المجددی و سردار محمد عثمان خان حضور یافتند. 

محمدوليخان  ند:دراطاقميک این طورتعریف راحضرت صاحب مجلس فضاء

اعضاء مجلس علماء و اعضاء  ، وکيل اعليحضرت و دیگر چند نفر وزراء

مانند: محمدوليخان وکيل، عبدالعزیز خان وزیر حربيه، ميرهاشم خان  اعيان

وزیرعدليه، فيض محمد وزیرمعارف، شير احمد رئيس شوراء، عبدالهادی  

خان رئيس مجلس اعيان، علی محمد خان وزیر تجارت، سردار محمد یونس 

محمود خان وزیر ماليه سابق،  خان، محمد اکبرجان رئيس محکمه تميز،مرزا

احمدعليخان حاکم کالن سمت شمالی ، مولوی سيف الرحمن خان و عدۀ از 

و علماء واعضاء مجلس شورا وچندنفر صاحب منصبان نظامی حضور داشتند

یک حالت سکوت حکم فرماست، من از محمد وليخان پرسيدم چرا باین حال 

لحظه بعد واقف می شوید. پریشانی همگی نشته اید چه خير است گفت یک 

گفتم ده سال است که شما و حکومت اعليحضرت امان   برگشته  من قدر به عقب
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رده اید چه ميشودکه لحظه پيش حقيقت را اهلل خان حقيقت را از ملت پنهان ک

بدانيم گفت حقيقت این است که اعليحضرت از سلطنت تنازل کرده و بصوب 

خراب شد.اینجا وزیر صاحب حربيه قندهار تشریف بردند.گفتم افغانستان 

فرمودند: چرا سبب شورش وجود امان اهلل خان بود حال که اوشان از بين رفتند 

 و ما یکنفر دیگر را بپادشاهی انتخاب کنيم چرا افغانستان خراب شود.

همچنان از جملۀ حاضرین عاليقدر عبدالهادی خان بطرف من خطاب گفتند چرا 

اهلل خان که خود را موجب انقالب ميدانست افغانستان خراب شد، امان 

استعفاء کرده ملت به عنایت اهلل خان یک بغض و عداوت نداردکه در شورش  

وانقالب خود بيفزاید بلکه ما اميدواریم همينکه ملت بشنوند امان اهلل خان 

استعفاء نمود و اهالی کابل و لشکری با عنایت اهلل خان بيعت کردندهمگی از 

رش دست بردار شده و انشاء اهلل خساره های سابقه به زودی تمام انقالب و شو 

این طورکالم را در این مجلس اظهار می  فالح و تدارک می شود شماچرا

 .نمائيد

که درافغانستان مانندترکيه و روسيه کسی را سراغ ندارم که افغانستان  گفتم

 را نجات بدهد و در بين شما کسی به این موقف و مقام نيست.

 ر این وقت سرمنشی سيد قاسم خان مکتوب تنازل امان اهلل خان را خواند.د

 اش از سلطنت نوشت :نامه استعفاء  امان اهلل خان در

من دانستم وجود من سبب این همه انقالب و خون ریزیست و نمی خواهم که من 

باعث قتل افراد ملت باشم لهذا از سلطنت استعفاء کردم و وصيت می کنم که 

شما واهالی افغانستان با سردار عنایت اهلل خان بيعت نموده او را به پادشاهی 

  آن  قبول کنيد و یقين دارم که شورشی ها هم از شورش و انقالب که سبب

حضرتصاحب فرونشيند.  انقالب کنندوآتش اعتوجودمراميدانستنداط

آمده  محمد صادق المجددی جمالت ذیل را نيز که در استعفاء امان اهلل خان

من بخيال خود برای ملت افغانستان خدمت های بود اینطور بيان می کنند: 

زیاد کرده و آرزو داشتم بيشتر از این هم مصدر خدمات شایسته شوم ولی 

متأسفانه که از همگی زحمت های من نتيجۀ عکسيه بظهور رسيد و ملت از 

ین سوء تفاهم را  سوء تفاهم بر من انقالب نمودند تا لحظۀ آخرین خواستم که ا
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رفع کنم ميسر نشد و چون دیدم که وجود من سبب قتل و قتال ملت می شود لذا 

برای حفظ ارواح و حقن دماء از پادشاهی افغانستان تنازل نموده و اینک 

استعفاء نمودم، از ملت عزیز افغانستان تمناء می نمائيم که با واالحضرت آقا 

ده و اوشان را به پادشاهی خود قبول نموده الال صاحبم عنایت اهلل خان بيعت کر

و نگذارند دامنۀ انقالب و جنگ با هم از این کرده بيشتر وسعت بگيرد و 

 السالم ، امان اهلل ،

بعد از شنيدن پيام امان اهلل خان همه حاضرین بيک صدا گفتند که ما برای 

مخالفين خبرساز عنایت اهلل خان بيعت می نمائيم.  استعفای شاه بسرعت بين 

شد و اسباب بی نظمی را در بين نظاميان در جبهات بوجود آورد و قوای حبيب 

سياسی و رسمی و  زکراهلل به دروازه های شهر کابل نزدیکتر شد و باغ باال م

نظامی قوای حبيب اهلل انتخاب شد. داکتر لویس دوپری در مورد استعفای 

اثر انقالبات و تهاجم مخالفين از اعليحضرت امان اهلل خان می نویسدکه در 

سمت جنوب و شمال، امان اهلل خان باید دو راه را انتخاب می کرد: مقاومت تا 

نهایت و یا تسليم ، لکن امان اهلل خان راه دوم را انتخاب نمود.
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در مورداسباب و علت استعفاء اعليحضرت امان اهلل خان اسنادمعتبر دیگری  

 بدالرحمن زمانی با استفاده از این اسناد می نویسد:هم در دست است . داکتر ع 

امان اهلل خان مکتوبی  ییکی از معتبرترین اسناد راجع به علت استعفای غاز

است که خود ایشان به باشندگان والیت جنوبی فرستاده است. درین مکتوب 

» چنانکه ميدانيد یک سلسله نا آرامی های داخلی در والیت : آمده است

هان گروه دیگری  اشت که نا گز گردید و این نا آرامی ها هنوز دوام د مشرقی آغا

 از طرف شمال برکابل حمله ورشدند.

بایدگفت که چنين دسایس و اختالفات فقط بر تدبير و پالنهای که از طرف  

دشمنان ترقی افغانستان شده است، متکی ميباشد. آنها سواالتی را در دهان  

ایرادات بی اساسی را به شخص من وارد کرده مردم بی اطالع گذاشته اند و 

من پدرانه به آنها مشورت دادم که از این کار دست بکشند،ولی از اند. 

آنجائيکه آتش فتنه و بی اطالعی آنها لحظه به لحظه افزایش مييافت، من 
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نخواستم جنگ و جدال بنام من در افغانستان ادامه پيدا کند، مسلمانهای 

ت نابود گردد و یا نيروهای که برای دفاع وطن در برابر کشور کشته شوند و مل 

دشمن خارجی تهيه شده اند به جنگ داخلی به مصرف برسند.حتی به این دليل 

که من به زعامت شخصی خویش اهميت زیادی قائل نيستم)زیرا من این بار 

گران را تنها به خاطر سعادت وطن و ترقی ملتم به دوش گرفته بودم(، تصميم 

م از برادر بزرگترم معين السلطنه خواهش کنم تا تاج و تخت پادشاهی را  گرفت

به خاطرصلح و امنيت عمومی درافغانستان قبول نماید.هرچندمعين السلطنه 

در اول نپذیرفت ولی وقتی من پافشاری نمودم، به خاطر من قبول کرد. مردم  

به جنگ  کابلشهر از وی اطاعت کردند و من هم به اميد اینکه عزیمت من از 

داخلی و فتنه های ناشی از آن خاتمه خواهد داد، تصميم گرفتم به قندهار بروم 

که چنين هم کردم«. 
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اعليحضرت امان اهلل خان در پيام عنوانی شورشيان شينوار از اسالميت و 

 دفاع کرد و نوشت:  عقيده خود

يامبر شهادت ميدهم براینکه خداوند)ج( یکی و محمد مصطفی)ص( بنده و پ

برحق اوست. ای برادران مسلمان، بدانيد که یگانه هدف من این بود که مردم  

افغانستان را به سالح دانش مجهز سازم تا باشد که مردم اینکشور حقيقت را 

چنانکه از طرف خداوندو پيامبرش تعليم داده شده دریابندو با اجتناب از 

ر بين ملتهای جهان خرافات، دزدی و خونریزی جایگاه مناسب خویش را د

بدست آورند. ولی اکنون شما به اغوای دوستان نا آگاه خود علم طغيان را بر 

زیادی از فرزندان شجاع اسالم کرده اید که در نتيجه آن تعداد  عليه من بلند

شوم آن نياندیشيدید و فکر جان خود را از دست داده اند. لحظه ای به عواقب 

متوجه افغانستان خواهدشد. و اما من  که بعد از شورش چه چيزنکردید

قضاوت آنهائی را که مرا کافر اعالن کرده اند به خداوندبزرگ می سپارم. 

هيچکس نمی تواند مرا، که از صميم قلب یک مسلمان صادق ميباشم، از 

دایره اسالم بيرونسازد. شاه امان اهلل .
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ن اهلل خان در اواخر که با اما یخانوادۀ مجددی شوربازار با تمام مخالفت ها

سلطنت اش داشتند، شاه را تکفير نکردند، حتی برای بازگشت او به سلطنت 

قسميکه در صفحات بعدی خواهيم دید موفق بودند. شاه امان اهلل خان در سفر  

حج با حضرتصاحب محمد صادق المجددی در حرم مکی مالقات داشت . و  

ی نموده بخشش خواستند. یکدیگررا به آغوش گرفته از یکدیگر عذر خواه

امان اهلل خان دراین مالقات از حضرتصاحب دعوت کرد تا آمادگی برای 

برای امان اهلل  اشته باشد. حضرتصاحب می نویسندبازگشت به افغانستان د

خان گفتم که وقت بسيار گذشته و فرصت بازگشت از دست رفته است. در این  

و حکومت کابل دی بودند زمان حضرتصاحب سفير در مصر و عربستان سعو 

سفر امان اهلل خان را زیر نظر داشته باشد. حکایت بسيار  از او خواسته بود تا

جلب است ، امان اهلل خان و حضرتصاحب هر دو در تبعيد بودند. امان اهلل خان 

برای حضرت می گوید: اگرمی دانستم  شما سفارت را خوش داشتيد شما را 

سلطنت می دهد:اگر اینقدرعقل ميداشتی مقررمی کردم.حضرتصاحب جواب 

من در جده و قاهره می بودم. نه نه تو در ایتاليه ورا از دست نمی دادی و 
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 موقف سیاسی بعد از استعفای اعلیحضرت امان الله خان 
و ختم شورش  ، خاتمه فصل سلطنت اوبه قندهارامان اهلل خان  استعفاء و رفتن

حضرت امان اهلل يو اغتشاش نبود بلکه ادامۀ اغتشاشات و سقوط نهائی اعل 

بود. استعفاء از سلطنت در یک وقت مناسب صورت نگرفت و بهتر بود شاه 

امان   امان اهلل در بدل استعفاء و فرار مقاومت می نمود و بزودی تسليم نمی شد.

از طرف    ت زیر نظر داشت .را بدق اهلل خان در قندهار منتظر فرصت بود و موقف

 
اگست سنه  17هـ مطابق  1350ربيع الثانی سنه  2، یوم دو شنبه  58، نمبر . جریده المدینه  773

مالقات بين شاه امان اهلل خان وحضرتصاحب را  جریده المدینه موضوعات عيسوی .  1931

عنوان جریده : »عبرت از یک انقالب ، مالقات بين غازی امان اهلل  مکمل به نشر رسانيده بود. 

واقع شده بود و در  1349این مکالمه در سال در حرم مکی «.  خان و حضرت صاحب شوربازار 

 نشرشده. در صفحۀ اول این جریده حضرتصاحب عبارت ذیل را ثبت کرده اند: 1350سال 

نستان که بين من و اعليحضرت امان اهلل خان پادشاه مخلوغ افغا ) مصاحبه( صورت مکالمه

ی الدین صورت مکالمه را برای صاحب ، مولوی صاحب غالم محدر مکه معظمه واقع شده بود

حاوی مصاحبه با امان  صورت آن را برای من فرستاد. اصل این جریده که   و بعدجریده فرستاده 

 دارد، مربوط کتابخانه بنده ميباشد.اهميت تاریخی اهلل خان و حضرت صاحب است ،
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ازعرش افغانستان آرامش و استقرار سياسی را برای   امان اهلل خان دیگر تنازل

افغانستان بار نيآورد. اعليحضرت در نامۀ اش پادشاه جدید را کاندید و از 

بزرگان دولت و اهالی افغانستان خواست تا باو بيعت نمایند. به اصطالح  

 . از مردم سلب کردی حق انتخاب را سياس

 مجلس بیعت امیر عنایت الله خان:
 امان اهلل خان در استعفاء نامه خود، مردم را به بيعت امير عنایت اهلل خان دعوت 

اما آیا عنایت اهلل خان که از هر جانب محاصره بود و بزرگان دولت و عدۀ  کرد.

ان کلکانی تماس از خانواده شاهی نيز به او صادق نبودند و سراً با حبيب اهلل خ

 امان نه  از جانب دیگر؟ قادر بود تا افغانستان را از بحران نجات دهدداشتند

ند تا  راداشت خارجداخل و  تأیيد عنایت اهلل خانهم  ونه خان اهلل

و حوادث را واقعات ند، این دهان سياسی نجات افغانستان را از بحربتوانند

ر زمان غير مناسب عنایت اهلل خان دکه ثابت شد،وبه اثبات رسانيد هفته اول

عنایت اهلل خان و اعليحضرت   پذیرفته بود واما ازاینکه بينمسئوليت بزرگ را

در عدم وثائق رسمی و عدم چه اتفاق افتاده بود و اسرارامان اهلل خان در خفا 

 نشر خاطرات شاه و عنایت اهلل خان نميتوان در مورد آن بحث نمود.

نمایندگان ملت و  ی عنایت اهلل خان ، پيشنهاد شدتاابيعت بر گرفتن قبل از

وزراء و بزرگان قبائل و علماء و هيئت قضاء در کابل دعوت شوندو برای آینده 

. برای عملی شدن این فکر انتخاب زعامت جدید مشوره شود و سياسی

حضرتصاحب محمد صادق المجددی تعهد سپرد که از حبيب اهلل ميخواهد تا 

ش بس را قبول کند.اما این نظریه جامۀ عمل نپوشيدو بزرگان برای یکماه آت

دولت تصميم برین گرفته بودندکه عنایت اهلل خان را به سلطنت برسانند و 

 خودشان به مقام های که داشتند باقی بمانند.

مسأله بسيار جالب بحث شد دوعنایت اهلل خان  ت بيع  در جریان مناقشه برای 

حب محمد صادق المجددی که نقش بود. حضرتصا  که در وقت اش قابل تمجيد

یخ معاصرافغانستان داشت و شاهد تغييرچند پادشاه در ررا در حوادث تا  اول

پيشنهاد شد که یک مجلس ملی از اعضای مجلس   یکسال بود می نویسد:

اعيان و مجلس شوراء و علماء و مشائخ و صاحب منصبان عسکری تشکيل 
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ع برای عموم افراد ملت نوشته بهمه نقاط متحد الموضو  بداده و یک مکتو 

مملکت ميفرستيم و حالت موجودۀ پایتخت را و اینکه کرسی سلطنت از وجود 

ما است و پادشاه خالی و مرکز سلطنت افغانستان در خطر و محتاج معاونت ش

از هر نقطه یک نفر وکيل برای انتظام اموروانتخاب   از اوشان خواهش ميکنيم  

ده وبسرعت فوق العاده بمرکز بفرستند . در موضوع تعيين پادشاه معين نمو 

می نمائيم،  بپادشاه مفاهمه و مذاکره نموده باتفاق آنها یکنفر پادشاه انتخا

و رابه  خان بيعت کردند که خوب و اگر بچه سقاگر این مجلس با عنایت اهلل

 پادشاهی شناختنددر صورتيکه همه ملت این شخص را بيعت نماید ما هم که

با او بيعت کرده و بشرائطيکه در شریعت اسالمی مفصل مذکور است بچه 

سقو را پادشاه خود دانسته دراصالح احوال او و تالفی خساره های موجوده 

کوشش می کنيم. من یقين دارم که ملت افغانستان به پادشاهی بچه سقو راضی 

خان مشروط  نميشوند. و اگر مجلس وکالء دو باره می خواستند با امان اهلل

بشرائط مشروعه بيعت کنند با او بيعت می کنيم.
774

 

و پيشنهاد  )تنازل امان اهلل خان از عرش(  حاضرین بعد شنيدن این مکتوب

دیگر استشاره با یک تشکيل مجلس از وکالء  ملت برای انتخاب پادشاه ،

با عنایت اهلل خان بيعت می  رسيدند که  این اتفاقدند در نتيجه همگی ب نمو 

اهلل خان آیا عنایت    در طرز پادشاهی او مخالف بودندبه این معنی که، ولی  کنند

مشروط باشد و باید نامبرده  بکدام طرز پادشاه باشد. سلطنت شخصی یا

بخط خود یک عهد نامه بنویسد که اگرخالف آن را مرتکب )عنایت اهلل خان( 

احمد خان برخواسته شد خود بخود نامبرده معزول دانسته می شود. آقای شير 

.رده عهد نامه گرفته بمجلس بازگشتو بحضورعنایت اهلل خان رفته واز نامب
775
 

 
 خان ، قلمی. . المجددی ، محمد صادق، خاطرات ، زیر عنوان ، مجلس بيعت عنایت اهلل 774

. در عهد نامه عنایت اهلل خان عهد و پيمان کرده بود که برای خير و بهبود ملت و مملکت از  775

منافع شخصی خود صرف نظر کند، در خزینۀ مملکت بدون اذن مجلس شورا تصرف ننماید، 

در تبدیل عادات مليه مداخلت نکند، عسکر را براحت حفاظت نموده و برای تعليم و تربيه 

سکری بقدر مقدور کوشش کند،در هر امر  از امور زمامداری از مجلس شورا و اعيان  ع

ومجلس وزراء استشاره نموده حسب مشوره آنها اجراء امور را بنمایدو اگر خالف این عهد و 

پيمان از عنایت اهلل خان ظاهر شد نامبرده از سلطنت معزول و بيعت او رقاب ملت ساقط گفته 

 (.ميشود ) عنایت اهلل
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فيض محمدخان وزیرمعارف ایستاده شده و گفت که من  و در مقدمه  وزراء

، بيعت کنماولين شخصی ميخواهم باشم که برای اعليحضرت عنایت اهلل خان 

عساکر داخل ارگ به و  در قصر فيض محمد خان زکریا، حاضرین بعد از بيعت

عنایت اهلل خان بيعت کردند، اما سلطۀ عنایت اهلل خان تنها داخل دیوار های 

عنایت اهلل خان تسلط نداشت.  ،ارگ خالصه می شدو خارج از قصر سلطنتی

فرار امان اهلل خان و بيعت عنایت اهلل خان موقف شورشيان را بيشتر تقویت و 

يف ساخت.موقف حکومت را بيشتر ضع
776
  

فرستادن نامه عنوانی حبيب اهلل خان بود، عنایت  ،اولين اقدام عنایت اهلل خان

اهلل خان از انتخاب خود حبيب اهلل را خبر داد و اضافه کرد که هيئت بزرگ برای  

مصالحه از طرف حکومت تعيين شده و با شما مذاکره می کنند. هيئت مذاکره 

سردار محمد ز: محمد صادق المجددی رئيس هيئت ، عبارت بودند اکننده 

خان ، سردار محمد یونس خان، صاحب زاده صاحب موسهی لهوگر، عثمان 

برادر  خان فرقه مشر)  قاضی محمد اکبر جان رئيس محکمۀ تميز، عطا الحق

شير جان خان وزیر دربار حبيب اهلل (، ملک کریم خان وردکی، زلمی خان منگل 

 .اعضای هيئت را تشکيل می دادند ، یک عضو از طائفه ای جدران 

قلعۀ  مشکالت زیاد به شمالی رسيده و در  اهيئت ب  : لغفار خانقلعۀ عبدا

،  هجری قمری 1347شوال المعظم  2کردند. بروز عبدالغفارخان اقامت اختيار

حضرت عبدالحليم مجددی از باشندگان قریۀ لغمانی عالقۀ چاریکار از طرف 

ب دیشب عطاء الحق خان  مکتو  : گفت کهو، به مالقات هيئت آمده حبيب اهلل 

عنایت اهلل خان را بحضور امير صاحب) بچه سقو( در قلعۀ مرادبيک رسانيد و 

هم از اینکه شما رئيس هيئت مذاکره از طرف عنایت اهلل خان معين شده اید 

اخبار نمودحال که امير صاحب از قلعۀ مراد بيک در قصر باغ باال تشریف بردند 

ال انتظار تشریف آروی شما لذا مرا بحضور شما فرستاده گفتند در قصر باغ با

 .را دارم اگر به مالقات من مایل باشيد در آنجا بيائيد

 
. سردار صاحب فيض محمد خان در بيعت خود گفت که قطرات خون خود را به پای  776

اعليحضرت عنایت اهلل خان می ریزانم ، اما او اولين شخصی بود که از ارگ فرار و به شوربازار 

 پناهنده شد و شاه عنایت اهلل را تنهاگذاشت.
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  مالقات با حبیب الله بچه سقو در قصر باغ باال:

در مورد هيئت مذاکره کننده و اهداف آن با حبيب اهلل کلکانی اکثر مؤرخين و 

. اند مرتکب اشتباهات بزرگ تاریخی شده نویسندگان معاصرافغانستان

عدم دسترسی به  بلکه به علته نویسندگان گرامی قصدی نبوداشتباهات 

در تحقيقات مؤرخين تنها .  است    وثائق و نشر خاطرات رئيس هيئت و اعضا آن

اسم حضرتصاحب محمد صادق المجددی و سردار محمد عثمان خان بحيث 

 ه که أهميت کراذماعضای هيئت  مهایکننده ثبت شده و نا اکرههيئت مذ

فرهنگ حيات  آقای اگر آقای غبار و  تاریخی دارد از ثبت باقی مانده است.

