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 فهرست مطالب

 نخستبخش 

 اولقسمت 

 مقدمه 

  اغلی زمانیشدر مورد نوشتٔه 

 دوومقسمت  

  اغلی زمانیشبیان حیرت انگیز  ذهنی دیگری از 
 ارتباط با برتانوی ها 
 چند لغذش مهم شاه امان هللا 
 آخرین لویه جرگهٔ شاه امان هللا 

 سوومقسمت 

 تبلیغات و بغاوت های ضد پادشاه 
 بغاوت شنواری ها 
  و سید حسین در کوهستاِن نا قرارحبیب هللا در کوهدامِن نا آرام 

 چارم قسمت

 هجوم حبیب هللا بر کابل 
 استحکاماِت شهر کابل و استعفی ناگهانی پادشاه 

 پنجم قسمت

 شاه امان هللا و حکمروائی ده ساله اش 

 ششمقسمت 

 تشنگی و عشق مفرط با تأریخ دورهٔ امانی  

 بخش دووم

 در مورد نوشته های شاغلی سیستانی 

 یادداشت ها
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 بخش نخست

 پنجمقسمت 

 شاه امان هللا و حکمروائی ده ساله اش

د، درگو یاد آوری میا که ازاندازٔه  آن بهدر بین افغان ها اه حوادث بسیار غنی است. گزمامداری ده سالٔه شاه امان هللا، از ن

نیکه اش امیر و  بودهاو ازتروالنی طبا وجودی که دورٔه زمامداری هر یکی شان به مراتب ، ددرگاز پدر و نیکه اش نمی

هم تا کنون کدام اثر جامع، آفاقي و انتقادي در  نآبا   حتی مؤسس دورٔه دووم افغانستان معاصر میباشد. عبدالرحمن خان 

شاید هم فقدان چنین یک اثری بوده باشد که دسته های زمامدار اصالح طلب به  ردیده است.گمورد شاه امان هللا تحریر ن

 .ه استشده و ملت افغان را بسیار متضرر ساخت یاستثنای دورٔه صدارت محمد داوود، مرتکب لغذش های عظیم

 ه امان هللازمامداری شاد مور ررییه ستیوارت د و عزیز هندي، فیض محمد، و غبار و تا حدی هم ادمکنوشته های  

بسیار مهم هستند ولی جامع نمیباشند. من روزی به شادروان غبار یاد آوری نمودم که " از شما توقع میرفت تا در مورد 

 ذشت.گسخن سرسری  روی و ازاشاه امان هللا به صورت جامع مینوشتید." ولی 

اصالً با شاه امان هللا بیعدالتی صورت  

از او نامی برده  سالرفته است. سالهای گ

به کابل نو تبدیل   اشو داراالمان نمیشد 

 خانداندر افغانستان این بیعدالتی را  ردید.گ

ده در حق  خاندان رسی اقتداربه  جدیداً  های

. پس ندزمامدار قبلی همینطور روا داشته ا

، بلکه  نشددر مورد شاه امان هللا نتنها بحثی 

رفته، گهای انتقادی هم صورت ن ثحتی بح

در موردش ذهنیت  سطحی و نا سالم انتشار 

امان  یافت که در نتیجه زمامداری   پادشاه

ه آنطوری که شاید، شناخته نشد ،هللا

درین اواخر، نشنلست  که احساسات در موردش به غلیان می آید و همدارد و هم مخالفین  هم موافقین او ،در حال .است

ستوار ا یکجانبه  فکرتطرز روی شاید هم از سببی که کلتور افغان  های وبسایتی حتی رول جالد های او را بازی میکنند.

( میراث فکری  Avistaتا )است. نیکی  یا بدی، تقبیح یا ستایش، کفر یا اسالم، سیاه  یا سفید و غیره. شاید هم به حوالٔه اوس

اهورا مزدا )خدای نیکی(  و یا  انهٔ گ( باشد که جهان را به مفکورٔه دو Spitamaزردشت منسوب به  سپتامه ) اوشبه،

قبل از میالد تا ظهور اسالم در  ۶۰۰ازسال های در حدود اهریمن )خدای بدی( تقسیم نموده بود. افکارعقیدوی زردشت 

 و داراالمان اش  به کابل نو تبدیل گردید....