ميداشتند و خاطرات  و وثائق جدید را مطالعه می نمودند، در نوشته های شان  

و علمی است و تجدید نظر می نمودند. باز نگریی کتب تاریخ یک امر طبيعی 

 نقد شخصيت مؤرخ نيست . معنی کتب  تاریخ نقد

 می نویسد:  همرحوم مير غالم محمد غبار در موضوع هيئت مذاکره کنند

که فقط سه روز و آنهم (. شاه جدید1929جنوری  16-14خان ) شاه عنایت اهلل 

خود هيئتی درظهر روزاول جلوس  درمحوطه ارگ و بازشهرکابل زمامدار بود

و محمد صادق  عثمان دار محمد  مشتمل بر چند نفر سردار و متنفذ مثل سر

المجددی و غيره نزد بچه سقا اعزام و از استعفای شاه امان اهلل خان و سلطنت 

هيئت در مود. غبار ادامه داده می نویسد،خود اعالم و خواهش انقطاع جنگ ن 

ده کپک توقف کرده و فردا در باغ باال به نزد بچه سقا رفته دست بيعت دادند.
777
 

مرحوم غبار معلوماتيکه بدست داشت آنرا اساس تحقيق خود در مورد مذاکره 

اطالع نداشت تا ثبت  هيئت با حبيب اهلل خان قرار داده و تفصيالت بيشتر را 

کند. رفتن هيئت به باغ باال که غبار از آن یاد آوری کرده صحت دارد اما بيعت 

 ست.از حقيقت ا رد و عاریهيئت به حبيب اهلل صحت ندا

مرحوم فرهنگ در مورد مذاکره هيئت با حبيب اهلل خان در قصر باغ باال جمالتی 

سبت ن  بدون ذکر منبع را به حضرتصاحب محمد صادق المجددی

فرهنگ می نویسد: به روایت معروف محمد صادق خان  استاد،ميدهد

مجددی که زمام صحبت را بدست داشت ، گفت که شاه جدید باید شخصی از 

 
 825. غبار، مير غالم محمد، همان مرجع ، صفحه  777
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مورد اعتماد عامه یا یکنفر از دودمان خاندان محمدزائی معروف  روحانيون

به زهد و تقوا باشدو مقصد از این گفتار خودش و سردار محمد عثمان خان 

}محمد زائی{ بود که با خانواده حضرات قرابت داشت. 
778

 

حضرت محمد صادق مجددی در مورد کتور سنزل نوید می نویسد: مذاکره د

اهلل و یا شخصی دیگربه عنوان جانشين امان اهلل خان با انتخاب سردار عنایت 

رهبران سقوی با پيشدستی صاحب زاده شيرجان، که نميخواست کس دیگری  

جز از حبيب اهلل بااین مقام برسد، بی نتيجه ماند.
779

 

در خاطرات حضرتصاحب می خوانيم: یک شخصی آمده و گفت بفرمائيد امير 

عضاء وفد بداخل اطاق رفته نمی تواند صاحب منتظر شماست و لکن همگی ا

و چند نفر از زعماء حسب انتخاب شما داخل اطاق ميشوند. لذا من و سردار 

صاحب محمدعثمان خان وسردار محمد یونس خان وصاحبزاده صاحب  

موسهی و قاضی محمد اکبر خان و زلميخان منگل و عبدالکریم خان وردک و 

کردگان لوگر و ميدان و هزاره و مال فيض محمد خان احمدزائی ویکنفر از سر

محمد نذیر آخند بطرف داخل اطاق روان شدیم حينيکه نزدیک دروازه اطاق 

رسيدیم دیدم که سيد محبوب علی هندوستانی )سکرتير شرقی وزیرمختار 

انگریز درکابل( از اطاق خارج شد، دیدن این شخص زیاد بر من دشوار آمدچه 

باشد  و برای انقالب  ز با بچه سقو مراوده داشتهگمان نمی کردم نمایندۀ انگری

افغانستان و سقوط امان اهلل خان با یکنفر دزد مذاکره نماید.
780

 

امير عنایت اهلل خان قبل از فرستادن هيئتی نزد حبيب اهلل ، نامۀ عنوانی او 

فرستاده بود، اعضای هيئت از مضمون نامۀ عنایت اهلل خان اطالع نداشتند. 

قبل از اینکه مذاکره  ، حبيب اهلل هيئت را پذیرفت ، 1929جنوری  24تاریخ ب 

توب را که شب بين حبيب اهلل و هيئت شروع شود، عطاء الحق و شيرجان مک

قبل برای حبيب اهلل خان قراءت کرده بودند این بار در حضور هيئت به زبان عام 

 فهم موضوع مکتوب را برای حبيب اهلل شرح دادند.

 
 540-539. فرهنگ، مير محمد صدیق ، افغانستان در  پنج قرن اخير، جلد اول، صفحات  778
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 2018. سالنامه انجمن سالمندان افغان در شمال کاليفورنيا، سال هشتم  780
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: من پادشاهی عنایت اهلل خان را قبول کرده نمی توانم خود من  حبيب اهلل گفت

امروز پادشاه هستم شما رفته برای عنایت اهلل خان بگوئيد. من را خداوند برای 

هالک نمودن امان اهلل خان خلق کرده و عزم دارم که یکنفر از خاندان شما را بلکه 

و نگذارم که آنها ادعای  از طایفۀ محمدزائی را برای اسم پادشاهی قبول نکرده  

 سلطنت را بنمایند.

هيئت حبيب اهلل خان را مخاطب کرده گفت: امان  از حضرتصاحب به نمایندگی 

اهلل خان از سلطنت استعفاء نمود و عنایت اهلل خان دیروز به اتفاق علماء و 

مشایخ و سرکرده های اقوام که در کابل حاضر بودند پادشاه شد و الی حال هيچ 

قول یا فعل مخالف از او ظاهر نشده چطورمی شودکه شما پادشاهی او را یک  

 قبول ندارید وبه کدام سبب جنگ و جدال و قتل و قتال را دوام ميدهيد.

حبيب اهلل گفت : علماء و مشایخ سمت شمالی همگی متفق الکلمه فتوی داده 

این فتوی   اندکه امان اهلل مرتد شده و جنگ با او واجبات دین است و من حسب

بر حکومت امان اهلل قيام نمودم و در اول رجب همگی علماء و روحانيون سمت 

ستندو عنایت اهلل خان بمن شمالی با من بيعت نموده و مرا پادشاه خود دان 

 تسليم و از قلعۀ ارگ خارج شودو من با او هيچ یک آسيبی نمی رسانم.

او شيرجان خان صاحب زاده با   ۀ همراهانهلل ظاهراً مردد بود، اما از جمل حبيب ا

فراست مطلب را دریافته برای جلوگيری از آن در جواب پيشدستی نموده گفت: 

" اکنون که مسالۀ انتخاب شاه جدید در ميدان است، چرا خود حبيب اهلل خان 

که چنين خدمت بزرگی را انجام داده بيعت نکنيم".
781

 

می گوید: حبيب اهلل خان خوف مرحوم استاد خليل اهلل خليلی در این مورد 

داشت که نشود حضرتصاحب شوربازار خود را کاندید مقام سلطنت کند، چون 

خواهش سلطنت را ندارد ، گفت که من خودم حضرتصاحب  دانست که

اميرافغانستان هستم و از حضرت صاحب دعوت کرد تا امارت او را برسميت 

بشناسد و لکن حضرتصاحب بيعت نکرد.
782
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اویعنی حضرتصاحب  وباوراندکه عقيده حضرتصاحب باین سياسی مخالفين

برای حبيب اهلل گفت که نباید سلطنت عنایت اهلل خان را برسميت بشناسد تا از 

خانوادۀ امان اهلل خان انتقام گيرد، مرحوم غبار نيز به همين نظر بود، اما 

 به او بيعت حقيقت تاریخی این استکه حضرتصاحب تا آخر سلطنت حبيب اهلل

نکرد و عدم بيعت او از حبيب اهلل و حمایت از وزراء و خانوادۀ سلطنتی 

خصوصاً سراج البنات و قمر البنات سبب شدکه حبيب اهلل حضرتصاحب را 

زندانی کند. حبيب اهلل ضمن یک فرمان حضرتصاحب را به عبارات بسيار 

شدید تهدید نمود.
783

 

از نظر نویسندگان و مؤرخين دراین مورد پنهان مانده ه  ک  تاریخی  موضوع مهم

 ، ميباشد از افکار قومی آن عصر و نمونه و عالمۀو أهميت فوق العاده دارد 

مباحثه بين سردار صاحب محمد عثمان خان و حضرت عبدالحليم مجددی در 

 حضور حبيب اهلل خان است.

ی م خان عبدالحليم مجددی برای سردارصاحب محمدعثمان حضرت

گوید:سردار صاحب ، صد و پنجاه سال خاندان شما پادشاهی کردند حال چند 

وقت بگذارید که یک طائفۀ دیگر پادشاهی کند، پادشاهی به ميراث برده نمی 

شود بلکه بحکم آیۀ کریمه» قل اللهم مالک الملک« او تعالی بهرکس که می 

باز ميگيرد، تا   خواهد مملکت داری را عطاء می نماید و ازهر کس که بخواهد

امروز مالک الملک زمام مملکت داریرا بخاندان شما داده بود امروز از 

خاندان شما گرفته به حبيب اهلل خان که بچه سقو مشهور است عطاء کرده پس  

شما چه حق دارید که درین عطيۀ الهی ممانعت نمائيد؟ یک ماه است ما اهالی 

که امان اهلل خان فرار نمود حبيب  شمالی با این شخص بيعت کرده ایم و امروز

اهلل خان را پادشاه باالستحقاق دانسته هيچ فرد دیگر را برسميت پادشاهی 

 
اقامت داشتند. استاد برای هر دو جد من ، حضرتصاحب محمد صادق المجددی و صاحب زاده 

جددی بسيار اخالص و محبت داشت و  مرا نيز مورد نوازش قرار ميداد. صاحب عبداهلل جان م

اما زمانيکه عيار خراسان را به رشتۀ تحریر در آوردند مخالف آنچه برای من نقل قول کرده  

 بودندنوشتند.

. فرمان تهدید حبيب اهلل بچه سقو را در کتاب بنده بنام افغانستان در عهد امان اهلل خان   783

 ئيد. اصل فرمان مربوط به کتابخانه بنده ميباشد.مطالعه فرما
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اوشان  و قبول نمی کنيم خصوصاً خاندان محمدزائی را که دشمن خوددانسته

بگذارند. یتخت پادشاه نخواهيم گذاشت قدم بر را
784

 

یاد داشت ، گفتار حضرت حبيب اهلل خان که برای حضرات شمالی احترام ز

چند روز برای  ا تأیيد و از هيئت معذرت خواسته وعبدالحليم جان مجددی ر

و اال امر حمله   عنایت اهلل خان مهلت تعيين کرد تا ارگ را بدون جنگ تسليم کند

وزراء و امراء سقوط ارگ را واقعيت دانسته به حضور به ارگ داده ميشود. 

کردند و امير عنایت اهلل و خانوادۀ شاهی را تنها  حبيب اهلل خان مشرف و بعيت 

امير محمدکبير جان، برادر امان اهلل خان از همه پيشتر به حضور  گذاشتند.

حبيب اهلل مشرف و بيعت کرد و وعده خدمت را به نظام جدید داد و همچنان  

وعده داد که ارگ را به حبيب اهلل خان تسليم ميکند. کبيرخان شخصيت ضعيف 

و فکر ميکرد که در نظام حبيب اهلل جایگاه ميداشته باشد، او صحيح داشت 

نسنجيده  و درست حساب نکرده بود. حبيب اهلل خان عنوانی کبير جان نامه 

ارگ معرفی کرد، اما در موجودیت  ینوشت و او را نماینده خود برای تسليم 

شخصيت قوی چون حضرتصاحب محمد صادق المجددی ، کبيرجان نتوانست 

 رگ را اشغال و برای حبيب اهلل خان تسليم کند.ا

 خانوادۀ شاهی و خارجی های مقیم کابل: خروجآماده گی برای 
ناکام شدن مذاکره بين هيئت بریاست المجددی و حبيب اهلل خان ، راه دیگری 

جزء مصالحه و قبول واقعيت نبود. از جمله اعضای هيئت حضرت صاحب و 

موفق شدند از قرارگاه های مخالفين گذشته  سردار محمد عثمان خان بزحمت

خود را به ارگ برسانند. پيام هيئت برای شاه عنایت اهلل خان و اعضای کابينه 

این بود که حبيب اهلل حاضر نيست امير عنایت اهلل خان را به پادشاهی قبول کند 

و از سلطنت صرف نظر کند. حال دو راه وجود دارد، مفاهمه و تسلمی ارگ و 

ش برای نجات امير عنایت اهلل و  خانوادۀ سلطنتی و ارکان عالی دولت و کوش

خارجی های مقيم کابل، و یا ادامه جنگ و دفاع از ارگ. وزیر حربيه عبدالعزیز 

خان در مجلس نظرش این بود که از قصر دفاع ميکند و فرقه های نظامی کابل 

یر حربيه را متوجه زر صاحب محمد عثمان خان وارا امر به هجوم ميدهد. سرد
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تمام فرقه های نظامی برای حبيب اهلل بيعت کرده اند و متأسفانه  ساخته گفت

 شما اطالع ندارید.

هلل خان در حرام سرای  در مالقات خصوصی که بين حضرتصاحب و عنایت ا

هلل خان ازعقب پرده اشتراک  همسر عنایت ا صورت گرفت ،خانم افندی

صاحب گفت: شرف وعصمت من امروز بگردن خانم افندی به حضرت ،داشت

اميرعنایت اهلل خان  شما است که ما را باشرف از این ورطه نجات بدهيد.

ت حضرتصاحب نزد حبيب اهلل خان  موافقه برای فرستادن هيئت جدید بریاس

بين عنایت اهلل خان و حبيب اهلل و تسليم ه نامموافق  امضاءوظيفۀ هيئت  .نمود

که جان و مال بشرطيکه حبيب اهلل وعده بدهده حبيب اهلل ارگ بدون خونریزی ب 

همه باشندگان ارگ و نظاميان را حفظ ميکندو برای همه اجازه ميدهد تا 

 سالمت از ارگ خارج شوند.ب 

حضرت المجددی با حبيب اهلل داخل مفاهمه شد، حبيب اهلل خان گفت که دیروز 

که فوراً از ارگ خارج شود.   عنایت اهلل خان امر دادم  یتوسط محمدکبيرخان برا

هيئت به نظریه حبيب اهلل خان به سبب خونریزی به موافقه نرسيد، حضرتصاحب 

پيشنهاد کرد که جنگ چند روز توقف کند و وعده داد که نقش مصلح را بذمه 

می گيرم و مذاکره نموده از طرف شما عهد و پيمان و از طرف او بيعت بگيرم 

ان و رفتن او بصوب قندهار نزد امان اهلل خان و یا بعد در مورد عنایت اهلل خ

. شيرجان به امر حبيب اهلل بطرف پشاور نزد انگریزها مشورت می نمائيم 

  مکتوبی عنوانی عنایت اهلل خان نوشت و از آتش بس اطمينان داد و نامه را 

به خارج کردند.برای رفتن عنایت اهلل خان  برای حضرتصاحب تسليم

د کردندکه چون راه مصئون نيست حبيب اهلل موافقه کند حضرتصاحب پيشنها

توسط طياره دولتی به قندهار روند.  عنایت اهلل خان و خانواده ای سلطنتی تا

 حبيب اهلل موافقه نکرد و گفت که طياره بدست امان اهلل ميرسد.

مرحوم ميرغالم محمدغبار در این موارد به استنادکتاب "افغانستان" تأليف 

 لر سفير برتانيه در کابل  می نویسد:فریزر تت

و بچه سقا توسط محمد صادق   که بين ارگ  جنوری در نتيجۀ مفاهمه ئی  16روز  

المجددی و سردار محمد عثمان خان بعمل آمده بود، قرار دادی در قرآن بين 
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طرفين امضاء گردید که طبق آن ارگ به حبيب اهلل تسليم ميشود مشروط بر 

کنين ارگ محفوظ و آزاد بماند، و هم عنایت اهلل خان با اینکه جان عسکر و سا

خانوادۀ خود توسط طيارات انگليسی افغانستان را ترک بگوید در حاليکه 

دان شاهی قبال محمد صادق المجددی از سفير برتانيه طلب حمایت ازخان 

که بر طيارات انگليسی از هيچطرفی شليک نخواهد بود  نموده وتضمين کرده

شد.
785
   

ثر  ومات مرحوم غبار در موضوع همينقدر بود. لکن این مورد را تا امروز اکمعل

ا حال روشن نشده است، اند و نقاط مهم قضيه تنکرده  مؤرخين بحث بيشتر

 را تر انداخته و جوانب قضيهاین تحقيق در موضوع روشنی بيش اميد است

 . سازدواضحتر 

با سفير بریتانيه درکابل: حضرتصاحب برای شير جان خان پيشنهاد   مالقات

کردند در صورتيکه حبيب اهلل طياره های دولتی را اجازه نميدهد ، پس شما از 

حضرت سفارت بریتانيا طياره به کرایه درخواست کنيد. حبيب اهلل به پيشنهاد  

ریتانيه بنویسد صاحب موافقه و برای شيرجان امر کرد که نامۀ عنوانی سفير ب 

و درخواست طياره نموده و وعده بدهد که حکومت مصارف طياره ها می 

نيد این وظيفه حضرتصاحب ميتوا هااضافه نمود که تن پردازد. حبيب اهلل خان

د. شيرجان مکتوب بسيار به اسلوب خوب برای )همفریز(  را به اکمال برسان 

ه حضرت صاحب داد تا  نوشته چند عدد طياره بکراه طلب کردو مکتوب را ب 

 داشته باشد. هباقی اجراءات را شخصاً بعهد

ماری انگریز ها رفته و ی نویسند: مکتوب را گرفته بوزارتمختحضرتصاحب م

اول محبوب علی پشاوری سکرتير شرقی همفریز را مالقات کرده و مکتوب را 

شيد رده گفت لحظۀ انتظار بکاو مکتوب گرفته خوانده و ترجمه کبرایش دادم.  

که من مکتوب برای وزیر مختار برسانم. بقدر ده دقيقه در اطاق او منتظرشدم  

به اطاق مالقات های رسميه وزارتمختاری رفتم  باز آمده گفت بفرمائيد.

همينکه به اطاق داخل شدم دیدم سير همفریز در صحنه اطاق گردش می کند. 

رازکرد من قدری  مرا که دید آمده تعظيم کرده دست خود را برای مصافحه د
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م باین عمارت ر من هيچگاه خيال نداشتاتأملی کرده گفتم آقای وزیر مخت

ظرخوب باین عمارت نگاه نکرده ام امروز حفاظت داخل شوم و هيچوقت بن

از برداران افغان مسلمان مرا مجبورکرد باین عمارت حيات و ناموس یکعدۀ 

شما دست ميدهم ، دست داخل شده از شما مالقات بخواهم با کمال تأسف با 

خود را بلند کرد و با او مصافحه کردم . این عبارات من بسيار صدمۀ شدیده 

رسانيد که لحظه سکوت و بعد کرسی را تقدیم گفت بفرمائيد، من خيلی 

خوشحال ام که وزیرمختاری انگلستان راشما بقدوم خود مشرف ساختيد. در 

ز بين برادران هموطن افغان عين صرف چای گفت خوب شد که این خون ریزی ا

قطع و انقالب به آخر رسيد . گفتم ای کاش که انقالب به آخر برسد، گفت چرا !  

 گفتم شروع می گردد. 

گفتم)حضرتصاحب( شما چرا خالف قانون دنيا مداخلت کردید؟ گفت چه 

هواء و فضاء کابل را ميدان گردش خود  ، گفتم چند روز است طياره هاجور

 حق فضاء پایتخت افغانستان را احتالل کرد اند.ساخته و بچه 

محبوب علی که مکتوب را ترجمه ميکرد گفت که حضرت صاحب چند طياره 

می خواهند گفتم دو یا سه طياره بزرگ که عنایت اهلل خا و عائله و وزیر ها را 

) سفير( محبوب علی کراه یک طياره را از پشاور تا :  جای داشته باشد. گفت

کابل تا قندهار و مراجعت به پشاور چند پوند ميشودو تنها صرف   کابل و از

بنزین را قيمت کنيد.محبوب علی شاه گفت: فی طياره پنجصد پوند انگریزی 

بنزین خرچ می شود. گفتم) حضرتصاحب( من رفته برای وزیر دربار حبيب اهلل 

 .هزار الی دو هزار پوند کراه چهار طياره را برایتان بفرستدمی گویم 

برای جناب حضرت صاحب عرض کنيد، سر  : بعد همفریز محبوب علی راگفت

همفریز بحيثيت نماینده پادشاه انگلستان بحضور شما عرض ميکنم، 

بمناسبت تشریف آوری شما بوزارتمختاری انگریز همگی طياره های حکومت 

انگریز در هندوستان از همين لحظه تحت امر شما است ، از یک طياره تا صد 

اده گفت: چگونه براین حکومت دزد ها طياره می خواهيد. همفریز ادامه د

اعتماد می کنم و هنوز که برسميت این شورشی ها را نشناخته ایم چطور با 

معامله کرده طياره را اجراء می کنم ، اگر این حکومت قيمت طياره را بپردازند 
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قانون دولی بمن اجازه نمی دهد که طياره بفروش بدهم. حضرتصاحب تضمين 

 کرد. طياره ها را امضاء

واست تا معاهدۀ بامضاء برساند مبنی بر اینکه  خبعداً حضرتصاحب از همفریز 

عنایت اهلل خان زیاده از چهل ساعت باید در هند توقف نه نماید اگر قندهار  

ميرفت از طریق کویته بلوچستان بقندهار و اگر به یکی از ممالک اروپا 

که این  ته ضرورت اسميرفت از طریق بمبای به آن مملکت سفر کند، گفت چ 

عهد و پيمان را از من خواهش می کنيد؟ گفتم: ما افغانها از عهد سالطين 

صدوزائی بعد از احمد شاه غازی همه از این شاهان و شاهزاده هائيکه به هند  

پناه برده اند ضرر دیده ایم و همواره حکومت شما این پناه گزینان رابرای  

ساخته و سياست خود را بر حکومت نافذ حکومات افغانيه سامان خوف و بيم 

نموه ایدمن نمی خواهم که عنایت اهلل خان مانند سردار محمد ایوب خان و امير 

ود گردانيده  و حکومت و سردار شيرعليخان آله دست خ نمحمد یعقوب خا

 محليه را همواره ترس از آمدن آنها بقصد استراد تخت بترسانيد.