  

 

 13از 4

تامتنر، که قهرمان مشهور آن  بنام سپ  ( یکی از شاخه های پشتون بود Spitamaتامه )بود. سپ  افغانستان و پارس مروج 

 یده است.گریانه و سغدانیه با سکندر مقدونی جنآچیزی کمتر از دو سال در 

نوشتن آثار متوازن و آفاقی را به  نیزتاریخی در افغانستان، عدم موجودیت ارشیف اوراق رسمی در مورد موضوعات 

،  اعمال، نوشته ها و تلقین های محیر کلتور یکجانبهبودن  اثر جذمیدر  اما، رضمشکل مواجه ساخته است. در حال حا

ر جدیداً تعلیم یافته، روحیٔه انتقادی بیدا خوشبختانه درین اواخر با ظهور آزاد اندیشان   یرد.گصورت میبنام دین  یالعقول

ه رفته و راه را برای ایجاد  نوشتگ یک جانبه راجای کلتور  منحط   جانبهطرز تفکر چندین  ردیده و امید میرود در آیندهگ

  این حالت در راه شناخت فرد، دسته و اجتماع کمک فراوان خواهد نمود.باز  ، کههای متوازن و انتقادی هموار سازد

در سال  که داد دست ازدر حالی امان هللا پادشاهی خود را شاه چرا  که  مداقه مینمائیمردی امو در حال به صورت خاص

ملیون  ۱۵۰در خزانه اش حدود  بوده ودارای حکومت مرکزی مستحکم  کهبود   هردیدگافغانستانی یک  زمامدار  ۱۹۱۹

 روپیه موجود بود.

نواده عد خود را مجبور دید تا با خاشاه امان هللا با کسب استقالل کامل، در بین ملت به قلٔه پذیرش صعود نمود. ولی ده سال ب

 باالتر عشقي ندارم."، "از خدمت به وطن فتگو همیشه میاوید. وطنی را که گاش، افغانستان را برای همیش ترک 

عساکری را به محمود طرزی و انور پاشا  زبه تجویکه وی  اولین ناکامی بزرگ پادشاه امان هللا در آسیای وسطی بود

اول  گرددد. با ختم جنگرهبر یک کنفدراسیون اسالمی بمصرف رساند تا  فتگنل هوفرستاده و پ لباس ملکی به آنجا

در  .شتگ آسیای وسطی مستولیدر یک خالی سیاسی و حالت هرج و مرج  تزاریجهانی و از هم پاشی امپراطوری 

اما  سترش دادند.گرا  نفوذ خود و در بسیاری مناطق خصوصاً "مرو" وحلٔه اول، افغان ها در آنجا خوب پیشروی نمودند

تاشکند، حکومت جدید حکمروائی اش  –با تأسیس حکومت  جدید بلشویک در مسکو و فعال شدن دوبارٔه خط ریل مسکو 

غاز و به اجندای پادشاه در آنجا خاتمه داده و برایش هشدار داده شد که از ساحه بر آید. امان هللا همینطور کرد ولی آرا 

آنهم وعدٔه تسلیمی پنجده را بجا نکردند. دوستی طرفین دوام کرد، ولی  تمام مساعی و مصارف حکومت  شوروی با وجود

 در آسیای وسطی هدر رفت.

بود. غبار علتش  ۱۹۲۴تر پادشاه بغاوت خوست در سال گناکامی بزر

که از سوى اداره و فشار  را درین میبیند که:" ... دهقانها و مردم خوست

مامورین دولت ناراض بوده و از تبلیغ عمدي )قانون ناسخ مذهب 

است(، فریب خورد، و زیر پرچم خان و مال قرار گرفته بودند، به 

( هم به ۱٤فیض محمد ) (.٧۹٨استقامت لوگر حرکت کردند" )غبار، 

آنرا شت نهاده، ولی او علت مشخص گرویٔه بد حکام و رشوه ستانی ان

ل فیصله را به گحاکم میبیند که در دعوای یک زن من امرالدین   در امر  

 .ا او موافقه داشتنفع کسی صادر مینماید که زن موصوف ب

 ر دعوا را که این زن در طفولیت بنامگقاضی مال عبدهللا جانب دی

یرد. در سلسلٔه اصالحات حکومت گشده بود،میری نامزد گشخص دی

د در مورد زنها با عنعنات مروجه در تضاد واقع دراین جا قانون جدی

عنعنه را مطابق شریعت قابل اجرا ردیده بود و مال عبدهللا این گ

حاکم اعتراض اعراض از شرع مطهر کرده، حاکم میدانست. او "... بر   قاضی مال عبدهللا مشهور به مالی لنګ
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 "مال عبدهللا که مترصد :ادامه  میدهدداد." وی به تردید و تنقید فقیه او وقعي ننهاده، گفتارش را به گوش قبول جاى نه 

افروختن فساد بود، فرصت یافته اقدام در ایقاذ نایره کینه و عناد نموده و مدعي ملزم را تحریک و ترغیب به ننگ افغاني 

بودن در نزد ملکان و قبایل کرده، خود نیز دامن زن اتش فتنه گشت و نائره قتال را حسب الزام خویش در اشتعال اورده 

سمت جنوبي از تبلیغات و تحریکات مال عبدهللا لنگ که ابراز تائید دین مبین و تنویر شرع متین مي نمود، و تمامت قبایل 

 و مردم را وعده بهشت میداد، رشته محاربت را با دولت تا یک سال و دو ماه امتداد دادند."