سفرعنایت اهلل خان،حضرتصاحب صاحبمنصبان ترکی را قبل ازترتيب 

بسفارت ترکيه تسليم و رسيد گرفتندو دو روز بعد سفير ترکيه آغای حکمت 

بيک به شوربازار برای اداء احترام و شکران آمد. موتر ها آماده شد و خانوادۀ 

در داخل طياره حضرتصاحب با  .سلطنتی به ميدان طياره انتقال داده شدند

ان و همراهان او خدا حافظی کردندو در داخل طياره وقت خدا عنایت اهلل خامير  

حافظی حضرتصاحب دو صد پوند طالء برای سردار عنایت اهلل خان داد و 

همچنان صد پوند برای عبدالعزیز خان وزیر حربيه . حضرتصاحب برای وزیر 

ای نجات حربيه گفت: شما کوشش داشتيد تا من اعدام شوم اما خداوند مرا بر

 حيات شما و خانوادۀ شما حفظ نمود.

در این وقت حبيب اهلل نماینده خاص خود را که حضرت صاحب عبدالحليم جان 

مجددی بود با نامۀ به ارگ فرستاد و حضرت محمد صادق المجددی ارگ و 

کليد خزانه را به نامبرده تسليم نمود.
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همفریز ميتوان به از مذاکره بين حضرتصاحب محمدصادق المجددی و سير 

موضوعات بسيار مهم تاریخی دست یافت، اصطالحات دبلوماسی که سفير 

، حالت سياسی افغانستان و نقش ر گفتار خود از آن استفاده نمودبریتانيه د

دشمنانه انگریز را نسبت به خانواده امان اهلل خان نشان ميدهد. حضور سير 

ين حضرت صاحب و او نماینگر همفریز در ميدان هوائی کابل خالف معاهده ب 

مداخله سفارت بود. همفریز برای خدا حافظی به ميدان هوائی کابل حضور 

یافت در حاليکه عنایت اهلل خان رسماً از سلطنت استعفاء کرده بود و سمت 

بنام  از جانب سفير انگليس رسمی نداشت. یاد کردن حبيب اهلل و همفکران او

د. سير همفریز برای حضرت صاحب در ميدان دزد معانی بسيار عميق را ميده

هوائی گفت که نزد ما امانتی دارید، مقصد از امانت حضرت نورالمشایخ 

صاحب بود ، همفریز بدون ذکر نام المجددی راتهدید کرد که اگر مانع حضور 

او در ميدان هوائی شدید، برادر بزرگ شما را تهدید می نمائيم. خارج شدن 

ن خاتمه فصل از سلطنت ميراثی اوالده امير عبدالرحمن خان امير عنایت اهلل خا

 ميباشد.

 سلطنت:مجددپالن باز گشت امان الله خان به کابل و احیاء 
رسيدن حبيب اهلل کلکانی به سلطنت بنام خادم دین رسول اهلل معنی ختم 

از حبيب   گروه های مخالف امان اهلل خان  مشکالت سياسی در افغانستان نبود،

استفاده سياسی و  از وجود حبيب اهلل خاندر حقيقت کردند و  مایتاهلل ح

لکن بعد از پيروزی حبيب اهلل و  .به هدف سقوط امان اهلل خان نمودند نظامی

وه به فکر اهداف و مصالح خارج شدن امير عنایت اهلل خان از افغانستان ، هرگر

بود، حبيب اهلل خان و . امان اهلل خان در قندهار به فکر بازگشت به کابل  خود شد

برای ادامۀ سلطنت    او ميدانستند که وجود امان اهلل خان خطرحقيقی  انطرفدار

قبائل پشتون و حمایت حضرات شوربازار و عدۀ که از حمایت حبيب اهلل خان 

 دیگر از علماء برخورادر نيست ميباشد.

رسيدن یک تاجيک غير معروف از شمالی و یک شخص کامالً بيسواد و 

م به دزدی به عرش سلطنت را اکثریت مردم و خصوصاً قبائل استقبال مته

. عامه ای مردم و علماء و مشایخ انتظار نتيجۀ خوب را از انقالبات نکردند

داشتند. قبائل جنوب و شرق افغانستان به سلطنت و زعامت حبيب اهلل راضی  
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. حکومت ادندداری امان اهلل خان تغيير موقف نشدند و بمرور وقت به طرفد

لندن از وضعيت سياسی و حمایت بعض قبائل شرق و جنوب به  بریتانوی در

: " از قرار معلومات رسيده از منابع مختلف این گزارش را تحریر داشتلندن 

استخباراتی فعاليت و احساسات بطرفداری امان اهلل خان در والیات جنوب و 

بوط به قلمرو ما در حال شرق افغانستان توسعه یافته و حتی در بين قبائل مر

گسترش ميباشد". 
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حکومت حبيب اهلل خان برای مخالفت با امان اهلل خان سياست اسالمی را پيشه 

گرفت و حبيب اهلل برای تقویت نفوذ اش با دختری از خانوادۀ شاهی ازدواج 

اعضای  را در ارگ دعوت کرد. در مجلسحبيب اهلل خان مجلس بزرگ کرد. 

راک نمودند. در خانواده شاهی سابقه اشت منسوبين حکومت امان اهلل و عدۀ از

بين اشتراک کنندگان وزراء حکومت امانيه ، سردار حيات اهلل خان برادر امان 

اهلل خان ، سردار عزیز اهلل خان پسر سردار نصر اهلل خان، سردار عمر جان برادر 

امان اهلل خان، سردار فيض محمد خان وزیر معارف، سردار شير احمد خان 

تجارت ، ميرزا مجتبی خان وزیرماليه  رئيس شورا، عبدالهادی داوی وزیر

طی اعالميه امان اهلل خان را مسئول واقعات  مجلس اعضا،بودند. در ختم 

اخير افغانستان دانستند و اعمال امان اهلل خان را مخالف اسالم گفتند، و  

برای حبيب اهلل خان بحيث امير بيعت کردند. اعضای مجلس مهمترین عمل 

رفع ،اعدام قاضی القضات مال عبدالرحمن راضداسالم امان اهلل خان 

کردن حضرتصاحب شوربازار  زندانی مدارس دخترانه ونمودن حجاب،باز

معرفی نمودند. حکومت حبيب اهلل اعالميه را توسط طياره به همه نقاط کشور 

پخش و توزیع نمود.
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ان  خبه قندهار، امان اهللاو بعد از خارج شدن عنایت اهلل خان از کابل و رسيدن 

در عمارت خرقۀ مبارکه رفته    خان   . امان اهللتصميم برای بازگشت به کابل گرفت

و خرقۀ مبارکه را به سر گذاشت و با صدای بلند گفت من مسلمان هستم و عزم 

افغانستان را ازشر حبيب اهلل که دزد است نجات دهم. مدار
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ائل پشتون و کشور هایی خارجی ، بازگشت به سلطنت احتياج به تأیيد قب

خصوصاً روسيه و بریتانيه داشت . برای دریافت تأیيد روسيه امان اهلل خان 

غالم نبی خان چرخی را به روسيه اعزام داشت و با حکومت هند بریتانوی داخل 

مفاهمه شد. حکومت بریتانيه بجواب امان اهلل خان نوشت که دولت انگلستان 

اخلی افغانستان مداخله کند و همچنان قصد ندارد قصد ندارد در شئون د

و در قضيه داخلی افغانستان حکومت   اطراف نزاع را در افغانستان کمک کند

درخواست کمک امان  بریتانيه بيطرف می ماند. حکومت بریتانيه در جواب

امان اهلل خان رابا حبيب اهلل بيک مقام یاد کرد.اهلل خان،
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که از شمال خی دادند. امان اهلل خان تصور داشت روسها وعده کمک برای چر

خود  روسيه و در جنوب نادر خان و از جنوب غرب غالم نبی خان به همکاری

و قوای حبيب اهلل را سقوط ميدهد. امان اهلل خان در  امان اهلل کابل را محاصره 

محاسبه اش از پالن محمد نادر خان اطالع نداشت و همچنان حساب قوت و 

که داخل افغانستان شده بود نکرده نفوذ حضرتصاحب نورالمشایخ  رت وقد

بود. امان اهلل خان از نفوذ روحی و معنوی حضرت نورالمشایخ در بين قبائل 

. و قبائل غلزائی معلومات کافی نداشت  و احمدزایی و سليمانخيل و جدران

 همچنان از همکاری بين محمد نادر خان و حضرتصاحب نورالمشایخ مطمئن

 نبود.

 خان به تفصيل اما حبيب اهلل خان از تحرکات داخلی و ارتباط خارجی امان اهلل

ائی در ميدانست که همکاری قبائل خصوصاً سليمانخيل و غلز  اطالع داشت و

و در مبارزه با امان اهلل ، حبيب اهلل به تأیيد و توازن قوا نقش برزنده را دارد 

حبيب اهلل ميدانست که بدون تأیيد همکاری قبائل پشتون ضرورت داشت . 

حضرتصاحب نورالمشایخ ممکن نيست حمایت قبائل پشتون راداشته 

باشد.ازجانب دیگرحبيب اهلل از مخالفت بين شاه امان اهلل خان و حضرتصاحب 

نورالمشایخ  صاحبنورالمشایخ اطالع داشت لذاکوشش نمودتا تأیيدحضرت

 آورد.را در مقابله عليه امان اهلل خان بدست 
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حضرت که حبيب اهلل کلکانی می کنند مؤرخين خارجی و افغانی، روایت

صاحب محمد صادق المجددی که از جمله مشاورین حبيب اهلل بشمار ميرفت 

حضرت   برای مذاکره نزد نادرخان فرستاد،اما المجددی با برادرش

اد نورالمشایخ بر عليه رژیم سقوی به فعاليت آغاز نمود. این روایت به استن

. حضرت محمد صادق المجددی ممنوع الخروج بود و  ندارد  تاریخی حقيقت

. و اقامت اجباری در منزلش بودتوسط قوای امنيتی حبيب اهلل در محاصره 

حقيقت تاریخی این استکه حبيب اهلل خان نامه ای توسط محمد معصوم 

مجددی پسر شمس المشایخ صاحب عنوانی نورالمشایخ ارسال داشت و از 

ملت  ورده تاضرت نورالمشایخ دعوت بعمل آورد تا به افغانستان تشریف آح

از برکات شان مستفيد شوند، هدف حبيب اهلل کسب تأیيد حضرتصاحب بود 

کند. حبيب االسالم متن نامۀ  هتا بتواند در حمایت او با امان اهلل خان مقابل 

نيدو در نامه حبيب اهلل خان عنوانی حضرت صاحب نورالمشایخ را به چاپ رسا

 آمده:

» جناب حضرت شوربازار حضرت شيرآقا نورالمعارف صاحب مجددی که  

سابقۀ و مجاهدات شان در راه ترقی اسالمی و مسلمانان بهمه کس معلوم است  

نظر بسوی  1303انقالب منگل ه واقف استيدکه جناب شان بعد از واقعۀ تالب

در هند متوقف بودندچون   سابقه از افغانستان مهاجرت فرموده  رفتار حکومت

جناب اعليحضرت اميرحبيب اهلل خان سر برارای تخت کابل گردید بجناب 

ممدوحی فرمانی همدست جناب معصوم جان آقا برادرزادۀ موصوف 

فرستادند که حاال وقت تشریف آوری جناب شما است که برای دولت اسالمی 

فرما و در  خودخدمت نمائيداینک جناب شان از راه سمت جنوبی تشریف

 موضع ارگون متوقف اند.

ذات از آن ذوات نامور متدین و معروف ایست که یک عالم اسالم چه در  این

رستگاری او عقيده و ارادت ر افغانستان و غيره بصفای نيت وهند و چه د

دارندالبته تا جائيکه آواز اوشان بگوش هر کسی می رسد جرأت مخالفت از 
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ما هم بنوبه خود اوشان سلب و با یک عزم کامل اوامر او را گردن مينهد

موافقت شان را در راه دین مبين حضرت رسول اکرم صلعم خواستاریم.«
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ان دومی عنوانی حضرت صاحب حبيب اهلل خان برای تقویت نفوذ اش فرم

محمد صادق المجددی نوشت و از ایشان دعوت کرد تا صدراعظم و وزراء را  

 معذرت خواست و  وظيفه   رهبری و رهنمائی کند، اما حضرت المجددی از این

خان نوشت که تا تشریف آوری حضرت صاحب نورالمشایخ  بجواب حبيب اهلل

باید انتظار کشيد.
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حبيب اب نامۀ حبيب اهلل خان را فرستاد ویخ جو حضرتصاحب نورالمشا

ا نشرکرد.حبيب االسالم ازقول حضرت صاحب نورالمشایخ نامه ر االسالم نص

 می نویسد:

در ارگون توقف دارندو تعدادی از مجاهدین را برای مقابله ای امان اهلل خان به  

اند. فرستاده وتعدادی رابسمت جنوبی فرستادهقندهار
793

حضرت نورالمشایخ 

هزار از جوانان قبائل را منظم ساخته و چنانکه در نامه اش برای   15صاحب 

حبيب اهلل خان نوشت یک دسته را برای مقابله با امان اهلل خان فرستاد و لکن 

از فرستادن مجاهدین به جنوبی توضيحات نداد و همچنان برای آمدن خود به 

برای حبيب اهلل نيز نفرستاد. بيعت خود راکابل وقت تعيين نکرد و 
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منابع استخباراتی حکومت هند بریتانوی ، حرکت های حضرت نورالمشایخ را 

بدقت زیر نظر گرفته بود. حکومت کابل از فعاليتهای حضرتصاحب در خارج 

داشت و موجودیت او را خطر بزرگ برای سرحدات افغانستان اطالعات 

حضرت صاحب دعوت امان  1928وبر حکومت امان اهلل خان ميدانست.در اکت

و به فعاليت ضد رژیم امانی در خارج  خان را برای برگشت به وطن رد کرداهلل 

 ادامه داد. 

 
 1347، سال  12ذی الحجه ، عدد  14، سال اول، پنجشنبه . جریدۀ حبيب االسالم  791

 591المجددی، محمد صادق ، خاطرات غير طبع شده ، صفحه .  792

 . حبيب االسالم همان شماره 793

 . حبيب االسالم ، همان شماره 794



[515] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

نورالمشایخ که اکنون به افغانستان عودت کرده بود، موقعيت کليدی 

حساسی را در اختيار داشت. او به صفت پير قبائل غلزائی، یکی از دو قبيله 

نستان و همچنين بصفت رهبر روحانی بسيار متنفذی که در  بسيار بزرگ افغا

سراسر کشوراحترام ميشد، در موقعيتی بود که می توانست زعامت سياسی 

آینده افغانستان را تعيين کند. ولی حضرت نورالمشایخ فقط یک هدف عمده 

داشت و آن بر آنداختن امان اهلل خان از قدرت بود. حضرت نورالمشایخ علناً از 

يک از مدعيان سلطنت طرفداری نميکرد، اما روابط نزدیک با هيچ

سپهساالر محمد نادرخان داشت.
795

همکاری بين حضرت نورالمشایخ و محمد 

هدف واحد با هم متحد ميساخت.   را نادرخان متين و استوار بود و هردو طرف

اما واقعيت تاریخی که نادیده گرفته شده این استکه حضرتصاحب 

هدف رسيدن محمد نادر خان به سلطنت کار نميکرد و از نادر نورالمشایخ به 

خان عهد و پيمان در قرآن کریم گرفته بود. عهد و پيمان از این قرار بود که 

بعداز فتح کابل ، نمایندگان مردم زعامت سياسی کشور را انتخاب ميکنندو 

وفاء  متأسفانه به آن ن عهد را با حضرتصاحب بسته بود امامحمد نادر خان ای

نکرد.
796
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. فضل عمر مجددی، پسر حضرتصاحب قيوم جهان معروف به حضرتصاحب شوربازار در  796

رتصاحب شوربازار، مال شوربازار، شيرآغا و بعد تاریخ شرق به القاب مختلف ذکر شده : حض

از حصول استقالل به لقب نورالمشایخ یاد شده. حضرتصاحب نورالمشایخ پسر دوم حضرت 

قيوم جهان بود و در سن بعد از حضرتصاحب شمس المشایخ می آمد، اما در دعوت و تبليغ و  

در طریقه مرید پدرش بود. استقالل خود را داشت و فعاليتهای فرهنگی و ثقافتی و سياسی 

ریاست خانوادۀ مجددی و زعامت طریقه  1925بعد از وفات حضرتصاحب شمس المشایخ در 

امان اهلل خان اولين رابطه دوستانه را با  نقشبندیه مجددیه را بصفت رسمی صاحب شد.

 نورالمشایخ صاحب بوجود آورد و از طریق او با شمس المشایخ صاحب آشنا شد. نورالمشایخ

صاحب در جهاد استقالل نقش برازنده را داشت و بعد از استقالل از طرف اعليحضرت امان 

بقيادت مال    1924لقب نورالمشایخ شهرت یافت. در خاموش ساختن انقالب  اهلل طی فرمانی به  

طرفدار حضرتصاحب نورالمشایخ عبداهلل رول مهم را بازی کرد و نظام را از سقوط حفظ کرد. 

و مالء عبداهلل و مالء عبدالرشيد نبودو نمی خواست عداوت و دشمنی بين شاه و اعدام علماء  

با امان اهلل خان مخالف شد و بهتر دانست که برای  1303ملت بوجود آید. بعداز لویه جرگه 

اهلل در این موضوع موافقه و امر به دادن پاسپورت برای مدتی از افغانستان خارج شود و امان  
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تا اواخر ماه می حبيب اهلل کلکانی بر اوضاع مسلط بود. در این موقع عشایر 

و توسط نورالمشایخ رهبر روحانی  ه از دشمنان دیرینۀ درانی ها بودغلزائی ک

غلزائی ها تحریک می شدند، در یک حمله ناگهانی پيشرفت قوای مشترک  

ی و هزاره در غزنی بود، بطرف کابل متشکل از قوای دران  امان اهلل خان را، که 

جلو گيری نمود. امان اهلل خان متوجه شدکه در عين زمان با دو جبهه مخالف، 

یعنی قوای سقوی از طرف کابل و قبایل غلزائی از جانب غزنی داخل جنگ 

ميباشد، از طرف دیگر منابع مالی وی نيز به انتها رسيده بود.
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در رأس قوا به غزنی رسيد، در غزنی قوم اندر باالی در ماه اپریل امان اهلل خان 

قوای امان اهلل خان حمله کردند، قوای امان اهلل خان مقاومت کرده ، قوای اندر 

را شکست داده خانه های شانرا به آتش کشيدند. در همين ماه قوای امان اهلل 

د رخو خان با قوای حبيب اهلل روبر شدو نزدیک بودکه قوای حبيب اهلل شکست ب 

لکن قوای زیر ادارۀ نورالمشایخ صاحب که از قبائل مسعود، غلزائی و 

، امان اهلل خان را شکست دادند، شکست امان اهلل خان در ندسليمانخيل بود

غزنی آخرین صفحه از مبارزات بين امان اهلل خان و مخالفين مسلمان اش بود. 

به نقاط آنراميتوان    اسباب دیگری نيز داشت که  در غزنی  شکست امان اهلل خان

 ذیل خالصه کرد:

 
از حضرتصاحب دعوت نمود تا به افغانستان امان اهلل خان  1928ر سپتمبر جناب شان داد. د

تشریف بيآورند اما حضرت صاحب دعوت را برای بازگشت نپذیرفت. حضرتصاحب 

نورالمشایخ در هند پيروان و شاگردان بيشمار داشت و اکثر قبایل جنوب و شمال افغانستان 

تند. حضرتصاحب در نشر فرهنگ و ثقافت جناب شان را به مقام پير و مرشد شان می شناخ

اسالمی فعاليت های زیاد نمود و مدارس بيشمار را در نقاط مختلف افغانستان تأسيس کرد 

درکابل وفات کردند   1956که مشهورترین آن نورالمدارس است . حضرتصاحب دردوم دیسمبر  

ی و هندی تحقيقات و زیارتگاه شان در قلعۀ جواد محل برای عام و خاص است . مؤرخين غرب 

در باره شخصيت او دارند. در تاریخ معاصر افغانستان شخصيت قوی و با نفوذ تر از 

نورالمشایخ صاحب وجود ندارد. اميد دارم که بتوانم تحقيق مستقل در زندگی این شخصيت 

داشته باشم تا قضایای تاریک تاریخ معاصر بزرگ که مورد تأیيد و مخالفت عدۀ است 

. شخصيت نورالمشایخ نه تنها در افغانستان بلکه در قاره ای هند و  روشنتر گرددافغانستان 

 کشورهایی وسط آسيا و ترکيه مورد بحث و احترام است.
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 موقعيت غير استراتيجی  خان اهلل موقعيت غيرمناسب.امان انتخاب .1

را برای قوای خود انتخاب کرده بود و برای مخالفين آسان بود تا 

 وارد کنند. صدمه را برای قوای او بزرگترین

جنگ قوماندان های امان اهلل خان،در بين اختالف .2

.  داشت زیاد باعبداالحدخان مخالفت عبدالعزیزخانغزنی،

عبدالعزیز خان، عبداالحد خان را متهم به همکاری با حبيب اهلل 

نفر هایی محمدولی خان می درجمله ای ميکرد و او را 

دانست.اختالف بين عبدالعزیزخان و عبداالحد خان مهمترین عامل 

 شکست امان اهلل خان ميباشد.

وليخان در بين قوای امان اهلل خان تعداد از اعضای حزب محمد  .3

بودند، این گروه تحرکات قوای امان اهلل خان را کنترول و برای محمد  

وليخان راپور می دادند، گفته می شود که محمد وليخان وضعيت 

جنگی و تحرکات امان اهلل خان را برای حبيب اهلل ميرساند و از جانب 

افغانستان می نمودند.تشویق به فرار از  دیگر امان اهلل خان را
798 

موقعيت نظامی غزنی، آخرین کوشش امان اهلل خان برای احياء سلطنت بود، 

برای دائم افغانستان را به قصد ایتاليه ترک   1929در ماه می    امان اهلل خانشاه  

  کرد.