ز هندوستان ویند که نامبرده اگد و میبعضی ها در بغاوت خوست دست عبدالکریم پسر کنیز امیر اسبق محمد یعقوب را میبینن

ی اهروزیکی از فکر نمیکنند که بغاوت در و به منظور امیر شدن دست به این تحریک زد. ولی آنها  ردیدگل گوارد من

عنی ست یگماه ارم گ در یکی از روز هایرائیده بود به راه افتید ولی عبدالکریم گرمی گکه هوا تازه به  ۱۹۲۴ماه مارچ 

ردید که باالی یاغیان اثر منفی گل گارد منو ،ا شش ماه بعد که بغاوت حرارت خود را کمی از دست داده بودی ۵حدود 

ت که در آنجا دست به فرگحکومت هند او را به برما تبعید و تحت نظارت  زاشته و مجبور شد به هند عودت نماید.گ

را به قتل رساند. عجیب است که کسی از پسرغازی نامدار محمد ایوب  یرگکدام افغان دی ی،و یا به روایت خودکشی زد

. تراژیدی خوست برای نیامدبرولی چیزی از دستش .یادی نمیکند که خودرا در زمان این بغاوت به وزیرستان رسانید

یک کندک   ردید. از جملهگ هزار نفر تلف ۱۴ردید. به روایت فیض محمد از هردو طرف حدود گران تمام گافغانستان 

ملیون روپیه خسارت به  ۳۰ردیده بود کامالً از بین رفت.و گشتصد نفری که تماماً از جوان های رضا کار افغان تشکیل ه

ت درس میتوانس گردید. این تراژیدی بزرگرفته بود لغو گه تا این وقت صورت کتمامی اصالحاتی  ردید.گحکومت وارد 

اصالحاتی را به مراتب تحریک  ۱۹۲٨ردد.ولی او از آن نیاموخته، چار سال بعد در گعبرت خوبی برای شاه امان هللا 

  کومتبه زور حی و رسم و رواج اروپائی گتقریباً تمام آن تحمیل شیؤه زند کننده تر از اصالحات دورٔه اول شروع نمود که

ی و خروج شاه و خاندانش برای دایم از باالی افغان ها بود که فرجامش باز هم کشته شدن افغان ها،سقوط نظام پادشاه

پادشاه  نقش ،  ث. در تمام این حواداستکشور بود. این واقعه در تاریخ افغانستان معصر یک تراژیدی دردناک و بیسابقه 

 .فتگخواهم  مطالبیکه به زودی در موردش  بودمحوری 

آیا در حوادث فوق برتانیه دست داشت؟ در 

آن زمان به صورت عموم و در حال 

تا به حدی ، ذهنیت عامه بر ضد  حاضز

ریز ها گبرتانوی ها و یا به زبان عامه ان

ر در این منطقه کدام گبود. حتی اکنون هم ا

حلدثه ئی  خالف توقع صورت بپذیرد ، 

. به ریز است"گمیشود که کار" کار انفته گ

فته گهمین منوال در زمان تهاجم شوروی 

مطلب شان از پامال کردن  میشد که 

رم گافغانستان، رسیدن به آب های 

است.در حقیقت این مفکوره چیزی کم سه 

اری، روسیهٔ تز سر کردهٔ قرن پیشتر توسط 
 تانسلگانپوهنتون آکسفورد شاه امان هللا به معیت ملکه ثریا حین ورود به 

 برای اخذ دکترای افتخاری 
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میقی در منطقه رخ داده است که این مفکوره عنان انکشافات چنون ولی از آن زمان تا ک ردیده بود.گپیشنهاد  "پتر کبیر"

 را بی معنی ساخته است.

لیکه به مث ،افغان ها"لیس ها  برخواسته اند. گفته بود که آنها به تحریک انگ لبدینگحتی در زمان ظهور طالب های افغان، 

و  لیسی مردم خود با خبر بودگبه هر حال، پادشاه امان هللا از ذهنیت ضد ان "صورت عموم  به تغییر و تحول قانع نیستند.