در اواخر ماه اپریل قوای تحت رهبری غالم نبی خان چرخی شهر مزار شریف را 

به شکست مواجه  رخی غالم نبی خان چ یت هوائی روسيه اشغال کرد. با حما

گردید. جریده حبيب االسالم در این مورد خبر ميدهد:» قرار راپورت صحيح که 

وارد شده است روسها بعنوان معاونت با امان اهلل خان شاه مخلوع خواسته اند 

شان که بخاک پاک مقدس اسالميه افغانيه تجاوز نموده به مقاصد سوء خود 

الی  18تجاوز و تعرض نمایند چنانچه از در ضمن بربادی اسالم و اهل آن است 

دانه طياره حربی  3ذی القعده پنج پنچ دانه طياره شان بفضاء ترکستان و  28

ذیحجه به هواس چهل دز وحيات آباد پرواز و بمباردی نموده و  2شان بتاریخ 

 
و همچنان دیده  613-605غير طبع شده ، صفحات . المجددی، محمد صادق، خاطرات  798798

 Dupree,Louis ,op.cit , p454 ,and ,Wild Roland ,op.cit,ch(xv)شود: 
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رقيده و معدودی از اهالی را که در پنچ شش دانه بم انداخته که منجمله دو بم ت

آن جمله پسر عبدالرسول خان خياط شخص معروفی بوده متلوف نموده است.
799

 

  حمایت روسها استفاده  ی خان باحکومت حبيب اهلل خان از حملۀ غالم نب

سياسی کرد. همزمان با این حادثه، هيئتی از طرف رژیم سقوی کابل نيز به این 

لت کرد و شایعۀ اتحاد روسها را با امان اهلل خان و شهر یعنی مزارشریف مواص

نماینده اش غالم نبی خان چرخی به سرعت انتشار داد.هيئت سقوی به این 

آدینه عرب را، که یکی از با نفوذ ترین  «ده مال» ترتيب موفق شدکه حمایت 

رهبران دینی در شمال افغانستان بود، با مریدش مولوی غالم حيدر مزاری و 

صاحب قزل ایاق، که رهبر متنفذ دیگر مذهبی در تاریخ بلخ بود، حاصل  خليفه

 انع بسازد.وای جهاد بر عليه لشکر کشی چرخی قنموده و آنها را به صدور فت

حمایت روسها از امان اهلل خان، آنچه را که از مشروعيت قانونی برای وی باقی 

ضعيف ساخت. هرات مانده بود، از بين برد و موقف او را در نواحی شمال و 

دینی مزار و بلخ صادرشد، تأثيری را که هيئت  فتوای جهاد که بوسيله رهبران

سقوی آرزو ميکرد، بهمراه آورد. در نتيجه عساکر اردوی غالم نبی خان بر عليه  

شوریده و بيعت نامۀ خویش را به هيئت نمایندگی کابل صاحب منصبان شان 

نی در شمال با حمایت خليفه قزل ایاق، که تقدیم نمودند. قوای حبيب اهلل کلکا

ودند، از پيشرفت غالم نبی هزار نفر از مریدانش با قوای سقوی پيوسته ب 12

خی جلوگيری کردند. در هرات هم مال محمد صدیق و مفتی سراج الدین خان چر

ر صدد بر گرداندن آراء عموم بنفع حبيب اهلل بر آمدند. ولی آنچه دسلجوقی 

را در شمال معطل ساخت تنها رویاروئی های فوق نبود، بلکه با فعاليت چرخی  

خارج شدن امان اهلل خان از افغانستان دیگر همه چيز به نتائج نهائی آن نزدیک 

گردید.
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اتحاد بين اقوام و  و از بين رفتن سقوط سلطنت امان اهلل خان، سبب انهدام

در یک نقطه با هم مؤسسات اسالمی شد، اقوام و علماء و مؤسسات اسالمی 

درشرق  امان اهلل خان بود. ی سلطنتاتفاق نظر داشتند و آن سرنگون

 
 . حبيب االسالم ، همان عدد 799
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افغانستان، حضرت ضياء معصوم مجددی مشهور به حضرتصاحب چهارباغ 

نادر  آخر سلطنت محمد حاضر نشد خطبه را بنام حبيب اهلل بخواند، نامبرده تا

ایی شمالی مانند صاحب خان خطبه را بنام امان اهلل خان می خواند. مجددی ه

و  زاده عبداهلل جان و صاحب زاده عبدالغفور جان و حضرت عبدالحليم جان

با حبيب اهلل همکاری کردند و از جملۀ مهمترین  حضرت بزرگ جان مجددی

و اگر مدت امارت حبيب اهلل ادامه می کرد این گروه  ارکان دولت او بودند

  خان بدست می گرفتند. زعامت سياسی افغانستان را از حبيب اهلل

دۀ مجددی و پيرطریقه نقشبندیه حضرت صاحب نورالمشایخ رئيس خانوا

با محمد نادر  هلل خان را برسميت بشناسدومجددیه حاضر نشد رژیم حبيب ا

کرد.یکجا فعاليت  خان در سقوط امان اهلل خان و حبيب اهلل خان 
حضرت  801

کلکانی فتوائی صادر نمود وطرز نورالمشایخ صاحب بر عليه حبيب اهلل 

آرامی، بينظمی و خونریزی چيزی به  حکومت ظالمانه اش را که بجز از نا

ارمغان نيآورده بود، محکوم کرد.
802

 

عدم تأیيد حضرات شوربازار از رژیم حبيب اهلل خان و تشکيل جبهۀ جدید در 

ف شد تا حکومت حبيب اهلل ضعي و غزنی عليه حبيب اهلل خان سببجنوبی 

گردد. امير حبيب اهلل خان هر قدر کوشش نمود تا تأیيد و همکاری حضرات 

شوربازار را بدست آورد اما موفق نشدو درعدم همکاری بين طرفين ، اختالف 

جدید و بشکل جدید آغاز یافت و حبيب اهلل خان جنگ غير اعالن شده را عليه 

المجددی از  حضرات شوربازار اعالن کرد. حمایت حضرتصاحب محمد صادق  

و  افراد خانواده ای سلطنت وزراء و بزرگان رژیم امان اهلل خان، و حمایت از

ترساخت   نگهداری شان در شوربازار رابطه را بين ارگ و شوربازار تيره

فرمانی حضرتصاحب محمد صادق  اهلل طی رسيدکه حبيب وکاربجای

 المجددی را تهدید کرد.  

  

 
801    .Secret Telegram from foreign office London Legation Kabul ,feb2,1929 ,No 

32 .IOR.L/P+S/10/1288,PART 5 
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 فرمان پادشاهی

 وربازار حفظهم اهلل تعالیجناب حضرت صاحب ش

نسبت بنفاق و خانه جنگيهای موجوده که در بين اقوام جهت به تحریک بعضی 

خائنين دین بروی کار است بشما و امثال شما حضرات الزم است که در اصالح  

کوشيده اغراض خائينين را نگذارید که مقاصد خود را پيش برند، خوبتر می 

بادی اسالم و شما که ذوات محترم که بمقام دانيدکه بهمچه مسائل ناگوار بر

مشيخت برآمده شد در دنيا و عقبی عنداهلل و عند الرسول مسئول خواهيد 

شدليکن افسوس که تا بحال شما بوظيفۀ خویش اقدامی ننموده باصالح 

برادران دینی خود نکوشيده عالوتاً بعضی خائينين که مراد از محمد نادر خان 

ر حمایت متعلقين شان می کوشيد و آن ها بنابر حمایت شما و برادران او باشد د

از طرف متعلقين خود مطئين بوده در عصيان و بغاوت خویش می افزایند 

بهمه حال اگر در اصالح نميکوشيد بخرابی هم ساعی نشویددوستانه شما را 

اطالع کردم که بعد از این بامورات حکومت مداخله نکنيد که باعث ازردگی 

ذقعده الحرام   7تحریر ا می شود زیاده العاقل تکفيه االشاره ،فقط من و شم 

. ، مهر حبيب اهلل  1337
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قدرت وتوان این راداشتندکه زعامت آینده را برای افغانستان  علماء ومشایخ

 ،اما برنامۀ معيين سياسی برای بعد از سقوط نظام نداشتند.انتخاب کنند

سلطنت به مقارنه با مقام علمی  کهفکر بودۀ مجددی شوربازار ، باین خانواد

و عزل پادشاه  در آینده  نيز در انتخاب تر است و فکر ميکردند که شان پائين

نقش ميداشته باشند، با تمام درایت و علميت و نفوذ قوی که داشتند،  

تغييرات سياسی و اجتماعی داخلی و سياست های خارجی را متوجه نبودند 

نظامی   ،و فکرنميکردندکه کاروان خالف عقرب ساعت در حرکت است و جهان

ی در باطن شيطان را برای آینده افغانستان ميخواهد که در ظاهر اسالمی و

باشد. حضرت صاحب نور المشایخ بعهد و پيمان نادرخان که در قرآن کریم 

امضاء کرده بود اعتماد کرد و انتظار داشت بعد از سقوط رژیم حبيب اهلل لویه 
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جرگه زعامت سياسی کشور را انتخاب ميکند، اما محمد نادر خان و 

ار فرصت برای سقوط نظام برادرانش پالن دیگر داشتندو از مدت ها در انتظ

بودند. امان اهلل خان و حبيب اهلل هر دو سقوط کردند، اما علماء و مشایخ از 

قربانی های شان نفع نبردند، محمد نادر خان که در سياست مانند و مثال در 

آسيا نداشت بسرعت تخت را بدون حق اشغال و درطول سلطنت خود دست  

ر شوربازار و امان اهلل خان باهم مشترکاً کا  علماء را از سياست جدا ساخت . اگر

شاه مشوره ميگرفت و علماء مشوره  ند،دميکردند و یکدیگر را درک می نمو 

ميدادند، افغانستان شکل و صورت دیگری ميداشت و آل یحيی به سرنوشت 

. عصر امان اهلل خان تجربه بزرگ برای ملت کشور و ملت بازی کرده نمی توانست

علماء و نهضت های  لماء بود، اما متأسفانه از این تجربهافغانستان و ع

دو مليون دادن اخيراً بعد از  کردنداستفاده ن  اسالمی و حرکت های جهادی

شهيد یگ گروه سيکولر ، که هيچ ارتباط به دین و وطن ندارند به حمایت قوای 

ز را اشغال و دست علماء را قطع کردند و افغانستان عزی امریکا افغانستان را

 به قيمت ارزان به استعمار غرب فروختند.

 نقش ادارۀ جاسوسی انگلستان در انقالبات افغانستان 
از داخل سقوط نکند   تا قلعهمعقوله استکه :    هادر تاریخ سقوط رژیم ها و شهر

از خارج سقوط نمی کند، یا کشور و نظام تا از داخل سقوط نکند از خارج 

یخ این معقوله را به اثبات ميرساند و در سقوط داده نمی شود. حوادث تار

تاریخ مثالهای زیادی برای اثبات این معقوله داریم. در سقوط رژیم امانی نيز 

 همين معقوله صدق ميکند.

در مورد نقش احتمالی انگليسها درشکست امان اهلل خان بحث بسيار صورت 

ت مداخله و گرفته است، مؤرخين و نویسندگان افغانی و غير افغانی در اثبا

نقش انگليسها درسقوط رژیم امان اهلل خان ، با هم متفق النظر نيستندو اکثر 

بریتانوی نداشتند نویسندگان  و مؤرخين افغانی درگذشته دسترسی به وثائق  

در جمله نویسندگان افغانی بزبانهای خارجی آشنا نبودند.  و یک عده هم

در کتاب اش بنام" عياری از   بطورمثال، مرحوم استاد خليل اهلل خان خليلی

خراسان" و استاد شاه آقا صدیق مجددی در کتابش بنام»حبيب اهلل خادم دین 

سفارت   رسول اهلل« نقش انگليسها را در سقوط امان اهلل خان و همکاری
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حبيب اهلل نفی ميکنند و می نویسند که مردم افغانستان ، رژیم  اب بریتانيه را 

حوم فرهنگ هم نقش لورانس را در شورشهای داخلی امانی را سقوط دادند. مر

افغانستان نمی پذیرد. از مؤرخين خارجی پوالدا نيز شموليت انگليس را بنابر 

فقدان اسناد مبنی بر دخالت انگليس در سقوط امان اهلل خان در ارشيف  

انگلستان رد مينماید.
804

 

ز با حضرتصاحب محمد صادق المجددی می نویسد که انگليسها از آغا

اعليحضرت امان اهلل خان مخالف بودند و تا آخر مخالف باقی ماندندو کوشش 

المجددی ادامه داده می نویسد: کردند تا نظام امان اهلل خان را سقوط بدهند. 

درین جا یک چيز را باید ذکر کنم: امان اهلل خان عقيدة با انگریز ها یک دشمنی 

وزیکه از سلطنت استفعاء ميکرد خيلی عجيبی داشت و از وقت طفوليت الی ر

سياست او تماماً مخالف انگریز ها بود و یقين دارم که الی حال که وقت تحریر 

 1936)جوالی  مطابق( 1355) ليل یکشنبه هفتم جمادی االول  این سطور است

ميالدی(، بهمان تعصب خود پافشاری دارد، که من از این وضعيت او همه 

وقت زبانی و اینکه مکتوبی اظهار مسرت و فرحت را نموده این تعصب او را 

 بنظر خيلی بلند تقدیر مينمایم. 

انگریز ها بخوبی می دانستند که امان اهلل خان هيچگاه با حکومت اوشان 

ز این سبب بود که همگی عواطف ملت افغانستان را به نشر دوست نمی شود و ا

صور برهنه ملکه به هيجان و شورش آوردند.
805

 

روشنفکران افغان،انگليسها را  سيدقاسم رشتيا مانندعدۀ دیگری از

 :و می گویددرتحریک این شورشها مسئول می داند

 جاورتانگليسها هيچ وقت امان اهلل خان را با افکارش و با حرکاتش در م

 که جلو امان اهلل خان را بایستی می گرفتند.هندوستان قبول نداشتند.مسلم بود

که منگل را تحریک کردند و  1924بار در سال آنها دو مرتبه اقدام کردند. یک 

یک مدعی سلطنت را از خانوادۀ امير محمد یعقوب خان برایش پيدا 

و را از بين ببرد و این غائله کردند،}اما{ در آن وقت امان اهلل خان موفق شد که ا
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بود که امان اهلل موفق نشد}چون{ تفرقه ها   1928فرونشست. دفعۀ دوم در سال 

در    1928بسيارزیاد شده بود و تضادها بسيارعميق تربود،و بعد از لویه جرگۀ  

پغمان برای اکثریت وکالیی که در این لویه جرگه آمده بودند، معلوم شد که  

 کت خود را با امان اهلل خان هماهنگ کنند. آنها نمی توانند حر

( محقق انگليسی که در زمينۀ تاریخ Anthony Hymanانتونی های من) 

)خانواده   خانوادۀ مصاحبان  استکه  عقيده  معاصرکارميکند،براین  افغانستان

محمد نادرخان( در مبارزه برای کسب قدرت از مخالفت انگليسها با شاه امان 

 اهلل سود بردند:

نيست که خصومت امپراطوری بریتانيا که البته در آن وقت هندوستان   شکی

را تحت کنترول داشت، یکی از عوامل بوده و البته رقابت محمد نادرشاه و 

انشينش ه بالآخره او را سرنگون کردند و جبرادرانش با شاه امان اهلل ک

 رتانویشدند،عامل دیگری به شمار می آمد. برادران مصاحبان که ساکن هند ب 

)هند تحت سلطۀ بریتانيا( بودند، می توانستند از آن سوی خط دیورند 

کمکهایی را برای خود فراهم کنند. 
806

 

خيراً داکتر عبدالرحمن زمانی کتابی در نقش استخبارات بریتانيه تحقيق و ا

زمانی با استفاده از وثائق رسمی ارشيف انگلستان داکتربه چاپ رسانيد. 

خان به بارات بریتانيا را در قضيه سقوط رژیم امان اهلل موضوع مداخله استخ

 اثبات می رساند.

ها از رسيدن امان اهلل خان به سلطنت افغانستان استقبال نکردند، ادارۀ  انگریز

استخبارات انگلستان معلومات کافی و مفصل از شخصيت امان اهلل خان 

خان نداشت و او را یکی داشت و دولت بریتانيا انتظار خير را از امان اهلل 

بط ازحاميان مبارزان مسلمان و غير مسلمان هندعليه بریتانيا ميدانست. روا

از طرف امان اهلل خان  انگریزعالن جهاد عليه به ا انگریزبين امان اهلل خان و 

آغاز شد به عبارت دیگر آغاز رابطه ، خونين بود و انگلستان در جنگ با 

لی خود را در آسيا و افریقا از دست داد. پيروزی افغانستان اعتبار بين المل 

افغانها را مسلمانان آسيا و افریقا استقبال نمودند و ملت ها باالی حکومت 
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قيام نمایندو از ملت وپادشاه جوان  انگریزهای شان فشار وارد کردند تا عليه 

انعکاس دهنده عاطفه و شعور  یافغانستان بيآموزند. جرائد و مجالت مصر

مصری  بود.جرائدومجالت انگریز ضد مسلمانان عرب و افریقا ممرد

را   ميکردند و دولت مصراعليحضرت امان اهلل خان را به لقب بت شکن یاد 

 ارزه عليه بریتانيا استفاده از روش شاه افغانستان درمب ساختندتامی متوجه 

 ند.ک

 می گوید:در این موارد سيد قاسم رشتيا 

نکته را گرفت که ترکيه، ایران و افغانستان، اتحادیه ای  امان اهلل خان فقط این  

را به وجودآورند، که هم مقابل روس وهم مقابل انگليس باشد. فکر،بسيار 

عالی بود. اما آیا این ممالک قدرت این را داشتند؟ و آیا ) این اتحاد سرانجام(  

این  به خاطر اختالفاتی که بين این کشور ها موجود بود،سر می گرفت؟ اما

نتيجه شدکه هم انگليسها به امان خان بدگمان شدند و هم روسها نسبت به 

افغانستان. و نتيجۀ  آخر آن این بودکه هيچ کدام نه تنها به امان اهلل خان در وقتی 

که مصيبت بر سر او آمد، او را کمک نکردند بلکه تا اندازه ای هم بر خالفش 

ن قرار داشت و سقوط وی کالًبه علت مقابل امان اهلل خاجنوب ب  .حرکت کردند

مخالفت بریتانيه با ریفورمهای افراطی امان اهلل خان و بطورخاص بنابر روابط 

نزدیک و دوستانه ای بوده که امان اهلل خان با اتحاد شوروی داشته است. 
807

 

امان اهلل خان عليه سياست استعماری انگلستان بعد از حصول استقالل ادامه 

زات و قيام مسلمانان جهان خصوصاً مسلمانان هندوستان داد و از مبار

حمایت نمود. شاه مبارزین هندوستان را تقویت مادی و معنوی کرد و برای 

زعمایی جهادی پاسپورت افغانی داد تا آزادانه به روسيه و ترکيه و چاپان سفر 

کرده بتوانند.
808

حکومت بریتانيه سياست امان اهلل خان را در قبال حمایت  

اسی و اقتصادی مبارزین و مجاهدین هندوستان مخالف منافع و مصالح سي

 د. رژیم امانی را سقوط بده تا و کوشش کردخود در هند دانست 
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حکومت هنداز مخالفين امان اهلل خان پذیرائی کردو برای شان آزادی داد تا 

نمایندو برای عدۀ از بودجۀ حکومت هند معاش عليه امان اهلل خان فعاليت 

حکومت انگلستان از سردار عبدالکریم خان عليه   1924مقرر نمود. در انقالب  

حمایت و استقبال مخالفين نظام امان اهلل از جانب  امان اهلل خان استفاده نمود.

حکومت هند بریتانوی مهمترین مورد اختالف بين دو کشور بود.
809 

به تحریک انگليس را  1307و  1924ایرانی ، انقالب مؤرخين و نویسندگان 

که بدون تردید   1307ها می دانند. استاد سيد مهدی فرخ می نویسد: انقالب 

از طرف انگليس ها نقشه معين و مرتبی شروع شد،  به دست حکومت هند

داشت و مطابق نقشه ای که ادارۀ سری هندوستان طرح کرده بود، مقصود 

سقوط حکومت امان اهلل خان در نهایت سرعت، به دست هرکس که ممکن 

شودو بال فاصله در حدود امکان تسریع در ایجاد یک حکومت ثابت در تحت  

شان که محل وثوق و اعتماد کامل باشند و بر  ریاست یکی از متحدین خود

قراری نظم و خاتمه دادن به انقالب ، زیرا ادامۀ شورش برخالف سياست 

انگلستان، ممکن بود برای بلشویک ها موقع مساعدی پيش آمد و آنها مورد 

استفاده قرار دهند. استاد مهدی از اقامت حضرتصاحب نورالمشایخ در هند 

و می گویدکه اقامت او به اجازه حکومت هند بریتانوی  نيز یاد آوری ميکند

بود.
810

 

  انگریز امان اهلل خان از هر فرصت و موقعيت برای اظهار دشمنی اش نسبت به 

استفاده می کرد. امان اهلل خان با اینکه کمونست نبود و روسيه را نيز دوست 

نشان بدهد،   نمی پنداشت ، اما برای اینکه عداوت خود را برای سفير بریتانيه

در دعوت های رسمی از سفير روسيه استقبال با حرارت می نمود. از جانب 

دیگر دولت انگلستان نيز برای اظهار عدم رضایت اش از امان اهلل خان حاضر 

نشد هيئت سياسی افغانستان بریاست محمدولی خان رابعداز استقالل 

ه از استقبال هيئت  افغانستان درلندن استقبال کند و وزارت خارجۀ بریتاني
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افغانی در لندن عذر خواهی کردو در آغاز حکومت بریتانيه حاضر نشد لقب 

 جدید امان اهلل خان » اعليحضرت« را به رسميت بشناسد.