داتی مینمود. ولی او بعد از حصول استقالل نتنها به ضد آنها عملی را ار برتانیه انتقبوقتاً فوقتاً به طرفداری ازین ذهنیت 

 ردید.گبیان انجام نداده است، بلکه به مفادشان هم کار های انجام داده است که در فوق 

 لیس ها را در حوادثگدخالت ان ،برتانوی ها بود،  با زبان یک اندازه درشتفیض محمد، با وجود آنکه یک تأریخ دان ضد 

سیاسي را که در داخل افغانستان و سرحدات شرقي و شمالي  یهعدور امانی به این ترتیب رد مینماید: " ... هر حادثه و دا

و کردار و رفتار و فشار و انزجار دولت و حکومت به روى روز افتاده و مې افتد، از آن از جهالت و وحشت ملت و س

(. خود امان هللا نیز ۳۱اثرات اعمال قبیحه خود ندانسته، حمل بر تحریص دولت انگلیس مي نمایند." )فیض محمد، ص

 به اروپا در بمبئی توقف داشتری. وقتی در راه هزیمت گمالمتی نکامی خودرا سر وطنداران خود می اندازد نه کس دی

و در افغانستان، ت گیری از جنگجلو برای "فت که گپشتون پاچا خان، خود را به او رسانیده  و برایش  گو زعیم بزر

ایش صاف و پوست کنده بر ،ولی او کمرت را محکم بسته خواهند نمود." [تونخواشپیشی کن و آنوقت پشتون های سرحد ]پ

تم شد، من ده سال خدمت این قوم را نمودم. من درین ده سال غذای به وقت نخورده ام. از صبح فت که:" بس کار من خگ

ونه ترقی کنند. ولی گآنها چ می اندیشیدم که در موردشانتا شام کار نموده ام. از زن و فرزندم خبر نداشتم،در طول شب 

 ."خواندنم بودقادیانی و کافر  ،برایمقوم صلٔه 

در مورد پادشاه ۱۹۲۹و  ۱۹۲٨ ر سالهاید که به اساس نوشته های مجلٔه پشتونر وقارعلي شاه کاکا خېل تاکدپروفیسر 

امان هللا نوشته های تهیه کرده است، به این نتیجه میرسد که:" من تا به قیامت به قبولی این سخن آماده نخواهم بود که 

" درینجا "انقالب ی سیاست بیرونی است."گانقالب افغانستان نتیجهٔ مکار

د. ردیگمعنی تعویض حکومت را دارد که در اوایل به همین مفهوم یاد می

ویند. عزیز هندی نیز در گیممردم عامه حاال هم " انقالب بچٔه سقو" 

ریز ها نوشته ئی طویلی دارد و در آخر مینویسد که:" گمورد دخالت ان

این تهمت را زده نمیتوانیم که در قیام لیس ها گما به هیچ صورت به ان

") عزیز هندي،  در افغانستان  به نوعی دست داشته اند.۱۹۲۹سال  

لیس مشهور الرنس هم اسم گلیس ها ،  از انگ(. در مورد دخالت ان٥٦۳

جهانی اول عرب ها را به  گبرده میشود. که نامبرده، چنانکه در جن

ضد امپراطوری عثمانی مؤفقانه تحریک نموده بود، درینجا هم پشتون 

ها را به ضد شاه امان هللا تحریک نموده است. ولی مدعیان این بیان 

به نام جعلی مکرم شاه در  ۱۹۲٨متوجه نیستند که وی بعد از ماه می 

 حکومتشیکرد و کراچی و میران شاه در قؤه قضائی برتانیه خدمت م

رستاد. )ادمک، لستان فگبه عجله به ان ۱۹۲۹اورا در جنوری سال 

 روزنامٔه "امان افغان" از وظیفٔه او خبر داشت و راپور ها را در موردش پُر از مبالغه میدانست. ٤۹۱، ستیوارت، ۱٤۲

 مکرم شاها ی الرنس عربستان
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ه ستیوارت آنرا چنین بیان میدارد:" است که نویسندقاطع  وی در مورد قیام های اخیر در مقابل شاه امان هللا ، نظر خود

( ژورنالست Larry Rueامان هللا برتانیه را در مورد اغتشاش بر علیه اش تبرئه نمود. پادشاه این نظر خودرا با )لَري رو

از طریق زاشت. پادشاه گذریعٔه  طیارٔه خاص به کندهار رفته   بود در میان  ۱۹۲۹ و تریبیون که در فبروری سالگشیکا

فته بود که:" مال ها مخالفتش را نموده اند، گان که عبدالوهاب طرزی پسر محمود طرزی بود، این را هم برایش ترجم

بدون انکه پولی برایشان پرداخت شده باشد." او نیز اضافه نموده بود که:" او میداند که بچٔه سقو با " همفریز" در پیش 

 همانو در مورد حفاظت سفارت بوده است."ولی به نظر اوگفت و گپ زده است، ولی به نظر وی این گدروازٔه  سفارت 

لیس ها را مظطرب نمود تا او را گردانیدن افغانستان، ترکیه، ایران و روسیه بود، انگکوشش های او که به هدف متحد 

اه گ و هیچبعید بود. خلع نمایند. ولی انها رغبت به اظهار آن نداشتند، زیرا امکان این نوع اتحاد خیلی ها کم و یا بسیار

 . موضوعی نشده بود.

 در مسافر شدن پادشاه  دخیل کهو عمل عمال حکومتی  و عکس العمل مردم در قبال آن بود  این اصالحات خود پادشاه

اصل این مردم هستند که حوادث را می آفرینند و تأریخ را  در ردید.گذکر  فوق درکه   ، طوریعوامل خارجی نه بود

 ردید.گردد، عین چیزی که در وقت شاه امان هللا واقع گمیسازند. خاصتاً وقتی آنها بشورند و جامعه دینامیک 

ا مردم ر ین اصالحاتی از ضدر تأریخ معاصر افغانستان این بار اول بود که حکومت دست به اصالحات وسیع زد. بع

 ا اختیار نموده و رسم و رواج عنعنوی خودرا ترک نمایند.ری  و رسوم اروپائی گردانید که طرز زندگجبور میم

ولی ارزش های کلتوری مردم به  ،ردیدگبه اطراف و دهات داخل حکومت برای بار اول  ،در عصر امیر عبدالرحمن 

 فوج قوی اش سرکوب نمود.  اکه حکومت آنها را ب رفتگزاشته شد.اما باز هم در مقابل آن قیام های صورت گحال خودش 

انی خود گدر زمان پادشاه امان هللا، هم حکومت داخل خانه های مردم شد و هم زن و مرد را مجبور میساخت تا طرز زند

ل شاه ازند و فوج کافی هم در اختیار نداشت. این کاری بود خالف عقل سلیم. هر قدری به سیاست ها و اعمسابرا اروپائی 

ردد. شاه امان هللا طی سفر شش ماه اش به خارج آنقدر زیر گردد به همان اندازه به تعجب افزوده میگامان هللا بیشتر تعمق 

، آنها را ر این چنین نبودگخود زمامداری نماید. ا پودهٔ  یر نمیخواست باالی افغان هاگتأثیر کلتور اروپائی رفته بود که دی

ن ظواهر کلتور اروپائی را قبول آو در عوض  هدوش های کلتوری چندین قرنٔه خود را ترک نممجبور نمی ساخت که ارز

 این موضوعات به نرا میخواستند و  نه به آن ضرورتی داشتند.اکه نه ، آنهم به زور حکومتی و به صورت فورینمایند 

 .ندها تحمیل کنرا باالی افغان آحتی امروز نمیتواند اندازه ئی تحریک کننده بود که کسی 

درین  جای شک نیست که پادشاه امان هللا یک وطن پرست محکم و خواهان ترقی و عصری ساختن بود. او با حصول 

خود را  هم  رائیگملی  و مدنی ساختن جوامع، استقالل، توسعٔه معارف مدرن و فراهم نمودن حقوق مساوی برای مردم،

به مصارف حکومت به خارج خصوصاً ترکیه فرستاد و هم  ،تحصیالت عالیبه اثبات رسانید. هم دختر و پسر را برای 

خودش نیز به معارف توجه  مکاتب ثانوی و مسلکی را در داخل وطن، در شهر کابل و شهر های والیات ایجاد نمود.

نتخاب سیستم ری نشان نداده بود. با اگکه او به معارف عصری توجه نشان داد زمام دار دی ینقدرآ  .خاصی مبذول داشت

 دزاران ممکن ساخت برای کاال های مصرفی فابریکه ها ایجاگبرای سرمایه  زادآ( یا مارکیت Laissez faire) لیسه فیر

نمایند. انها همینطور کردند و این سلسله دوام داشت و در نتیجه مالیات حکومت یک اندازه بلند رفت. در اثر حوالٔه مالیات 

زمینداران  سعی  بیشتر نمو دند تا زمین های بایر را آباد نموده و قابل  ،نقدی عوض جنسی باالی زمین های حاصل خیز

ردید. ولی سیاست های کلتوری شاه بود که تمام این انکشافات گاین انکشافات همراه  کشت بسازند. آزادی فردی نیز با تمام

 را به صفر ضرب نمود.
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وید:" با تمام این فضائل و مزایاى دوره اماني، امان گبود درین مورد میشاد روان سید شمس الدین، که در آنزمان جوان 

افغانستان و سرنگوني خود او شد. او در عصري ساختن  هللا خان مرتکب سهوهاى بزرگى هم شد، که منجر به اشوب