سياستمداران و نظاميان بریتانوی ، امان اهلل خان را شخص غير مناسب  می 

جع به امان اهلل خان « در راپورش برای لندن راSir.E.Barrowsشناختند. جنرال »

درکشته شدن او کوشش  ما از اینکه ن اهلل خان کشته خواهد شد،نوشت: اما

نکردیم یقين است که در اثر کشته شدنش افسوس نخواهيم کرد، من ميدانم 

که او شخص بسيار خراب است.
811

 

در راپور های رسمی و سری کارکنان دولت انگلستان در هندو افغانستان به 

واضح از نقش ادارۀ استخبارات بریتانيا در انقالبات افغانستان  لندن اشاره

دیده نميشود، لکن از کراهيت دولت بریتانيه نسبت به امان اهلل خان استنتاج 

می شود که تعداد از دپلومات های بریتانوی در شک اند که انگلستان در 

را  نقشی اساسی را اگر نداشت بدون شک نقش ثانوی 1928و  1924انقالب 

 حتماً داشت.

در انقالبات افغانستان از  انگریزاولين اتهام در مورد نقش ادارۀ استخبارات 

هند شروع شد، جرائد هندی از نقش ادارۀ جاسوسی انگلستان در انقالبات 

افغانستان راپور های به چاپ رسانيد. جرائد هندی از لورانس عرب نام بردند 

غانی درگردش است. راپور های جرائد و نوشتندکه لورانس در بين قبائل اف

هندی مشکالت زیادی را برای سياستمداران انگليس در لندن و سفارت 

انگلستان در کابل بوجود آورد تا اینکه سفير بریتانيه درکابل از حکومت خود 

در لندن رسماً خواست تا لورانس را از سرحدات افغانستان دور سازد.
812

 

کابل یقين داشتندکه حکومت انگلستان  تعدادی ازدپلوماتهای مقيم

ئده امان افغان این نظریه را تأیيد جرشورشيان شينواری را کمک می کند.

ميکند. از مطالعۀ راپور های که از پایتخت های جهان به لندن ميرسيد، در آن 

 
811    .January  thTelegram from sir .Francis Humphry to the government of india 4

dec 1928 . IOR .L/P+S/11/293 th1929 .No 72 ,and 13 
812  .Telegram from secretary of state to H.M Minister ar Kabul ,5 oct 1928 

.p5310 ,No 42 ,and Telegram from sor Fracis Humphjry’s to secretary of state 
dec 1928 ,No 76 ,p6736 ,IOR.L/P+S/11/293 th12 



[527] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

اشاره ميشدکه حکومت های این کشورها از اینکه دولت انگلستان در 

نقش دارد مشکوک ميباشندو یقين داشتندکه  انقالبات داخلی افغانستان 

دارد. راپور ها اضافه می  ر انقالبات افغانستان نقش مهم ن دادولت انگلست

در شک  رسيدن لورانس به سرحدات افغانستان زیرنام مستعار) شو( کنند که

 افزوده است. کشور ها 

شر رد فوق راپور مفصل به ن ا« در مو Sunday Expressجریدۀ سندی اکسپرس »

رسانيده اضافه می کند که لورانس برای انجام یک ماموریت سری داخل 

شده است. ی افغانستانمناطق قبائل 
813

خود راجع به سندی اکسپرس در راپور 

و می نویسد که لورانس قبائل صحراء نشين عرب را لورانس معلومات ميدهد

ۀ رسم عليه خالفت عثمانی متحد ساخت و فعالً در افغانستان مشغول مطالع 

افغانها برای استفاده منافع انگلستان است. لورانس مشغول  های ورواج

مطالعه ودانستن نظریات افراد قبائل وتجارو کوچی های افغانستان بوده و 

در لباس تقوی اسالمی پنهان ميباشد.
814

 

ده ها تقریر و راپور سری که سفراء انگلستان به لندن فرستاده اند موجود است 

ها عالمه و نشانه های مداخالت حکومت انگلستان در شئون ، در راپور 

داخلی و انقالبات بوضاحت دیده ميشود. در بين راپور های سری یکی آن 

برای وزارت خارجه در لندن راپور سری است که سفير انگلستان در ایران 

ارسال نموده ، سفير می نویسد: قبل از آغاز مشکالت شخص خارجی بنام 

صيکه در اثنای جنگ جهانی نقش مهم را در شبه جزیره العرب لورانس ــ شخ

ضد حکومت ترکيه بازی کردــ و یکی از جاسوسان مهم و بزرگ انگلستان است 

و بزبان فارسی و پشتو و عربی حرف ميزند، فعال بين قبائل افغانی در 

سرحدات موجود است و بنام شيخ اسالم خود را معرفی نموده و ميگوید که در 

 
813 .Sunday Express .July 30,1928 , IOR.L/P+S/11/293 ,P2317 

814  .xtract(translation) from the Shafaga sorkh, Tehran the 28 feb ,1928 / E

IOR.L/P+S/11/293,P2317 
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را تولد یافته، لورانس با افراد قبائل همکاری دارد و برای آنها اسلحه بخا

وپول توزیع می کند و ایشانرا عليه امان اهلل خان تشویق می نماید.
815

 

« راپوری Claud Russelسفير انگلستان در پاریس، فرانسه، آقای روسل »

رسال به وزارت خارجه در لندن ا« Sir.Austen Chamberlainعنوانی»مفصل 

می نویسد: اسرار در بارۀ شخص لورانس که سه هفته شده در  داشت و در آن 

جبهات افغانستان ميباشد موجود است و جریده گازیت دو لوزان می نویسد 

که لورانس با رؤسای دفترخارجه ورؤسای دفتروزارت مستعمرات انگلستان 

 .مشوره می دهد هميشه جلسه دارد و برای ایشان معلومات و

خطردرحضور داشتن لورانس و اسراردر سفرش تأیيد نمی کند که ــ فرسان   آیا

سانت جورج بزرگ ــ در سقوط امان اهلل خان کار ميکنند. سفير راپورش را باین 

عبارات ختم می کند: باین کلمات خواهشمندم اجازه بدهيد که اضافه کنم 

شر می سپارد اخباریکه درین جا شنيده ميشود و اخباریکه جریدۀ گازیت بن

رابطه زیادی بين اقوالی که من می شنوم در این جا ارتباط زیادی نسبت به 

قهرمانی لورانس دارد.
816 

واضح ميسازد که سياستمداران فرانسوی اعتقاد سفارت بریتانيه در پاریس 

دارندکه لورانس نقش اساسی را برای سقوط امان اهلل خان بازی ميکند. 

رانس را از پاریس از حکومت لندن دعوت ميکند تا لو سفارت انگلستان در 

کند.سرحدات افغانستان دور
817 

سفير انگلستان در برازیل در تلگراف خود عنوانی وزارت خارجه انگلستان 

ون و جرائد برازیلی در موضوع انقالبات افغانستان عالقه يمی نویسد: سياس

ث افغانستان نقش زیادی دارند و شک دارندکه لورانس در واقعات و حواد

 
815  .feb 1929  thReport from Claud Russel to sir Austen Chamerain K.G.M.P 8

,No36,p1829 ,IOR.L/P+S/11/193 
816  .M.P 22feb 1929 Report from the J.H.Leche to sir. Austen Chamerain K.G.

,No 36 ,p 1829 ,IOR.L.P+S/11/293 
817  .1929 ,No 53   thS.D.Grsnville to sir .Austen Chambelain K.G.M.P ,January 28

feb 1929,p864 ,IOR.L/P+S/11/293 th, p 864 , and No 76/132/2/29.p1505,5 
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و لورانس   انگلستانادارۀ استخبارات    دارد.حکومت بلجيک وجرائدبلجيکی

را بنام در اشتراک انقالبات عليه امان اهلل خان متهم نمودند.
818 

در مقابل حکومت هند بریتانوی در راپور های که به وزارت خارجه در لندن 

اليرتبه حکومت هند  مامورین ع فرستاده تمام این اتهامات را نفی ميکند.

بریتانوی می نویسندکه هيچ نوع رابطه بين لورانس و افغانها وجود ندارد، 

خصوصاً در وقتيکه لورانس در سرحدات شمال غربی هندوستان موجود 

بود.
819

 

به لندن که نمایندگی های سياسی انگلستان  برخالف راپورهایی سری

نوع اشاره ای واضح از   فرستاده اند، در وثائق رسمی دولت انگلستان هيچ

اشتراک دولت انگلستان در انقالبات افغانستان دیده نميشود. اولين راپور 

راپوری است که بواسطه ضابط ادارۀ  که به لندن فرستاده شده سری

آمده که هيچ نوع  در آن و « فرستاده شدهP.J.Parickاستخبارات انگلستان »

افغانستان نيست. او اضافه دربات رابطه و عالقه بين دولت انگلستان و انقال

ميکندکه حکایت و قصۀ لورانس خيالی و دور از حقيقت است . شهرت لورانس 

در جرائد سبب این همه مشکالت شده، اگر لورانس شهرت نمی داشت هر گز 

سبب مشکالت نمی شد.
820

 

تمام افسران ادارۀ استخبارات انگليس در راپور های خود در یک نقطه با هم 

اسباب  افغانستاندرسرحدات  اینکه حضورلورانس دارندوآن اتفاق

ن این مشکل و رفع اشتمشکالت برای دولت انگلستان شده و برای از بين برد

ایدلورانس از سرحدات افغانستان دور ساخته ،ب اتهامات ازدولت انگلستان 

شود.
821

 

 
818  .293,P4565/Secret Political Department 21 Narch 1929.IOR.L/P+S/11 

819  .Secret political department 21 March 1929 ,IOR.L/P+S/11/293,P2317 

820  .Intld K.C.S.15/12/1928,p6736.IOR.L/P+S/11/293 

821  . th1929 ,wednsday 6-Parliamentary political department section 1 , 1929

feb 1929 ,and 12 feb 1929 .p266,IOR.L/P+S/11/293 
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ان پارلمان انگلستان موضوع مداخالت حکومت را در انقالبات افغانست

مناقشه کرد و نمایندگان پارلمان حکومت را در موضوع افغانستان نقد شدید 

. آراء نماینديق به پارلمان نمودند و از حکومت دعوت کردند تا معلومات دق

زیر نام و از فرستادن او به هندر موضوع لورانس سؤاالت مطرح کردپارلمان د

ی چمبرلين ارلمان آقا. درجواب اعضای پشو حکومت را انتقادکرد

وجود نيست افغانستان هيچ نوع رابطه م بين لورانس و انقالبات انکارکردکه

در قوای هوائی امپراطوری بریتانيه شو بود و قبل از سفر به  و لقب لورانس

هندوستان به همين لقب یاد ميشد. چمبرلين اضافه کردکه قوای هوائی 

ده بود و حکومت هند از انگلستان لورانس را در هفتم جنوری به کراچی فرستا

اعضای پارلمان به جواب چمبرلين  موضوع تا نشر آن در جرائد اطالع نداشت.

اظهار داشتندکه اگر لورانس بصورت رسمی و علنی به هندوستان فرستاده 

او بشکل سری   در حاليکه طریق فرستادن می شد از شک مردم کاسته ميشد

ا معلوم و سری تحقيق می کنند.شک را به بار آورد و مردم در مورد شخص ن 
822 

جنوری پارلمان انگلستان جلسۀ خاص در مورد اوضاع سياسی  20بتاریخ 

در جلسه به سؤاالت اعضاء جواب  افغانستان دائر کرد و وزیرخارجه چمبرلين

.چمبرلين درجواب سؤال اعضای پارلمان گفت که حکومت اعليحضرت داد

لی افغانستان مداخله نماید، همچنان امپراطور اراده ندارد تا در شئون داخ

 ناراده ندارد یکی از اطراف جنگ را حمایت و تقویت کند. حکومت انگلستا

خواهان یک حکومت مرکزی قوی در افغانستان است و زمانيکه حکومت 

مرکزی و قوی درافغانستان تشکيل شود، دولت انگلستان از آن حمایت و 

کمک ميکند.
823

 

سخنان و جوابات چمبرلين در پارلمان انگلستان کامالعليه امان اهلل خان بود، 

او از تشکيل حکومت قوی مرکزی در افغانستان سخن می گفت و امان اهلل خان 

و احمد علی خان و غوث الدین   را در قطار حبيب اهلل بچه سقو و محمد نادر خان  

 پادشاه قانونی افغانستان بود.  آورد در حاليکه امان اهلل خان تا هنوزمی  خان

 
822  .Ibed 

823  .Poullada Leon B .op.cit,p262 
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امان اهلل خان در قندهار برای استرداد سلطنت از دولت انگلستان کمک 

خواست لکن دولت انگلستان به دليل اینکه اراده ندارد در شئون افغانستان 

مداخله کند و نمی خواهد یکی از اطراف جنگ را مساعدت کند از دادن کمک 

راکمک می امان اهلل خان    ت. اگر دولت انگلستانرت خواسبه امان اهلل خان معذ

 همبرای وقت بيشتر مقاومت می کرد و شاید خان امان اهلل نمود امکان داشت 

وضعيت جنگی و سياسی در افغانستان تغيير می یافت و به نفع امان اهلل خان 

خان  تمام ميشد. درجریان انقالب و قبل از سقوط کابل به دست حبيب اهلل

کرتيرشرقی سفارت بریتانيه سالمجددی    ضرتصاحب محمدصادقکلکانی،ح

با حبيب اهلل مذاکره می نماید، در حاليکه  را دید که در کابل یعقوب علی خان

حبيب اهلل خان تا هنوز هيچ صفت رسمی نداشت و معلوم نبودکه آیا پيروز می 

د است شود یا خير؟ درجریان انقالب حبيب اهلل خان زخم برداشت ، دالئلی زیا

که سفارت انگلستان او را معالجه نمود. سکرتير نظامی سفارت انگلستان در 

،اما د می کندکابل موضوع عالج حبيب اهلل را در شفاه خانه سفارت بشدت ر

.نماید مرحوم استاد خليلی موضوع را تأیيد می
824
  

سفارت انگلستان در خارج کردن نمایندگان سياسی از کابل سرعت بخشيد و  

ین مورد اجازه دولت افغانستان را نگرفت. خارج شدن نمایندگان سياسی در ا

 در داخل وخارج افغانستان تضعيف ساخت. موقف حکومت امان اهلل خان را

، از نشر و توزیع فوتو های ملکه ثریا در جریان سفر امان اهلل خان در اروپا

استخبارات  خان دوربود،اگرچه    اهلل  وتخنيکی مخالفين امان  امکانيات مادی

ر ميکند، اما جای شک نيست انگليس از نشر و توزیع عکسهای ملکه انکا

، دولت و توضيح آن نقش اساسی را داشتدر نشر جی ور خارکه یک کش

تا  خارجی که در افغانستان امکانيات داشت انگلستان بود. امان اهلل خان 

ان ویزای در قندهار بودکه دولت انگلستان برای جنرال محمد نادر خهنوز

دپلوماسی هند را داد و حکومت انگلستان ميدانست که محمد نادر خان از 

 نيز واضح بود. جملۀ مخالفين رژیم امان اهلل خان است و هدف از بازگشت او

همچنان حکومت هندبریتانوی مانع بازگشت حضرتصاحب نورالمشایخ به 

 
 1920مطابق  1349ربيع الثانی  16جریدۀ اصالح ،.  824
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وسان خود افغانستان نشدو کوشش کرد در بين طرفداران حضرت صاحب جاس

را بگذارد تا از تمام واقعات وکوایف مطلع باشد. حکومت هند بریتانوی 

اهلل اطالع داشت که حضرت نورالمشایخ نه به امان اهلل خان و نهم به حبيب 

منطقه نيز به حساب می در  يسانگل فين سياسی مخال جملۀ  اعتماد دارد و در 

کمک های مالی برای محمد نادر . در اوراق رسمی دولت انگلستان از دادن  دآم

رف می نمود ه محمد نادر خان از کدام منبع مصهيچ اشاره نشده، لکن از اینک

 باید تحقيقات بيشتر صورت گيرد.

جنرال محمد نادر بعد از بازکشت به کابل و رسيدن به قدرت در مجلس شورا 

تماس هایش با به نمایندگان مردم اظهار نمود که دولت انگلستان از مضمون 

قبيله ای اورک اطالع داشت. محمد نادر اضافه نمود که حاجی محمد اکبر خان 

را نزد حکومت هندوستان فرستاد و خواهش کمک نمود لکن حکومت هند از 

دادن کمک معذرت خواست. نادر خان بقسم شکایت از حکومت هند گفت که 

داد تا بطرف قندهار  هند بریتانوی برای نماینده او عبدالغنی خان اجازه ن 

.کند و با قبيلۀ اچکزائی مذاکره نماید حرکت
825

 

جای شک نيست که دولت انگلستان درسقوط حکومت امان اهلل خان بی 

بصفت دوست و همکار نمی تفاوت نبود. دولت انگلستان امان اهلل خان را 

  شناخت و از نزدیکی او با روسيه به تشویش بود. با اینکه امان اهلل خان در 

اواسط سلطنت خود همکاری با مبارزین مسلمان هندوستان نداشت ، لکن 

حکومت هند بریتانوی از نزدیکی بين افغانستان و انقالبيون هندوستان خوف 

داشت . امان اهلل در سياست خارجی تجربه کافی نداشت و از طرف دیگر  

خان  مشاورین شاه فاقد معلومات اوليه از سياست جهانی بودند. امان اهلل

نتوانست روابط خوب با انگلستان بعد از حصول استقالل قائم نماید و 

نزدیکی با روسيه نه تنها سبب پریشانی حکومت انگلستان شد بلکه سبب 

کمبودی ها، نمی توان نقش گردید. با تمام نواقص ومخالفت ملت با شاه نيز

 استخبارات انگلستان را انکار کرد.
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انکه در این تحقيق روی آن بوضاحت و صراحت اعليحضرت امان اهلل خان چن

بحث شده است، خودش در بسا موارد حکومت را ضعيف ساخت و هر روز از 

محبوبيت اش در بين ملت کاسته ميشد، شاه اول باید فضاء را برای تغييرات 

بعداً تغييرات خصوصاً تغييرات اجتماعی را روی دست وآماده ميکرد

 ک وقت غير مناسب پادشاه افغانستان شد.ميگرفت. شاه امان اهلل در ی

با جریدۀ ليبرتی در   1929اکتوبر سال    26خود بتاریخ  کمال اتاترک در مصاحبۀ  

باره سقوط امان اهلل خان گفت که سقوط امان اهلل خان خساره بزرگ بود، اگر 

امان اهلل خان فقط حجاب را از خانواده اش برميداشت و باقی نسوان 

ور نمی ساخت و دختران افغانستان را برای تعليم به خارج افغانستان را مجب

ارسال نمی کرد ممکن بود انقالب در افغانستان واقع نميشد.
826

 

استفاده کردند، سياست غير مناسب اومخالفين امان اهلل خان از نقاط ضعف و  

حبيب اهلل خان و طرفدارنش امان اهلل خان را شخص التی و بی دین برای جامعه 

کردند و از احساسات دینی مردم عليه او استفاده کردند در حاليکه معرفی 

امان اهلل خان نسبت به شاهان گذشته افغانستان در عقائد شخصی خوبتربود و 

از داشتن زنان بيشمار و نوشيدن خمر و سرقت سرمایه های ملی نسبت به 

دند در عهد و نياکان خود پاکتر بود. آنانکه بعد از امان اهلل خان به زعامت رسي

از  یا پيمان شان با ملت احترام  نکردندو مخالفين شانرا یا اعدام کردند و

دیگر افغانستان افغانستان تبعيد ساختندو یا هم از وطن اصلی شان به نقاط 

 .کردندتبعيد

  

 
 . همان مرجع  826
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 خاتمه 
امان  اعليحضرت . عصر و خاتمه دارد هر عصر آغازهر داستان آغاز و نهایت و

اهلل خان در آغاز عصر خير و برکت و عزت برای مردم افغانستان بود. همه 

که اطراف سياسی و مؤسسات اسالمی از شاه حمایت کردند و در جهاد مقدس  

دند و شاه را در پالنهای اقتصادی و حاصل آن استقالل بود اشتراک نمو 

ليه ا اعالن جهاد مقدس عمشایخ وعلماء ب  اجتماعی مساعدت کردند.

سبب تقویت نظام شدندو برای مخالفين شاه امان اهلل موقع ندادند تا  انگليس 

 عليه او قيام کنند. 

مرحله تقسيم ميکنم: مرحله ای اول دوامانيه را به من در تحقيقات خود، رژیم 

مرحلۀ اول مرحله رفاء  .1928تا  1925و مرحلۀ دوم از  1924تا اواخر  1919از 

بزعامت مال  1924ن علماء و سلطنت بود. در ایام انقالب و آرامش و اتحاد بي

علمای با نفوذ و قدرتمند و حضرات شوربازار از  دبداهلل و مال عبدالرشيع

 لکن بعداز خاموشرژیم دفاع کردند و انقالب جنوبی را خاموش ساختند. 