تحمل به عقائد به نو آوري ها  عوضمملکت از عجله و ناسنجیدگي کار میگرفت. او فریفته ظواهر غرب بود و بیشتر 

دست زد، که مقبولیت و شهرت نیک خود را از دست داد. او خود را پادشاه انقالبي میگفت و حق هم داشت که او را 

باخود نداشت. ماشین عسکري و جنگي او ضعیف  ،انقالب اجتماعي بکار دارد یک البي بگویند، اما قوتي را که چنینانق

را که با او همنوایي داشته باشد، هم نداشت و در همکاران خود مردمان  یو غیر فعال بود. پشتیباني یک گروه قوي مردم

 (٤۰ید و مددگار او باشند.")مجروح، ص شایسته و الیقي را هم کمتر داشت، که درین راه مو

ش خود کلمه شخصیت  نظریات خودش و یا در یک ،ر بر می آید که در ناکامی پادشاهگعاالت دیانفاز حوادث ذکر شده و 

عرصه از  دشاه انقالبی است و میخواهد در هر یک ا" او یک پ فته بود کهگرول محوری را بازی نموده است. او چند بار 

فته گ(  M. N. Royانی هموطنانش انقالب بیاورد." او به یک کمونست مبارز و نامدار هندی بنام م. ن. روی)گهای زند

همان اصالحاتی بود که او آغاز نموده بود.   "انقالب"ولی منظور شاه از  (۲۱) ."وی انقالبی و کمونست است "بود که

بلکه به صورت مجموعی احساسی  ،دیالکتیکی و یا اجتماعی نه" کدام ساختار کمونیزمبه نظر ستیوارت مطلب او از " 

بدین ترتیب پادشاه میخواست برای  (۵۱۲جامعه خوشبخت و برابر باشد.)ستیوارت، ص  هر عضو باید  طبق آن، بود که

رفته بود و یا از انقالب های الهام گ اصالحات را پیاده نماید. آیا او این مفکوره ها را از محیطش ی مردمش اینگبهبود زند

حادث  ۱۹۱٧وبعد در  ۱۹۰۵( و در روسیه بار اول در ۱۹۰٨، در ترکیه سال ) ۱۹۰۵رفته بود که قبالً در ایران سال گ

 ردیده بودند.گ

 حولباالی تندی وسیعی زدند که حتی گدر مورد انقالب و کمونیزم  دست به چنان پروپابعد از ظهور شان  ،بولشویک ها

در افغانستان، جنبش تحول در بین غالم بچه های دربار، فارغان مکتب  اثر نمود. نیز نامدار اروپای غربی یپسند ها

خواسته های اساسی اینها نظام قانونی،  حبیبیه و غیره و یا به صورت کوتاه  در بین مشروطه خواهان با قوت وجود داشت.

. انها به صورت عموم اعتدال پسند بودند ولی در بین شان افراطیون نیز حصول استقالل کامل و ترویج مدنیت غربی  بود

رافی شاه گر کسی بیو گا وش لغمان به قتل رسیده باشد.گکه امیر حبیب هللا شاید به تحریک همینها در کله  وجود داشتند

 هرافی هنوز دیده نشدگوع بیوامان هللا را مینوشت، این نوع و امثال این نوع موضوعات بیان شده میتوانست. ولی این ن

 .است

 مینویسم.درینجا یک اندازه  ، به این ارتباطمن پس  

امان هللا در  عنف جوانی  از نوشته های سراج االخبار که ژورنالست وطنپرست و نامدار، محمود طرزی آنرا اداره 

ه ثریا ملک ادشاه و ملکه شدند.پر و باالخره هزن و شو اً ردیده است.او با دخترش  ثریا در همینجا آشنا، بعدگمینمود، متأثر 

به زبان  و خصوصاً موضوع زن بود. پادشاه زبان ترکی بلد بود ولی   مورد اصالحاتهمفکر سر سخت شوهرش در 

ر د شنائی کامل نداشت. آی اطرافی گذشتانده و با زندگاکثر عمر خودرا در شهر کابل  ،پ زده نمیتوانستگپشتو روان 

و بسیاری از قوانین را به کمک همین متخصصان بوجود  .استخدام کرد ی رای خود  متخصصان ترکی زیادزمان پادشاه

د. حادثهٔ مهم زمان آته ترک در ترکیه  انفکاک دین از دولت و استقرار نظام سیکولر وآورد. و ی طرفدار اصالحات ترکی ب

  ، بعداً یخت. ترک ها خیلی قبل در زمان خلفای عباسیگی را بر ان-گضدیت های بزربود.  که در تمام ممالک اسالمی 

ردیده بودند. پادشاه وقتی در افغانستان گسلجوقی ها وزمان ترکیهٔ  عثمانی، مصدر خدمات شایانی برای مسلمان ها و اسالم 

کی به رالحات تصرفته بود که اگولی این را مد نظر ن، رفتگبه اصالحات دست زد، بیشتر ازاصالحات ترکی الهام می
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 برنارد لویس لیسی از پروفیسرگردیده بود. در این مورد  اثری به زبان انگدهم آغاز ز، از اوایل قرن ننظیمیاتتنام 

(Bernard Lewis ) ترکیٔه معاصر ظهور"بنام The Emergence of Modern Turkey "  وجود دارد که من در

ت آمر او در آنوق مؤلف آنرا شنیده ام. پوهنتون لندن ازین اثر به حیث کتاب درسی استفادٔه زیادی نموده و لکچر های زیاد 

 بود.آنجا شعبٔه تاریخ 

رفت و بعضی اوقات در اثر گقرن نزدهم به وقفه ها صورت میتنظیمیات ترکی تا پایان  اصالحات و یابه هر صورت،

با همین اصالحات هم در ساحات ملکی و هم نظامی انقدر ظهور نموده ان گتعلیم یافت ردید.گمخالفت ها  جا برجا متوقف می

ردید گبین المللی اول که ترکیه جزء آن بود تجزیه  گانقالب کردند ولی نظام جدید آنها در اثر جن ۱۹۰٨بودند که در سال 

ه رهبری مصطفی کمال به شکل یک نظام متحد و نشنلست سر بلند کرده مصطفی علی بف بعد از یک وقفٔه کوتاه ترکیهٔ و

به  رفته بود.گاصالحات عصری صورت ن ،خوانده شد. اما درافغانستان، قبل از شاه امان هللا ]پدر ترک[آته ترک  ،کمال

لیلی ازکم ق. دقریباً هم بیسواد بوترویت رسالٔه کوچک خودم بنام پادشاه امان هللا " در آن وقت جامعٔه افغان به شدت سنتی و 

در بین آنها مشروطه خواهان و طرفداران حکومت قانونی که غبار آنها را روشنفکران یاد سوادان خواهان تحول بودند. 

ود و هم تعداد شان بسیار زیاد بشتان بودند. ... در مقابل آنها مخالفین تحول و محافظه کاران بودند که گمینماید به تعداد ان

سمتی ویا قگی مینمودنند. بعضی عنعنات چنان پنداشته میشد که انگهم با مردم  یکجا طبق رسم و رواج های عنعنوی زند

بود و اسالم به شدت هم دین بود و هم دولت. این بود ذهنیت  از دین بودند. شرع اسالمی در تبارز همچون یک ذهنیت مؤثر

عامه مردم افغانستان  افه میکند که:"ضتمام مردم و این بود عقیدهٔ راسخ مال ها، پیر ها و سید  ها." شادروان مجروح هنوز ا

تمایل داشتند و براى از بین ( Status Quoسنن قدیم )ستاتس کو اعادهٔ ه و محافظه کاران، که اکثریت و قوت با انها بود، ب

 (٤٤بردن رژیم توطئه میکردند." )مجروح، ص 

در حالیکه قؤه نظامی کافی هم در اختیار  ۱۹۲٨سال ر خوست در گبعد از قیام ویران ،درین حال هم  ،پادشاه امان هللا

مشورٔه دوست خود آته  احسان هللا، ،به اصالحات تحریک کننده شروع نمود. به روایت از پسر خودش دوباره ،نداشت

ر شما میخواهید یک قصر مقبول بسازید، تهداب خوب یعنی یک اردوی گفته بود." اگترک را هم فراموش کرد که برایش 

 (۲۲زارید." )گدر راه پیشرفت وطن خود قدم ب اول اردو را بسازید، بعد میتوانید بدون ترس قوی را فراموش نکنید.

ی قیام خوست که هم به مردم و هم حکومت خسارات زیاد وارد کرد، عبرت گحتی به بزرپادشاه امان هللا از حوادثی 

امور را به ذعم خود اجرا مینمود. او  ،ردیدگعمیقاً از آن متأثر می هم انی مردمگولو زندرفت. پادشاه اوتوکرات بود و گن

  ،ضمن یک مجلس خاص۱۹۲٨ٔه سال گه جرلوی    جریانتا نظرشانرا بدهند. در  ردیدگران خواهان نظرشان گاز دی یبار

فت میخواهد که این چیز ها را عملی نماید: " از بین بردن ستر، به صورت عموم آزادی گبه چند مأمور عالیرتبه و وکیل 

از نقل مج، انفکاک دین از دولت، ایجاد قوانینی که ضرورت ندارد به اساس شرعیت بنا باشدزنان، الغای تعدد ازواج، 