 حسنه وخوب رابا علماءوخصوصاً شوربازارحفظ اهلل روابط امان شورش،شاه

ات نورالمشایخ افغانستان را ترک کند. وف حضرتصاحب اشت تانکردوگذ

به شمس المشایخ نقطۀ انعطاف در نظام امان اهلل   حضرت فضل محمد معروف

خان بود، امان اهلل خان بزرگترین حامی خود را از دست داد و جانشينان شمس 

 متفاوت بودند. لمشایخ در روش سياسی المشایخ با شمس ا

در خاموش ساختن شورشها مان اهلل خان از اختالفات قومی در امور داخلی، ا

بالآخره همه  کرد، این روش سبب عدم اتحاد بين اقوام را سبب شدتااستفاده 

شدندو شاه اعتبار ش را در بين ملت و اقوام از دست داد.   اقوام عليه او متحد

 عليه شاه قدرت و نفوذ امامان و علماء را صحيح محاسبه نکرده بود و دفعتاً

راکه وظيفه تعليم و تبليغ مال ها دست به تبليغات زد و معاش علماء و مال ها 

 درکشور انجام ميدادند قطع کرد.  را

تهيه ای پالن   در امور اقتصادی ، شاه پالنهای طویل المدت نداشت و قبل از

به وعده های  گرفت و بعداًميم ميو مطالعات دقيق در مسائل اقتصادی تص

. بطور مثال معاش نظاميان را باال برد اما وزارت ده نمی توانستکرخود عمل 
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کند. در آغاز سلطنت تصميم گرفت و ماليه نتوانست برای حکومت پول آماده 

نظام ماليات را اصالح ميکند و ماليات گزاف را کاهش  اعالن نمودکه

دولت مجبور  و عمرانی ميدهد، اما برای عملی کردن برنامه هایی اقتصادی

د تا ماليات بيشتر را بگذارد. شعار دولت قانون بود، لکن حکومت در ش

موارد از قانون پيروی نميکرد و اولين شخصيکه قانون را می  یبسيار

بود. تصاميم مجالس شورا در حضور پادشاه دائر می می شکست شخص شاه 

 در روی کاغذ ثبت و باقی می ماند و عملی نميشد. شد و لکن

برنامۀ اصالحی دولت وسيع و شامل تمام امور زندگی اصالحات ،در ساحۀ 

بود، لکن شاه برای ادامۀ اصالحات و تطبيق عملی آن ادارۀ که بتواند 

اصالحات را عملی سازد نساخت . امان اهلل خان با اینکه شخص اصالح طلب  

ن بين ضرورت ها و بود اما در پالن گذاری برای اصالحات و تطبيق عملی آ

گرفت. دروقتيکه کشور را مد نظر نمياجات اوليه جامعه وکشور احتي

 ری و صناعت داشت ، پادشاه بيشترینضرورت به اصالحات زراعت و نظام 

کرد. ميوقت را در تغيير لباس و رفع حجاب که ضرورت وقت نبود مصرف 

اصالحات اجتماعی دولت در وقت آن مفيد تمام نشدبه دليل اینکه شاه و 

 مطالعات اجتماعی شان نسبت به کشور ناقص بود. اعضای حکومت

و معارف از مهمترین  ن اهلل خان درساحۀ قوانين، نظامیاصالحات اما

. هدف از تدوین قوانين تأسيس اصالحات در تاریخ افغانستان به شمار می آمد

دولت قانون بود، اما قوانين جدید با نظام قبيلوی تصادم کرد و رهبران قبائل 

يری از تسلط حکومت مرکزی و حفظ نفوذ شان در مقابل حکومت و برای جلوگ

کردند. اعليحضرت باید در ابتداء تأیيد زعمای قبائل را در تطبيق   قوانين قيام

روی کار می عملی اصالحات بدست می آورد و اصالحات ضروری و اوليه را 

ی نظام جدید عسکری یک گرفت و مردم را به اصل اصالحات آشنا می ساخت .

نظامی  ا افسران نظامی شاه را در اصالحاتت های کشور بود، اماز ضرور

خارجی را نظاميان کمک نکردند. استفاده از متخصصين و مشاورین نظامی 

توهين به مقام خود دانستند. نظامنامۀ جدید عسکری و  عاليرتبه افغان

تشکيل قوای ملی به اساس عدالت اجتماعی و توزیع مسئوليت دفاع از 

شور بصورت اعتدال و اشتراک همه اقوام افغانستان در خدمت نظامی، ک
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قانون پشک یکی از بهترین  رت زعمای قبيلوی می شد،مانع نفوذ و سيط

قانون در ساحۀ نظامی بودليکن شاه در نتيجۀ شورشها و انقالبات مجبور شد 

 نظام پشک را لغو نماید.

طبقۀ نسوان را در امور کشور شاه خواهان آزادی بيشتر زنان بود و ميخواست 

گرفت . اه رازیادترین وقت ش شریک و مساوی سازد و این ساحه  با مردان 

که شامل تعيلم و تربيه عصری بود یک ضرورت به برای زنان اصالحات شاه 

ه معاصر و حجاب فرق را مراعات  حساب می آمد، اما شاه بين تعليم و تربي

د، اما ضرور نبودکه شرط داخل  و شباز مدارس دخترانه کرد. امکان داشت  ن 

رفع حجاب باشد. جامعۀ قرن نزدهم و اوائل قرن بيستم  ادامۀ تحصيلو شدن

نمی هم افغانستان ، جامعه محافظ بود و حتی رفع حجاب را طبقۀ نسوان 

 پذیرفتند.

اقتصادی شاه امان اهلل خان نشان ميدهدکه شاه از مشاورین   مطالعۀ اصالحات

مالی مثليکه از مشاورین نظامی استفاده ميکرد ، نکرد. امان اهلل خان بحيث 

یک شاه اصالح طالب و عدالت خواه در عين وقت از نظام فيوداليزم حمایت 

 و   را برای اشخاصاراضی  ميکرد وبرای ایجاد نظام فيوداليزم مساحات بزرگ  

ا در نظام ر حات اقتصادی شاه هيچ نوع تغييراهداء ميکرد. اصال خانواده ها

بوجود نيآورد. در ساحۀ عمران و بازسازی، امان اهلل خان  اقتصادی عامه مردم

و  کرد. پالن عمرانیميباساس علمی واحتياجات دولت وجامعه عمل ن

تان سبب شاه مشکالت اقتصادی بزرگ را برای باشندگان افغانس ساختمانی

 بگذارد.برای تکميل پروژه ها عمرانی شدو دولت مجبور شد ماليه اضافی را 

تجربه  شت و شاه را مشاورین و وزراء عدیمشاه تجربه خوب در نظام اداری ندا

احاطه کرده بودند. شاه درساحۀ اداره بعض اوقات از عادت شاهان شرقی  

اشخاص  داشتندبلکهن استفاده ميکرد.ارکان عالی دولت نه تنها تجربه اداری 

متهم بودند. شاه برای اداره ای کشور و  نيز و در رشوت و ظلم متملق و پله بين

در   ،امارت داشتاصالحات به کدرجوان تعليم یافته وبا تجریه ضرو

 افغانستان این طبقه بوجود نيآمده بود.
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تجربه   ارجی ، شاه  در سياست خارجی و روابط بين المللی و استفاده از منابع خ

عدۀ از مؤرخين که عصر امان اهلل خان را بررسی تاریخی نموده کافی نداشت . 

تدی و بی فکر مبدر علوم سياسی    که امان اهلل خان، بی اندازه  انداند باین باور  

و بی اطالع بود، وزرای فهميده ای نيز نداشت. امان اهلل خان و وزاری 

مشاراليه،مخصوصاً وزیرخارجه دیپلماسی را فقط دروغ گفتن می دانستند. 

امان اهلل خان درسياست خارجی منحصراً برکالم و تبليغات کاذبانه خيلی 

بر بيشتر ارز را چندین ب خارجی هر چه و هر چياميدوار بوده و در مقابل دول 

اظهار می نمودو تصور نمی کرد سفرای دول، در کابل بی کار و بی اطالع 

 نيستندو این اکاذیب را تشخيص می دهند. 

نماید و انگليس ها را گول زده و اغفال    روس ها  امان اهلل خان معتقد برین بود تا

فه نموده و از هر افغانستان به یکدیگر اخاشان درو طرفين را نسبت به منافع 

دو طرف استفاده نماید.رفتار امان اهلل خان وسوء سياست خارجی آن به حدی 

به سودافغانستان وروابط  رسيدکه دولت انگليس مجبور به اقداماتی شدکه

استارک( نيز )  کبير شورویسوء سياست سفيرآن باکشورهایی خارجی نشد

حکومت او را به ورطه ای  خيلی به این موضوع کمک نمود و امان اهلل خان و 

دچار کرد که در تاریخ گذشته ژنرال کافمان امير شير عليخان را دچار کرد و  

دولت ایران نيز رنجيده و اقداماتی نمود که برای افاغنه مفيد نبود ولی ضربۀ 

نمودند. را انگليس ها وارد مهلک
827

 

برای  بدایت قرن بيستم و وجودقوی انگليس درهمسایه گی افغانستان، در

بود و امان اهلل خان نباید در بدل  شوروی دوستی روسيه تر ازافغانستان مفيد 

 . دوستی شوروی دشمنی انگليس را بدست می آورد

سردارعبدالقدوس خان در دادن مشوره برای امان اهلل خان درحفظ روابط خوب 

ست با انگليس واقع بينانه بود و صحيح فکر ميکرد، لکن امان اهلل خان نتوان 

مانند عبدالقدوس خان  بزرگان دولت ومشوره های نخواست ازنصائح ویا

 استفاده کند.

 
 455-453. فرخ ، سيد مهدی، همان مرجع ،صفحات  827
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روابط مستقيم  نبود ر شخصيت امان اهلل خان نبود،سياسی عيب د عدم تجربه

تجربه های سياسی آموختن مانع  سياسی بين افغانستان و کشور هایی جهان

بود. افغانستان در سياست خارجی تابع حکومت  در کدر رهبری افغانستان

بود و برای افغانستان مشکل هند بریتانوی بود، مدارس سياسی درکشور ن 

سفر طوالنی شاه به اروپا، نمونۀ از  مشاورین سياسی را استقدام کند. بودتا

  و ارکان عالی دولت در شئون سياسی بود. ربه شاهعدم تج

ربه ودرس مفيددرتاریخ معاصر خان،تج اهلل امان عصراعليحضرت

که جامعۀ که باساس نظام تجربه این عصر نشان دادافغانستان شمرده ميشود. 

باشد، حکومت قوی مرکزی را اجازه فعاليت نمی دهد، ساخته شده قبيلوی 

ی حرکت قبائل افغانی در قيام و شورشهای شان تنها به اساس عقيده اسالم

مد نظر داشتند، حفظ منافع قبيلوی  نيز را منافع قبيلوی شان نمی کردند بلکه

 از عوامل انقالبات عليه رژیم امان اهلل خان بود.مهم عامل 

خان تأیيد علماء و مشایخ بزرگ و حضرات  در مرحلۀ اول سلطنت امان اهلل 

تأیيد مؤسسات  1925مجددی شوربازار را با خود داشت، لکن بعد از سال 

و بعد از سفر خارجی  متوجه این امر نبودخان  اسالمی را از دست داد.امان اهلل

ميتواند مانند اتاترک با علماء و مشایخ مبارزه کند و نفوذ شانرا   فکر ميکرد

محدود سازد، امان اهلل خان تفاوت بين افغانستان و ترکيه را در این موارد  

نکرده بود، اتاترک را قوای نظامی بزرگ حمایت می نمود و در ترکيه گروه های 

 نسبت به افغانستان بيشتر بود. و سيکولر یافته اصالح طلب و تعليم

تجربه اعليحضرت امان اهلل درساحۀ قانون گذاری، نشان دادکه تدوین قوانين 

الزم   وانين و عمل کرد به آن به تنهائی جامعه را نمی سازد. شاه قبل از تدوین ق

 کوشيد.می ر ارتقاء فرهنگ و ثقافت جامعه دبود 

دالئل داخلی و خارجی سقوط کرد، از تجربه سقوط امان رژیم امان اهلل خان به 

مؤسسات ساختن در ضعيف  خان، محمد نادرخان استفاده نمود. نادرخاناهلل 

ساخت دولت دور    اسالمی کوشيدو آهسته آهسته علماء و مشایخ را از سياست

نکردند    ای صحيح  ات اسالمی از سقوط امان اهلل خان استفادهعلماء و مؤسس.  

از همه بيشتر از تجربه  آل یحيی ر امان اهلل درس نگرفتند،و از تجربه های عص
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و با  علماء را محاصره های عصرامان اهلل خان استفاده نمودندوتوانستند

 .ن علماء و ملت فاصله ایجاد نمایندتبليغات سوء بي

اهلل خان به نفع و مصلحت افغانستان تمام نشد، اگر امان اهلل  سقوط رژیم امان 

خان از تجربه های اجدادخود استفاده خوب ميکرد و اشخاص نيک و مخلص 

را حفظ ميداشت و از جانب  ی نمود و با علماء رابطه حسنه را بدور خود جمع م

 خان دیگر اگر علماء از صبر و حوصله کار ميگرفتندو در معامله با امان اهلل

يست که افغانستان امروز سياست معتدل را پيشه می نمودند جای شک ن 

  ميبود.از دیروز متفاوت

در اینجا موضوع را خاتمه ميدهم ، اميد است این رساله کوچک را دیگران 

اصالح کنند. هيچ تحقيق به تنهائی خود کامل و بدون نقص نيست، در این 

یقين است علماء عزیز و محققين  تحقيق نواقص بيشتر شاید موجود باشد،

کشورتحقيقات علمی بيشتر را درساحۀ تاریخ افغانستان انجام بدهندو   جوان

 سازند. و پربار ترکتابخانه افغانستان را مکملتر 

 شخصیت اعلیحضرت امان الله خان 
برای تکميل این تحقيق معرفت به شخصيت اعليحضرت امان اهلل خان  

 تاریخ  واقعات و حوادثرینکه اکثا به دليل است ضرورت مبرم

معاصرافغانستان به نام این شخصيت تاریخی گره خورده . زوایای مثبت و  

 هرزعيم سياسی و رهبر قومی و عالم دینی وجود دارد وهرمنفی در زندگی 

 ميم اتخاذ ميکند.اانسان به اساس تکوین عقلی و فکری خود در زندگی تص

مستقله ء افغانستان را مطالعه نمائيم و از بين اگر تذکره نفوس دولت عليه ء 

 تذکره ها، تذکره نفوس باسم امان اهلل خان را باز کنيم می خوانيم:

 اعليحضرت امير امان اهلل خان غازی   نام و شهرت:

 ساله  30    عمر:

 ارگ    مسکن:

 جليله محمدزایی    قوم:

 تاجدار افغانستان   صنعت و خدمت:

 :چهره
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 هميان     قد:

 شهال    چشم:

 گندمی    رنگ:

 سياه    موی:

 به گوش چپ یک خال خورد سياه   عالمت فارقه

 1300قوس  25

امان اهلل خان فرزند سوم امير حبيب اهلل خان و نواسۀ امير عبدالرحمن خان و 

اول ماه جون سال  درحمد خان از دودمان بارکزی بود. او نبيره ی امير دوست م

طفوليت امان اهلل  دوران از  ن، والیت کابل به دنيا آمد.ميالدی در پغما1892

خان معلومات کافی در دسترس نيست . معلومات ابتدائی نشان ميدهد که او 

نزد استادان افغانی و ترکی در قصر علوم اسالمی و ادبيات دری و ترکی را 

این مدرسه   مل مکتب عسکری در شهرکابل گردید.آموخت، و در سن بلوغ شا

ص افراد خانوادۀ سلطنتی و جوانان قبایل بود. امان اهلل خان در مراحله مخصو 

 بایل و خانواده های بزرگ و معروف افغانستانتعليمات نظامی با جوانان ق

رسيدنش به سلطنت  ان درجوان گروه از  معرفت یافت ومعرفت ودوستی با این

 کمک کرد.

 ه است تاریخ اسمش را ثبت نکردسالگی با دختری که  16سن امان اهلل خان در 

ازدوج کرد، ازدواج اول امان اهلل خان از انتخاب عليا حضرت مادرش بود. 

سالگی   19ازدواج اول موفقانه نبود و به طالق خاتمه یافت. ازدواج دوم درسن  

بود. همسر دوم شاه بنام » شهزاده خانم« بود و سرادر هدایت اهلل خان از شهزاده 

ه خانم در سن جوانی درگذشت، انتخاب دوم نيز از جانب ملکه خانم بود. شهزاد

 عليا حضرت بود.

انتخاب همسر از طرف والدین و عدم موفقيت درحيات زوجيت یکی از عوامل 

مهم بود که امان اهلل خان در حق انتخاب شریک زندگی از طرف پسر و دختر  

ازدواج نتيجه تأکيد می نمود. حق آزادی در انتخاب شریک زندگی در قانون 

. در مرحله ای سوم شاه اجازه نداد کسی در مسأله تجربه های شخصی شاه بود

انتخاب همسر برای او اقدام کند. امان اهلل خان بعد از دیدن ملکه ثریا دختر 

سردار محمود طرزی ، که دختر زیبا و مدرن بود، تصميم ازدواج را با او 
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ا در زندگی امان اهلل خان خصوصًا شخصا گرفت . ملکه ثریا نقش و رول مهم ر

 در ساحۀ آزادی زنان بازی کرد.

از نظر فکری و فرهنگی و ذهنی، امان اهلل خان در جوانی به افکار و نظریات 

عالمه سيد جمال الدین افغانی و شيخ محمد عبده ، مصطفی کمال باشا ، که 

شمس همه ایشان فالسفه نهضت اسالمی شرق بودند متأثر شد. حضرتصاحب 

المشایخ مجددی در تربيه فکری و معنوی و روحی امان اهلل خان نقش بزرگ را 

سياست اسالمی از این شخصيت روحانی درداشت وشاه امان اهلل تا آخر حيات  

 1919نمود، دوره اول سلطنت امان اهلل خان از می  استفادهدر حکومتداری و 

. بعد از سفر اروپا امان ، دوره ای نهضت اسالمی و جهاد اسالمی بود  1924تا  

اهلل خان به افکار کمال اتاترک و نهضت اروپا متأثر شد و خواست تا نظریات 

 . ستان عملی و تطبيق نمایدافغان  مانندجدید را در کشور فقير

ن ، در تربيت پسرش نقش ملکه عليا حضرت سراج الخواتين مادر امان اهلل خا

زن قوی و آهنين بود و در مقابل  داشت. عليا حضرت سراج الخواتين برازنده

مشکالت سياسی و اجتماعی توانست مقاومت کند. سفير انگليس در کابل 

ملکه را به این عبارت توصيف نمود: پير زنی که واقعات و حوادث او را به لرزه 

نيآورد. امان اهلل یگانه پسر عليا حضرت بود. عليا حضرت در تربيه امان اهلل 

آغاز پالن رسيدن او را به سلطنت افغانستان داشت  از داشت و هدف بزرگ را

خان راتحقير امير حبيب اهلل  این منظور کوشش داشت تاباقی فرزندانو برای 

رشد نمایند. ملکه هر سال ، امان اهلل خان را  تسياس کند و نگذارد در ميدان

شود نزد اقوام خود به قندهار ميفرستاد تا بصفت یک جوان افغان اصيل تربيه  

 و با بزرگان اقوام آشنائی داشته باشد.

جنگ جهانی اول، ورفت و آمد هيئت های خارجی خصوصاً از المان، اتریش، 

هند وترکيه به کابل برای امان اهلل خان فرصت داد تا از سياست جهانی 

لومات های خارجی مقيم کابل ر بدست آورد. امان اهلل خان با دپاطالعات بيشت

داشت و در دعوت های سفارتخانه ها شخصاً حضور می  نيز روابط نزدیک

یافت . از دعوت ها و مجالس سفارتخانه ، امان اهلل خان به روش زندگی غربی 

داخل  و لوازم . ساختمان جدیدسفارت انگليس درکابل و سامانئی یافتآشنا
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مان در کابل عالقه امان اهلل را ل ه و سفارت ايعمارت و عمارت قنسلگری روس

ابل کوشش کرد رز معماری غربی بيشتر ساخت و در تعمير ساختمانها درکبه ط

 اروپائی استفاده کند. تا از معماری

سفر امان اهلل خان به اروپا، ترکيه، مصر و ایران ، فرصت خوب برای معرفت با 

فرهنگ و ثقافت معاصر اروپائی بود. درجریان سفر امان اهلل خان بين کشور 

تا چه و بين افغانستان مقایسه کرد و دیدکه افغانستان    که بازدید داشت  هایی

. یکی از مهمترین نتيجه سفر او به خارج استدر تمام نواحی عقب مانده حد

 خان از هر دو کشور مالقات با اتاترک و محمد رضا شاه پهلوی بود، امان اهلل

 را ساختن این گروه و کنارمبارزه با علماء و زعمای اسالمی زعيم شرقی روش 

آموخت ، اما مشکل امان اهلل خان در عدم معرفت  داریاز سياست و حکومت

کامل از جامعه ای ترکيه و ایران بود و از جانب دیگر امان اهلل از یک شاه 

 مترقی و آزاد به طرف دیکتاتوری رو آورد.

ا نشاط و ذکی و اکثر مؤرخين باین عقيده  و باور اند که امان اهلل خان جوان ب 

بود. و عدۀ باین عقيده اند که سياست غير واضح شاه در  و اصالح طلبمجدد 

با جهان خارجی سبب گردید تا  او حل مشکالت داخلی و سياست غير ثابت

 را ، شخصيت غير واضح و با غرور بدانند. سندگان شخصيت اوعدۀ از نوی

گی سال  30راجع به امان اهلل خان نوشت: جوانی در  1921عبدالغنی در استاد 

از عمر، محبوب نزد همه ملت، در معامله با مردم بسيار با ادب ، غير عصبی 

صبح تا منتصف شب در  9درکار، با نشاط در کار هایی دولتی ، از ساعت 

دفترش کار ميکرد، دارای افکار سياسی و اجتماعی ، از ملت دعوت ميکرد 

 دیموکرات. تا او را فردی از افراد عادی ملت حساب کنند، در نهایت شخص

Bageot  مؤرخ دیگر با استادعبدالغنی در مورد شخصيت امان اهلل خان اتفاق

کامل دارد و می نویسد که امان اهلل خان شخص دیموکرات بود.او اضافه می 

و شاهان افغانستان همه مخلوقات که امان اهلل شخصيت واضح داشت کند

کند، خالف اجدادش عجيب بودندکه انسان نميتوانست ایشانرا خود درک 

 امان اهلل خان شخصيت واضح داشت و در روابط با مردم بسيار واضح بود.
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زیادترین کسانيکه از روش دیموکراسی امان اهلل خان نوشتند، نویسندگان 

مصری بودند. مصری های امان اهلل را رمز و شعار آزادی و مبارزه عليه 

برازنده از یک پادشاه شرقی  می شناختند وامان اهلل را مثال يساستعمارانگل 

در قرن بيستم می دیدند. نویسندگان مصری در توصيف و تعریف امان اهلل خان  

 قصد داشتند تا با ملک فؤاد مبارزه نمایند.

در سالهای اول زمامداری، امان اهلل خان از روش دیموکراسی استفاده ميکرد. 

ه آمد. در جلسات لویه جرگ امان اهلل با مخالفين از راه تفاهم و مذاکره پيش می

شاه با روش آزاد معامله نمود و انتقادات وکالء را نسبت بخود و   1303

شاه کامال بصفت  1928حکومت پذیرفت ، اما بعد از سفر اروپا در لویه جرگه 

 یک شاه شرقی عمل کرد و نظریات مخالفين را نپذیرفت.

ازن را نمی بينيم ، در شخصيت و روش سياسی امان اهلل خان، بعض اوقات تو 

مثال در ابتدای سلطنت جنگ را عليه امپراتوری بریتانيه اعالن کرد ، اما در  

مای جهادی در نتيجۀ یک جریان جنگ بدون مشوره ارکان عالی دولت و زع

در نزدیکی قصر حاضر به آتش بس و امضاء صلح شدو تمام  انفجار بمب

اریخی افغانستان صرف خواهشات انگليس را پذیرفت و از سرزمين های ت

 نظرکرد. 

حاضر شد با حبيب اهلل کلکانی معاهده امضاء کند،   1928جریان شورش  شاه در

بصفت یک شخص ضعيف عمل کرد و بزودی از  1928او در جریان انقالب 

 کابل فرار نمود و ملت را تنها گذاشت و در مقابل شورشيان مقاومت نکرد.

قع دوگانگی را می بينيم،مثال در آغاز در شخصيت امان اهلل خان در بسا موا

سلطنت حاضر نشد پول دولت را مصرف کند و در مصارف از احتياط کار 

گرفت و مصارف قصر را تقليل داد و امرکرد تا در مراسم فاتحه وعروسی 

اسراف نشود، لکن بعد از سفر در مصارف اضافه کاری نمودو در جریان سفر 

سخاوت زیاد خریداری کرد.  و از مغازه ها به  در مصارف از احتياط کار نگرفت  

 سرمایه ملی را در بناء قصر داراالمان به مصرف رسانيد و تمام لوازم   شاه بيشتر

 را از خارج وارد کرد. قصر
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در سياست داخلی، امان اهلل از اختالفات بين قبایل و اقوام استفاده کرد و یک  

به زعمای قبایل از   ر دادن هدیهقبيله را در مقابل قبيله دیگر به جنگ کشيد، د

 گرفت .سخاوت کار

مخالفين ، شاه را به خروج از اسالم متهم ساختند، این اتهام ظالمانه و دور از 

و شخص صالح و  مقارنه با اجدادش با دیانت ترحقيقت بود، امان اهلل خان در 

خان  دور از فساد اخالقی بود، رفع حجاب را نمی توان دليل به کفر امان اهلل

در جریان این بحث ذکر یافت که حضرات شوربازار حاضر نشدند فتوای  کرد.

 د.م کفر امان اهلل خان را تصدیق کنحک

گروه از مؤرخين و نویسندگان از امان اهلل خان بشدت دفاع ميکنندو همه 

اتهامات را از او بی اساس و سياسی می دانند. این دسته از نویسندگان امان 

خص قوی و شجاع می دانند و ميگویند امان اهلل خان روز و شب اهلل خان را ش

بدون گارد در خيابانهای کابل گردش و از احوال مردم بازپرسی می نمودو از 

 خوف نداشت. تهدید به جانش 

در بارۀ امان اهلل خان می نگارد: امان اهلل خان  Frasar Tytlerمؤرخ بزرگ 

زعامت را دوست و شجاع بود و تقليد اجداد خود مانند پاینده محمد خان را 

ميکرد. امان اهلل شخص وطن دوست و طرفدار ترقی و تعالی افغانستان بودو 

ميخواست افغانستان در بين کشور هایی دنيا مقام بزرگ داشته باشد. امان 

يب ارجمند و در شئون بين المللی معلومات کافی داشت. نقطۀ ضعف اهلل خط

 در شخصيت امان اهلل غرور و خود خواهی بود.

در معامله با مردم، امان اهلل خان انسان با ادب و محترم بود و مثل زعمای 

شرقی با مخالفين رفتار نميکرد. شاه در جریان محکمۀ حضرتصاحب محمد 

تحقيق ميکرد، بسيار مؤدبانه رفتار داشت و از  صادق المجددی ، که شخصاً

جمالت با ادب استفاده می نمود. من اوراق تحقيقات محکمه را دارم و آنرا 

مطالعه نموده ام ، جریان محکمه مخالفين شاه نمونۀ از رفتار با ادب شاه است.  

نامۀ های شخصی اعليحضرت امان اهلل خان عنوانی حضرتصاحب شمس 

لمشایخ نمونۀ از ادبيات اوایل قرن بيستم است و جمالت و المشایخ و نورا
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کلماتيکه شاه استفاده نموده فوق تصور انسان ميباشد. همچنان نامه ها و 

فرمين شاه عنوانی جنرالها و وزراء بسيار مؤدبانه بود.
828
  

و در حق   خان از عدالت کار نگرفته تاریخ معاصر افغانستان ، در حق امان اهلل

 خان بسيار ظلم صورت گرفته . تاریخ نویسان و دانشمندان افغانی که امان اهلل

عصر اعليحضرت امان اهلل خان را تحقيق کرده اند از وثائق عصر او استفاده 

نادر خان می محمد  و کوشش شده تا آنطوریکه خانواده اعليحضرت  نکرده اند  

 ده ساخته اند.خواست بنویسندو هميشه نقاط ضعف شاه امان اهلل خان را برازن 

اعليحضرت محمد نادر خان و اعليحضرت محمد ظاهر شاه سعی نمودند تا 

تمام آثار تاریخی عصر امانيه را منهدم سازندتا اسم این شاه را از تاریخ محو 

کنند، اما تاریخ و شخصيت های تاریخی ممکن در یک مرحله از بحث و 

وبی ها و زشتی های که  تاریخ با خ ه و صحنۀ تحقيق باز مانند، اما از صفح

و الحادی ثور، نظام فاشيست  7د. بعد از کودتاه خونين ن داشتندمحو نميشو

کمونستی کوشش کرد تا برای مبارزه با خانواده ای نادر خان در عقب نام امان 

اهلل خان پنهان شود، و در این مرحله نوشته های غير موثق و بدون سند تاریخی 

داکتر  دورۀ در ت حمایت امریکا، خصوصاًحکومت های تح به طبع رسيد.

خور نظام  را ميراث تا داکتر احمدزی  کوشش می کننداشرف غنی احمدزی 

د و مقام اشرف غنی احمدزی را به مقام امان اهلل خان ننامان اهلل خان معرفی ک

ماند و محو  می فقط در روی کاغذ تا ختم اشغال باقی ها برسانند، این نوشته

اهلل شخصيت مبارز و ضد استعمار بوددر حاليکه نظامهای  می شود. امان

 افغانستان دست نشاندگان استعمار هستند.

خصوصاً وثائق افغانی که تا حال به طبع و نشر   ،در غياب وثائق تاریخی

نرسيده ، برای محققين مشکل است تا حکم نهائی را در مورد عصر امان اهلل 

اهلل خان ، جزء مهم از تاریخ معاصر خان صادر کنند. عصر اعليحضرت امان 

ت ميخواهد. بطور عموم تمام است و تحقيقات جدید را بدون تعصبافغانستان  

کتب تاریخ باید مرور و اصالح شوند. اصالح و تجدید کتب تاریخی کار ساده 

 
فرمانهای شاهی مراجعه شود به: . برای مطالعۀ نامه های اعليحضرت امان اهلل خان و 828

 افغانستان در عهد اعليحضرت امان اهلل خان ، تأليف بنده.
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که باشند خارج علمی و آسان نيست و از طاقت و توان چند نفر به هر سویه 

عضویت با  افغانستان بصورت مستقل تاریخ نميباشدواميداست انجم 

دانشمندان تأسيس شود تا تمام کتب تاریخ را مطالعه و تجدید نمایند. هيچ 

ميتوانند  در مجموع ب هااو کت تحقيقات تاب در جهان کامل نيست ، ک

یکدیگر خود را تکميل سازند. از تمام دانشمندان گرامی دعوت می شود تا 

خود این تحقيق کوچک و متواضع را با حوصله مندی مطالعه و در اصالح آن 

. ناگفته نماند هيچ من انتظار نظریات شما دانشمندان را دارم  دهند. زحمترا 

بنام ) افغانستان  کتاب بنده  تحقيق و کتاب نيست که در این سی سال اخير از

اده نکرده باشد ، از تمام دانشمندان ستفادرعهد اعليحضرت امان اهلل خان (

ب پوهاند مير حسين شاه خان استاد محترم جنا گرامی قلباً تشکر می کنم .

ند. استاد ميرحسين شاه خان در نقد شان ه ارا نقد علمی کرد کتاب بنده مرحوم

 ه اند.رسی و معلومات ناقص بنده را نيز اصالح نمودنقاط بسيار مهم را بر

تاریخ  حسين شاه خان برای شاگردان مدرسۀ پوهاند ميرمطالعۀ نوشته مرحوم 

 :اهميت فوق العاده دارد. در نقدمرحوم استاد این عبارات رامی خوانيم 

 افغانستان در عهد اعلیحضرت امان الله خان 
1919- 1929 

از شب های پرحادثه در تاریخ سياسی معاصر  1919فبروری  20شب پنجشنبه 

هجری امير حبيب اهلل خان به  1337وطن ما بود، باین معنی که در ماه صفر 

عزم شکار آهو به کوه های چناری در نزدیکی های جالل آباد،   عادت همه ساله به

به شکارگاه قلعه گوش رفت، و سحرگاهان آن شب، ناگهان، بدست قاتلی که  

او بدرستی معلوم نيست، به قتل رسيد، و چند روز بعد  هنوزهم اسم

خان ازجمله  پسرکوچکش درکابل به پادشاهی برگزیده شد.امان اهلل

پادشاهانی است که در باره وی هم در زمان سلطنت و هم بعد از آن سخن فراوان 

 گفته شده است.

پادشاه    درکودکی ها، که اندکی بعد از زوال حکومت امانی بود، می شنيدم که:

خير خواهی بود، به معارف و تأسيس مکاتب توجه داشت،غالمی و کنيزی در 

زمان او برداشته شد، ميخواست وطن آباد شود وافغانستان بزودی در جمع 
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کشور های مترقی اروپا بياید. در آن زمان، دو زمامدار دیگر با آرمانهای 

ن در ایران، و کمال مشابه درشرق ميانه زمام امور را بدست داشتند: رضا خا

اتاترک در ترکيه. راجع به هر یکی از ایشان کتب و رسایل و مقاالت زیادی، 

بصورت مستقل یاضمن بحث در تاریخ شرق ميانه نوشته شده است. و اما در  

بارۀ امان اهلل خان دروطن ما تعدادی کتاب و رساله و مقاله هااست که هموطنان 

هایی از دانشمندان بزرگ معاصر مير غالم  با آنها آشنایی دارند،که نوشته 

بهادر شاه کاکاخيل، در پشتانه   محمد غبار و مير محمد صدیق فرهنگ وسيد

 ه رناکی، از آن جمله است. د تاریخ پ

هجره اخيراً کتابی بعنوان» افغانستان در عهد و اما از تأليف های افغانان در 

وزوال سلطنت این پادشاه (« در بيان عروج  1929-1919اعليحضرت امان اهلل ) 

. گویند قبل از آنکه به مطالعه کتاب می پردازیم باید با مؤلف آن بدستم افتاد

آشنا شویم. نویسنده این کتاب فضل غنی مجددی، از دانشمندان جوان  

 در شهرکابل بدنيا آمده.م   1952ش/ 1331. در سال معاصر وطن ماست

در ليسه غازی بپایان آورده و در تحصيالت متوسطه را  1970- 1349سال در 

درفاکلته حقوق پوهنتون کابل به تحصيل  1972-1970/ 51-1349سال 

ليسانس تاریخ را از کليه االداب، جامعه  1357مشغول بوده است. در سال 

قاهره بدست آورد. یکسال بعد از آن به دریافت درجه فوق ليسانس در رشته 

ی اسناد تاریخ، از یونيورستی قاهره تحقيقات علمی تاریخ نگاری و شناسای

) من با عالقمندی فراوان وجود این رشته تحصيل را در پوهنتون  توفيق یافت

دکترا قاهره دیدم. براستی محصالن تاریخ جهت نوشتن رساله فوق ليسانس و 

ذارنند( متعاقباً جهت تحصيل در رشته تاریخ این دوره آموزشی را باید بگ

آنرا بدست   1362/1982پوهنتون نام نویسی کرد و در سال معاصر درآن 

 که اکنون مشغول مطالعه آن ميباشم، پایان نامه تحصيل او بود. آورد،وکتابی

فضل غنی مجددی مقاالت زیادی بزبانهای دری و عربی در جراید و مجالت 

افغانی ومجله تاریخ دانشکده ادبيات پوهنتون قاهره دارد.مؤلف دانشمنداین 

اب دو کتاب دیگر بزبان عربی، در نظام دولت اسالمی، بزبان فارسی نوشته کت

است، و کتاب تحقيقی موقف رسمی دولت افغانستان از مسئله پشتونستان 
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با کتاب اسباب پيروزی نهضت اسالمی افغانستان و عوامل  1948-1972

 ناکامی آنرا، بزبان دری در دست تأليف دارد.

بودم که وقتی کتابی بدستم افتاد اول صفحات آخر  از یکی از همکاران شنيده

آنرا می خوانم.مقصود رجوع به مآخذ کتاب است. مآخذ این کتاب، نوشته های 

معتبری است در تاریخ افغانستان، کشورهای مجاور و شرق ميانه بزبانهای 

پشتو،دری، عربی، اردو و انگليسی،به اضافه اسناد ارشيفی، بخصوص 

 مکاتيب خانوادگی.

اسناد آرشيفی درتحقيقات تاریخی ازکارهای پژوهشی خوبی است   استفاده از

که درین اواخر درکشور ما رواج پيداکرده است. استفاده از اسناد آرشيفی، در 

تأليف رساله های عالی آموزشی در مؤسسات تعليمی غربی که نخستين بار 

شتر اسناد بنظرم رسيد، نوشته های استاد داکتر حسن کاکربود. مزیت بي

ارشيفی مورد استفاده در ین کتاب، اسناد خانوادگی منحصر به فرد است که 

جای دیگری نميتواند بدست آید.درینجا بيادم آمدکه در بارۀ سقوط حکومت 

امير امان اهلل ساليان دراز قبل ازین ، کتابی بزبان اردو بنام )زوال غازی( بقلم 

از افغانان ساکن هندبرتانوی بودکه  عزیز غزنوی نوشته شده بود. عزیز غزنوی

در زمان سلطنت آن پادشاه بکابل اقامت داشت. از دوستان مرحوم والی علی 

 احمد خان بود، و در آن کتاب بحث غم انگيزی از گرفتاری و قتل آن والی دارد. 

بزبان عربی  از مراجع که بگذریم و به اصل کتاب برویم، این کتاب ،اصالً

ن آن در آن زبان» افغانستان فی عهد الملک امان اهلل « بوده، نوشته شده و عنوا

مشتمل است بر مقدمه، تمهيد و هفت فصل. در مقدمه علت تأليف کتاب 

عصر اعليحضرت امان   وانتخاب موضوع راباین عبارت ميخوانيم:»موضوع

اهلل خان را به سببی انتخاب نمودم تا توانسته باشم یک اضافت جدیددر تاریخ 

 افغانستان به کتابخانه علمی وطن عزیز تقدیم نمائيم.« معاصر

کتاب، پس از مقدمه، با تمهيد در باره وضع اجتماعی افغانستان در آغاز قرن 

بيستم شروع ميشود. این فصل بحث هایی دارد در بارۀ طبقۀ حاکمه در 

افغانستان، طبقه متوسط و طبقات فقير، تنظيم قبيلوی ، جماعات اسالمی و 

 فکری در اوایل قرن بيستم. اوضاع
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دروطن ما، چنانکه درین کتاب آمده، اساس وحدت و بنای نظام اجتماعی قوم 

و قبيله ميباشد که بزرگترین آنها قبایل پشتون، تاجک، ازبک ،هزاره و 

ترکمن است. قبيله ها و اقوام هزاره را مؤلف از بقایای لشکر چنگيز پنداشته  

وایل قرن هفت هجری به بعد به افغانستان آمده است، که باین حساب باید از ا

باشند. حدود سی سال قبل کتابی به ترجمه دکتر عيسی بهنام ، از استادان  

دانشگاه تهران، در سلسلۀ نشرات بنگاه ترجمه و نشرکتاب، از مؤسسات  

نشراتی ایران نشر شد. این کتاب اصالمجموعه مقاالتی بودبزبان فرانسوی، 

باستان شناسان فرانسه، که در تحقيقات تاریخی وکاوش  بقلم دانشمندان و

های باستان شناسی در افغانستان سالهای سال مشغول بودند و با انجمن 

تاریخ در وزارت اطالعات وکلتور همکاری داشتند. یک قسمت این کتاب به 

موضوعات افغانستان متعلق بود و در آنجا مقاله ای تحقيقی بود راجع به 

قولی از هيون تسانگ زایر معروف چينی که در سالهای اوایل   هزاره و نقل

اسالم و باحتمال قوی در زمان خالفت خلفای راشدین در شبه جزیرۀ عرب به  

افغانستان آمده بود. او در حوالی باميان مردمانی را دیده بود که از لحاظ چهره 

بل از آن، و قيافه شبيه خود او بودند. دراوایل سالهای پنجاه با اندکی ق

دانشمند فقيد عبدالحی حبيبی نيز مقالتی نوشت و موجودیت قبایل هزاره را 

قرن ها قبل از هجوم لشکریان چنگيز، در مرکز افغانستان توضيح داد. این 

 مقاله بزبان انگليسی ترجمه شد و در مجلۀ افغانستان نشر گردید.

المی و اوضاع خواننده درین کتاب جناب مجددی با دلچسپی بحث جوامع اس

فکری را در اوایل قرن بيستم می خواند. درین بحث به تعداد زبانها و لهجه ها 

اشاره شده است. با استفاده از فرصت ميتوان گفت واقعاً در افغانستان بيشتر 

از سی زبان و زیادتر از صد لهجه وجود داشت. مردمان قریۀ افشارنانه چی در 

بين خود بزبان ترکی لهجه آذری صحبت   مجاورت قلعۀ جواد تا این اواخر،

ميکردند. در سالهای چهل پروژۀ وسيع ثبت زبانها و لهجه های افغانستان 

بهمکاری مؤسسات بين المللی طرح شد و کار آن آغاز شد، و در مدت چند سال 

تمام زبانهای افغانستان مطالعه و ثبت گردید. در صورت ثبت آن در فاکلته 

 ( موجود بود.60سالهای ) پوهنتون کابل تا ادبيات و علوم بشری 
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تقریباً در همان سالها قبایل افغانستان نيز از لحاظ بشر شناسی طبيعی 

Physical Anthropology  مطالعه شد و نتيجه این تحقيقات درفاکلته

 ادبيات نگهداری می شد.

 بر گردیم به اصل کتاب: شهادت امير حبيب اهلل ، آغاز اختالفات جهت رسيدن

به سلطنت دو بحث فصل اول این کتاب است.واقعۀ قتل امير حبيب اهلل خان 

واقعاً از اسرار تاریخ سياسی معاصر وطن ماست. چرا آن پادشاه در آن نيمه شب 

بقتل رسيد؟ کی در دسيسۀ قتل سهم داشت و عمل قتل بدست کی انجام شد؟ 

در آن باره وجود هنوز هم بدرستی و دقت تمام معلوم نيست و اقوال فراوانی 

دارد. دوسيۀ کامل قتل آن امير در آرشيف ملی هند در دهلی جدید موجود 

است. دراینجا که ذکری از آرشيف ملی هند بميان آمد، اسناد جمع شدۀ این 

آرشيف در دهلی نو، از اهم منابع تاریخ افغانستان است. بخصوص تاریخ 

آرشيف حفظ شده، اگر معاصر. ميگویند قفسه های مجموع اسناد که درین 

کيلومتر ميرسد، چيزی نظير دیوان هند در لندن،  28پهلوی هم بگذارند تا 

 مایل می گفتند.  13فاصله اسناد دیوان هند در لندن را 

فصل دوم کتاب بحث های دارد در بارۀ : روابط افغانستان با امپراتوری 

اثر آن باالی جنگ انگلستان، جنگ اول افغان و انگليس، شرایط بين المللی و  

سوم افغان و انگليس، مسئوليت آغازجنگ سوم افغان و انگليس و نتایج آن، 

ی، مذاکرات  دتوقف جنگ وآغاز مذاکرات سياسی، معاهدۀ الهورپن

 ميسوری، معاهده کابل و پایان استعمار انگليس.

در مورد جنگهای افغان انگليس گفته شده است که افغانستان با انگليس 

ی نداشته، هميشه انگليسهامعترض بودند و افغان دفاع کننده از جنگ تعرض

 استقالل و حافظ تماميت ارضی خویش.

استقالل، در زمان اميرامان اهلل خان بالآخره به صلح انجاميد و مذاکرات   جهاد

ولپندی شروع اسياسی آغاز گردید. این مذاکرات با گردهمآیی ر

لپندی بين گرانت شد.خوشبختانه، صورت جلسات کنفرانس راو

Sir.H.A.Grant  .و مرحوم والی علی احمد در آرشيف ملی هند موجود است

درآغاز مذاکرات، انگليس افغانان را در موضوعات و مباحث سياسی نا آشنا 
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خوانده و ادعا داشتند که امير)یعنی حبيب اهلل( این مطلب را بدرستی درک 

ارجی افغانستان را به کرده و از همين جهت مسایل مربوط به روابط خ

 انگليسان، کشوری که در سياست و حکومتداری ورزیده بود، گذاشت.

مذاکرات راولپندی با مذاکرات ميسوری دنبال شد. افغانستان با تدبير در 

خور توجه اعضای هيئت را تعيين نموده بود. و از طرف مردم هند،مسلمان و 

گام اقامت اتفاقاً جواهر لعل هندو، استقبال شایسته از ایشان بعمل آمد. هن

نهرو و پدرش موتی لعل و دخترش اندیرا نيز در آنجا اقامت داشتند.مقامات 

انگليس از ایشان درخواست کرده بودکه هنگام اقامت اعضای هيئت افغانی، 

درمهمانخانه نباشند. اما با آشنایی که موتی لعل نهرو بانيات حکومت 

آن مدت در آنجا اقامت داشته باشد. باین  داشت، اجازه یافت که در انگليسی

ترتيب آن دو زعيم هندی توانستند بارجال سياسی افغانی مالقات کنند. 

 داشت.  نگویند اعضای هيئت با اندیرا، که در آن زمان کودک بود، لطف فراوا

فصل سوم بيانی است در اصالحات سياسی امير: اصالحات در ساحۀ قانون، 

حات عسکری، نهضت تعليمی و شئون کلتوری. تأسيس شورای ملی، اصال

چنانکه می بينيم این فصل تحليلی که در آن عهد بعمل آمد، افغانستان 

درتدوین قوانين تا این اواخر یعنی تا سالهای چهل بحساب خود ما، از قانون 

نامه ها و لوایح ترکيه استفاده فراوان می نمود. در رفورم نظامی این کشور نيز 

کی سهم مهم داشتند و حتی مشاورین بسيار نزدیک پادشاه افسران تر

بخصوص در عهد امان اهلل ، از افسران عسکری ترکی بودند. معروفترین 

 ایشان محمود سامی است که در عهد محمد نادر شاه اعدام شد.

اهم اقدامات امير امان اهلل خان در قسمت وضع و تدوین قوانين، انفاذ قانون 

نظامنامه اساسی بود که بدو زبان پشتو و فارسی نشر شد. اساسی کشور بنام 

گمان ميکنم در زمان این امير نيز در تمام نظامنامه ها و اصولنامه ها بدو زبان 

فارسی و پشتو بود، و باین صورت ایندو زبان در دورۀ امانی نيز زبانهای 

 رسمی افغانستان پنداشته ميشد.

: » از قدیم زمان افغانستان ملت   ستکهدر بحث تأسيس شورای ملی گفته شده ا

آن به شوری آشنا بودند و قبایل افغانی در موضوعات مهم حياتی مجلس 
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مشورتی را بنام ــ لویه جرگه ــ دایر می نمودند، که اعالن جنگ و اقامت صلح 

 و تعيين و انتخاب زعيم از مهمترین اختصاصات مجلس لویه جرگه بود.«

ه متوجه ارزش این مجمع بزرگ و مؤثر بودن فيصله با شيندن کلمه لویه جرگ

های در قدیم ميشویم. لویه جرگه در گذشته های نسبتاً بعيد اجتماعی بود از 

زعمای قوم و روسای قبایل. این زعيم در قوم و قبيله اعتبار فراوان داشت و  

مردم به او احترام ميگذاشتند و از همين جهت فيصله او در جرگه در واقع  

ه مردم بود. دو جرگه معروف در قندهار: جرگۀ ميرویس خان و جرگۀ احمد فيصل 

شاه از مثال های بارز این جرگه ها است. اولی دولت دولت مستقل افغانی را 

بوجود آورد و دومی اساس امپراتوری و پادشاهی بزرگی را در تاریخ 

 افغانستان معاصر گذاشت.

درتهای نظامی در همه جا و از و اما اصالحات عسکری و رفورم در نظام: ق

آنجمله افغانستان، وقتی مؤثر و موفق است که متکی بر ارادۀ مردم باشد و 

منافع ملی و ميهنی در نظر گرفته شود. در تاریخ معاصر سه جنگ با انگليس 

داشت باضافه جهاد بزرگ و مهم در مقابل روس. درین چهار جنگ بزرگ این 

که برای استقالل و تماميت ارضی وطن خود  مردم از اقوام و قبایل مختلف

جنگيدند و موفقيت در خور تحسين بدست آوردند، رفورم امير بدون شبه نظام 

 افغانستان را از وضع عقب افتادۀ قدیم بيرون آورد.

در قسمت نهضت تعليمی و توسعه و ترقی معارف، شک نيست که دوره 

تاریخ فرهنگی وطن ما ميباشد. سلطنت امير امان اهلل خان از دوره های مهم 

امير در آغاز اقدام به توسعۀ معارف نوین ، بروش غربی، متوجه اختالف 

احتمالی روحانيون، که مکاتب و مدارس قدیمی را باختيار داشتند، بود. و از 

ان ها، مثالً قندهار همين جهت هنگام گشایش این مکتب ها در شهرست

شهر مکاتب جدید تأسيس دو مکتب آغاز دخيل ساخت . در آن روحانی ها را 

شد و سرمعلم های هر یکی ازین دو مکتب از علمای روحانی متنفذ معلمان از 

امامان مساجد بودند. مدیر معارف از اهالی آن شهر بود، با مردم شهر آشنایی 

کامل داشت. معضالت امور را به مشوره محاسن سفيدان شهرحل  تو الف

ن باو مشوره دادند مکتبی بنا کند که اطفال از فرقه ميکرد. این محاسن سفيدا



[553] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

های مذهبی و لسانی مختلف بشمول آل هنود یکجا درس بخوانندتا بدین 

 ترتيب ازکودکی باهم معاشر بوده و انس پيدا کنند.

اقًا جای دیگری دیده تعليمی مطلب شایسته توجهی که اتف درین بحث نهضت

نادرشاه جهت طرح تحصيالت عالی در  نشده می یابيم. شنيده بودم که محمد

ن کابل جمعی از دانشمندان هندی را که عالمه وافغانستان و تأسيس پوهنت

محمد اقبال الهوری در رأس آن بود فراخواند و پوهنتون کابل با افتتاح فاکلته 

طب اساس گذاشته شد، ولی درین کتاب می بينيم که آن پادشاه، در زمان امير 

باحتمال هنگام تصدی وزارت دفاع به تحصيالت عالی در  امان اهلل خان و

کشور عالقمند بوده و بهمکاری مردم علی آباد مکتب طبيه امانيه را تأسيس 

  105است و مردم  نموده و مبلغ بيست وپنج هزار افغانی برای این کار اعانه داده  

 و نيز در یکی از صفحات جریب زمين برای مصارف مدرسه وقف نموه بودند.

آن ميخوانيم که » به پيشنهاد محمد ولی خان حکومت المان قبول نمود 

محصالن افغانی در پوهنتون آن کشور بپذیرد و چهل شاگرد افغانی جهت 

 تحصيل عازم المان شدند و برادر امان اهلل خان یکی از ایشان بود.«

فصل چارم کتاب توضيحی است از اصالحات اقتصادی امير مشتمل بر بحث: 

رت،تأسيس بانک،نشرپول، مواصالت واصالح سرک ها، تأسيس  تجا

  شرکت هوایی ، بودجه دولت و اصالحات در امور ماليات و صناعت. وضع 

دیگراجتماعی،تاعصر امانی،»صورت  ماننداوضاع افغانستان در اقتصاد

عنعنوی قدیمی داشت و مقدماتی و در حالت رکود بود.« و در زمان حکومت آن 

در راه توسعه و ترقی آن برداشته شد و تجارت داخلی و تا  امير گام هایی 

چنانکه مولف ميگوید:» به سبب الغای ماليات متعدد،  یحدودی هم خارج

پيشرفت قابل مالحظه ای نمود و طبقه بورژوازی تجارتی در اجتماع افغانی 

ظهور نموده و سرمایه ملی انکشاف کرد. اقتصاد ملی ودولتی از حالت جمود 

 .حرکت افتاد.«بحالت 

در رشته تجارت، ،درین کتاب ميخوانيم که ازکار های مهم زمان امير امان اهلل  

)نظامنامه تجارت( بود. درین نظامنامه مولف متوجه نکته   وضع قانون تجارت

 خوبی گردیده جائيکه مينویسد:» مالحظه ميشودکه قوانين جدیدتجارتی
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ید زیرامتخصصين نگرد باعث رفع مشکالت تجارومعامالت تجارتی

درشئون تجارت وحتی تجار در تدوین آن حصه نداشتند.« اشکال اصالًازینجا  

قوانين، از آنجمله نظامنامۀ تجارت قانون نامه  که منبع تدویننشئت ميکرد

های کشور های خارجی، و درین مورد ترکيه، بود و محل تدوین و تسوید 

سسات تجارتی و مجمع قوانين وزارت عدليه، بدون آنکه موضوعات در مؤ

تاجران مطرح شود. اما تاجران رای أهل خبره را ترجيح می دادندو در امور نزاع 

بایشان رجوع می نمودند.باین ترتيب رجوع به عرف در آن زمان نسبت به قانون 

 رجحان داشت. 

قول مؤلف کامالً درست است که قانون تجارت در افغانستان بنام پنجات و 

ثالً نيم قرن قبل  م  پنجات خانه یاد ميشد. تا این اواخر ممحکمه تجارتی بنا

قندهار بنام پنجات و رئيس آنرا رئيس پنجات ميگفتند.  محکمۀ تجارتی

عمارتی در قندهار بنام پنجات وجود داشت که بحيث نخستين دفتر مؤسسه 

 اقتصادی بنام شرکت سهامی، غالباَ سلف بانک ملی، از آن استفاده می شد.

صالً کلمه هندی است و در هند قدیم مجمعی بوده از اهل خبره که مردم  پنجات ا

جهت فيصله نزاع ها به آن رجوع می کردند. و نيز درین بحث می بينيم که 

افغانستان در آن عهد اقدام به استقراض نمود و از کشورهای خارجی مبلغی 

فغانستان دریافت داشت و ادارۀ گمرک از آن ضمانت نمود. علل عدم موفقيت ا

از قرض های خارجی از بحث های دلچسپ دیگر این فصل است. درین کتاب 

عيار )افغانی( در زمان امان اهلل خان رواج پيداکرد.    ميخوانيم که سکه ای باسم

مقابل روپيۀ هندی. پول جدید دربهبود  % نقرۀ خالص بود و قابل تعدیل90آن 

 کرد. اقتصاد افغانستان خصوصاً تجارت داخلی معاونت

ت دعو   1924ویه جرگه  چنانکه درین کتاب آمده است: از مجلس لامير امان اهلل  

ليکن وکالء به اکثریت آراء تأسيس   نمود تا تأسيس بانک را تأیيد نماید.

بانک را رد نمودند.براستی امير برای انجام کار ها و امور عادی اداری به  

مؤسسه ایکه در دورۀ  ،کمجمعی به آن بزرگی رجوع ميکرد.آیا تأسيس بان 

 سانی تأسيس شد، تصویب لویه جرگه را ایجاب می کرد؟به آن آ بعد از وی 
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فصل پنجم، سقوط سلطنت اعليحضرت امان اهلل خان،آخرین فصل و اهم 

فصول این کتاب ميباشد و مشتمل است بر:» اسباب انقالبات، اختالفات 

ن در سقوط دولت، ونقش شا داخل حکومت امان اهلل خان، گروپهای سياسی

، حرکت حضرت محمد 1928و  1924انقالب انقالب خوست ،افغانستان بين 

صادق مجددی، انقالب در شرق شنوار، انقالب حبيب اهلل و سقوط سلطنت 

موقف سياسی بعد از استعفای امان اهلل خان،  اعليحضرت امان اهلل خان.

ادارۀ جاسوسی موقف سياسی بعد از جلوس حبيب اهلل بر تخت کابل، نقش 

 انگلستان در انقالبات افغانستان.

روابط داخلی دربار،  جزئيات بيشتردر توضيح اسباب انقالب بابيان

موضوعاتی را که قبالً به آن آسانی دست نمی رسيد، روشن ميسازد.دسترسی 

به اسناد آرشيفی و نامه های خصوصی خانوادگی بحث را درین موضوع برای 

 خوانندگان بسيار مفيد و جالب ساخته است.مؤلف آسان و برای 

ــ  1پنج جمعيت مهم سياسی وجد داشته:  ندرین فصل می بينيم که در آنزما

ــ   4ــ تنظيم محمد ولی خان 3ــ طرفداران امير نصر اهلل خان 2علمای اسالم 

ــ گروپ غالم نبی خان چرخی. علمای   5ن  اگروپ )جمعيت طرفدار( علی احمد خ

مرکزی قوی بودند و  وایت این کتاب طرفدار نظام پادشاهیافغانستان بر

 تشکيل احزاب سياسی را بنابر خوف از نفوذ کمونيسم رد ميکردند.

شنيده بودیم، محمدوليخان از طرفداران بسيار نزدیک امان اهلل خان بود. 

درین کتاب نيز این روابط تامدتی تائيد گردیده. اما مثل اینکه روابط مزبور 

نماند و » در نتيجۀ سياست مستقالنۀ امان اهلل خان و عدم اشتراک دادن  تا آخر  

دیگران در نظام حکومت برهم خورد. و اعضای گروپ درفکر انقالب عليه امان 

 .اهلل خان  و تعيين محمد ولی خان دررأس دولت شدند.« 

درین جا باید از خود بپرسيم که آیا امان اهلل خان ازین نيت جمعيت اطالع 

شت، اگر داشت چرا برای از بين بردن آن اقدام نکرد. محمد ولی خان بعد از دا

انقالب در زمان حکومت محمد نادر شاه بجرم طرفداری از حبيب اهلل کلکانی 

محاکمه شد. اقوالی موجود است که امير امان اهلل خان در برائت وی تلگرامی 

 ت.به حکومت آن زمان فرستاد واو را شریک این جرم ندانس
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و اماغالم نبی خان چرخی: او از رجال معروف تاریخ سياسی معاصر افغانستان 

است و برابر تائيد این کتاب شخصی بود ذکی و متصف به صفات مردافغان. 

به طرفداری از امير  اختالف او را با امير درین کتاب می خوانيم وقيام او را

کر استرداد سلطنت بود ، در قندهار به ف رامان اهلل ، هنگامی که اخير الذک

بخاطر داریم.
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.  پوهاند مير حسين شاه پسرمير 292 – 291. هفته نامۀ اميد، چاپ امریکا ، شماره  

ميالدی در شهر قندهار متولد  1925جنوری  6مصادف به 1303جدی  16عبدالجواد خان در 

م( از پوهنحی ادبيات، پوهنتون کابل فارغ 1949هجری شمسی )  1327سال  گردید. نامبرده در  

. پوهاند م درجه ماستری را از پوهنتون لکهنو، هندوستان بدست آورد 1954در سال  و

ميرحسين شاه خان مدت مدیدی رئيس پوهنحی ادبيات بود. پوهاند ميرحسين خان در دیار 

 گفت ، انا هلل و إنا إليه راجعون. هجرت در شمال کالفرونيا جهان فانی را وداع
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 مراجع تحقیق 
 وثائق افغانی و خارجی  

 اول : وثائق افغانی : 

فرمانهای پادشاهی ، مربوط به کتابخانه حضرت صاحب محمد  .1

 صادق المجددی . 

نامه های رسمی اعليحضرت امان اهلل خان عنوانی زعمای اسالمی،  .2

 مربوط به کتابخانۀ بنده.

هجری   1350سنبله  8فرمانهای شاهی نشر شده در جریدۀ کاروان  .3

 شمسی.

  1931فرمانهای شاهی، چاپ شده در کتاب نادر افغان ، جلد اول  .4

 کابل.

فرمانهای چاپ شده در ، رویداد ریاست دیوان عالی حکومت شاهی  .5

 . 1348ذیقعده الحرام  7مطابق  1309حمل  18افغانستان، 

، مربوط به  1928مناسبت الغای تمام اصالحات اعالن پادشاهی به  .6

 کتابخانۀ بنده.

اوراق محاکمه حضرتصاحب شوربازار محمد صادق المجددی و مال   .7

 عبدالرحمن خان قاضی القضات ، مربوط به کتابخانه بنده.

 .1924هجری شمسی مطابق  1303اوراق لویۀ جرگه  .8

 

 دوم : وثائق انگليسی و خارجی :

Archives of the India office library ,London 

IOR= India office library, l/p+s=Political and secret deprtment 
records. 

IOR.L/P+S/10, 1902-1931 

L/P+S/10/1285,1929 

L/P+S/10/1150 
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Political and secret department records 1954 – 1945 

L/P+S/11/229 

L/P+S/11/230 

L/P+S/11/234 

L/P+S/11/249 

L/P+S/11/245.1924 

L/P+S/11/237,Mar,1923 

l/p+s/11/233,feb,1923 

L/P+S/11/11/159 

L/P+S/11/228,1923 

L/P+S/11/243,1924 

L/P+S/11/275 ,1927 

Department Pappers = Political and Secret annual files .1912 ,No 
30 

L/P+S/11/293,1428-1429 

L/P+S/11/275 ,1926-1927-1928-1929 

R/12=Records of the British Legation .Kabul 

R/12/178,No39 

R/12/178.No 80 

Parliamentary Notice ,Session 1928 -1929 

Government of India “Official Account of the third Afghan war 
1919” Calcutta , general staff army hqrs  ,1926 

 

 ئد و مجالت :جرا

 اول : جرائد افغانی:

 1929-1928  جریدۀ امان افغان .1

 1931-1921  جریدۀ اصالح .2
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 1923 جریدۀ اتحاد مشرقی  .3

 1928  جریدۀ انيس .4

 1925  جریدۀ ثروت .5

 1921  جریدۀ غازی .6

 1929 جریدۀ حبيب االسالم .7

 1973  جریدۀ کاروان .8

  1980  مجلۀ نامه خراسان .9

 1956 دائره المعارف آریانا .10

  4/ 1397/3دائره المعارف بزرگ اسالمی  .11

  

 دوم : جرائد ومجالت عربی:

 1928-1927   االهرام  .1

 1928-1927   االخبار .2

 1929 السياسة االسبوعیَ  .3

 1929-1927  البالغ االسبوعية .4

 1931-1927   المصور .5

 1928  روزاليوسف .6

 1353ربيع الثانی   مجلة الفتح .7

 1927 مجلة الطائف المصورة .8

 1980 اگست   المجلة .9

 1978،  238عدد  مجلة العربی الکویتی .10

 1980 مجلة الحوادث اللبنانية .11

 المعجم الوسيط .12

 

 سوم : جرائد خارجی:

1. Daily Herald, Janury 5 ,1929 
2. Daily News .feb 4,1929 
3. Gazette DE Lausanne . feb8,1929 
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4. L’Etoile Belge .feb 5 ,1924 
5. Le Soir.feb 22,1929 
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شاه آغا )شمس   حضرت صاحب  یعنوان عليحضرت امان اهلل خان عصر ا یفرمان پادشاه.1

 .1337شوال  8تاریخ دو شنبه  (شير آغا )نورالمشایخحضرت صاحب  المشایخ(  و 
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 1920واضح ،  ريغ خی، تار خیو نور المشا خیشمس المشا یعصر امان اهلل خان عنوان یفرمان پادشاه
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که  یامان اهلل خان در مورد شخص یپادشاه غاز نيالمؤمن ريام یعنوان خیحضرت شمس المشا ۀنام

 20و در آن از شاه امان اهلل خان دعوت شده تا شخص مذکور را در دربار اجازه ندهد ،  اشمس ذکر نشده

.1299رجب دو شنبه 
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دادن او که شخص مذکور در دربار  نانيو اطم خیشمس المشا یامان اهلل خان عنوان حضرتياعل ۀنام

 .1299رجب سال  21نوشته شده ،  ینامه بقلم خود امان اهلل خان و سر نیاو ، ا ريو امر به دستگ ستين
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 دني، در مکتوب از رس یغاز اریارجمند امان اهلل خان شهر یعنوان خیحضرت شمس المشا ۀنام

بودن  یاجمل خان از هند به شاه اطالع داده شده است و جواب شاه بقلم خودش و سر ميحک ندهینما

 موضوع.
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 سپه ساالر صالح محمد خان . یفرمان امان اهلل خان عنوان
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 15سپه ساالر صالح محمد خان،  یتوسط برگد محمد عمر خان عنوان یمشرق ۀجبه یراپور امور نظام

 .1337شعبان 



[579] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

  

 12از خدمات شان در حصول استقالل ،  ریو تقد خ یو نورالمشا  خ یشمس المشا یفرمان امان اهلل خان عنوان

و نامۀ شاه امان اهلل خان عنوانی حضرت نورالمشایخ و شمس المشایخ در روزهای محاربه با   .1299حمل 

 انگریز. 

 



[580] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

  

 مستقله افغانستان هيتذکر نفوس دولت عل



[581] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

  

 امان اهلل خان. حضرتيتذکره اعل یکاپ



[582] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

  

 .1347رجب  22با مقدمه و هفده فقره ،  یاعالن پادشاه



[583] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

  



[584] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

  



[585] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

 آثار دیگر این نویسنده 
، یاسالم  یالملل   ني، طبع مدارس ب   یبه اروپا، عرب   یاسالم  تيانتقال مدن  .1

  جده

 کای، طبع اول و دوم ، امر یدر ،ینظام دولت اسالم در .2

 کای، امر یبزرگ ، در یها و کشورها هیهمسا نيب افغانستان .3

  کای، طبع امر  1929- 1919امان اهلل خان  حضرتيدرعهد اعل  افغانستان .4

 کایبها، طبع اول و دوم ، امر نیبها الد یدراسالم ، مراجعه قاض خانواده .5

 کای، امر یفکر معاصر اسالم روش .6

) توافق و تفاوت(، مراجعه دکتور   یو جعفر یدر فقه حنف  یديتمه  ۀمطالع  .7

 کایامر رتيعبدالستار س سوريپروف

و دوم انجمن نجم   کای، طبع اول امر  یدر فکر معاصر اسالم  هيو ترب   ازدواج .8

 هرات ، افغانستان

 کای، طبع اول و دوم و سوم ، امر یفقه یو فتوا ها ینید یها بحث .9

 کای، امر رتيدر سنت و س یديتمه ۀمطالع  .10

 کایدر غرب ، امر یاسالم یتهاياقل  فقه .11

 کایو مفهوم روزه ، امر لتيدر فض تفکر .12

 کایدر اسالم، امر ثیسنت و حد مقام .13

 کای، امر یبه صلح و آزاد دنيرس یقدمها .14

 کایمسأله رده و ارتداد ، امر در .15

،  یعدالت اجتماع قيو تطب ميتعل  قیمشکالت افغانستان از طر حل .16

 کایامر

 کایمرگ و بعد از مرگ ، امر وقت .17

 ، ترجمه  یالقرضاو وسفیالزکاة ، اثر دکتور  فقه .18

 کایآن ، امر یتصوف و حرکت اصالح نیتکو  مراحل .19

 کای، امر ديو توح مانیا .20

 بها نیبهاء الد یشان ، ترجمه و مراجعه قاض ديأئمه و حکم تقل  اختالف .21

 



[586] افغانستانصفحۀ از تاريخ معاصر 

( ، مراجعه ی هجر 40 -1عصر رسالت و خالفت راشده )  یديتمه ۀمطالع  .22

 کای،امر رتيعبدالستار س سوريدکتور پروف

 کایزن در اسالم، امر حقوق .23

 در اول هر ماه  یفقه اسالم هینشر .24

 چاپ شده  قيصد تحق شترازيب  .25

فرهنگ و ثقافت   تیاز سا تواننديم گانیکتابها را را ی: هموطنان گرام نوت

 .ندینما استفاده  islaminfo.one  یاسالم

 

 

 

 

 