 أسیس بانک ملی و نشر بانکنوت ها."تاسلحه در افغانستان، ازدیاد مالیات بر اراضی، 

 ضدیت یک هیبت بود، همان نیت سالمی که با قدر دانی .ردتائید نه ک آنرا  نفر همحتی یک ،چ کسی" هی فتٔه ستیوارتگبه 

]محمد[  .نمودی گنهم در موقف خود ایستادآخفه بود ولی با  امان هللا ردید.گخاص بوجود آمده بود، دفعتاً به مخالفت تبدیل 

وی به این فکر ولی  ر ازو مصرانه خواهش نمودند که پیشنهادات خود را تعدیل نماید.گولی، غالم صدیق و چند تای دی

ظر ن ردیده که در مورد این چنین موضوعات اظهارگبی تعلیم و پوده تشکیل  چنانه از اشخاصی گشد که این لویه جر

  (۳٨۶کرده نمیتوانند. )ستیوارت،ص 
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رچه گ د.نآن دار یزمامداران اجتماعات سیاسی به مشوره و بطور خاص ضرورت به  درک نظریات ملت و یا نماینده ها

نظر خاص های خودرا جویا میشدند. هیرودوت دو  مثل امروزمؤسسات منظم دولتی وجود نداشت، باز هم حکمروایان

 که یکی "ارته بانوس"هزار و پنجصد سال قبل در این مورد نظر مشاور یک حکمروا را چنین ثبت نموده است: مشاور 

اشند، ردیده بگفت: صاحبا! "وقتی نظریات مخالف ابراز نگامپراتور هخامنشی، خشایارشاه بود، برایش  خویشاونداناز 

ر گی اولزیده شود و یک کسی مجبور است همانی را قبول نماید که پیشنهادش شده باشد.گیست که بهترین، برممکن ن

 (۲۳ری به محک بمالی و تفاوتش را ببینی." )گد که تو با چیز دیمخالفش شنیده شده باشد، طالئی را مانَ

در افغانستان، امیر عبدالرحمن ، با وجودیکه برخالف اسالف خود زورمند بود ولی باز هم کاری را به تنهائی و یا 

خودسرانه انجام نمیداد. او اول موضوع را بین خواص  خود مطرح مینمود ، آنها باالیش بحث مینمودند و امیر با در نظر 

را  ارگرم و سرد روزگانی گه به نظرش صائب تر مینمود. امیر در زندکهمان نظری را انتخاب مینمود  ،داشت این بحث 

شته، دارای تجارب فراوان بوده، رسم و رواج مردم را خوب میدانست و آنرا مراعات گزیاد چشیده ، در بسیاری از مناطق 

ه اجرا گخود از راه جر مهم را با سران قومی، با رسوخان و مشاوران ملکی و نظامی رمینمود. پادشاهان مقدم بر او امو

ه ها که صبغٔه قومی گنموده به این ترتیب ملت از سیاست ها، طرزالعمل ها و نظریات حکمروایان باخبر میشدند و جر

    زاشت.گی مردم اثر میگمیداشتند به روی زند

ه گدر زمان شاه امان هللا ، لویه جر

ها برای بار اول رواج یافت. پادشاه 

دستور داد که هر پنج سال یکبار 

ن اگردد و نمایندگه دایر گلویه جر

مردم از راه  مشوره دادن 

 ولی یرند.گدرحکومتداری حصه ب

ٔه سال گجرلویه  درروه کوچکی گ

نشان داد که در مورد  ۱۹۲٨

اصالحی، اختالف  رام هایگپرو

 ان ملت  آنقدرگبین پادشاه و نمایند

 یرآشتی پذی غیر قابلعمیق بود که 

تصور میشد. در این حال توقع 

رام های گمیرفت که پادشاه از پرو

سر های جوان تحصیالت خود را پذرد و یا حد اقل آنرا به ده تا پانزده سال آینده موکول نماید.تا دختر ها و گی خود بطافرا

ر پادشاه چنین نکرد  و به تنهائی شروع به پیاده گردد. مگطلب نیرومند اصالحات و تحول  هروگیل نموده و نتیجتاً  تکم

نمودن اصالحات خود نمود. او که جوان و از صحت خوب برخوردار بود میتوانست منتظر بماند و آنوقت با بازوی همین 

در  ۱٨۹۲او در سال  .باشندانع مؤثری سر راهش وبدون آنکه مخالفان مخود شروع نماید،  ترمیماتجوانان تعلیم یافته به 

یعنی بسیار پیشتر از زمانش  ۱۹۲٨در سال که میخواست اصالحاتش را دینامیک  ی بودجوان .پغمان به دنیا آمده بود

د که مردم ایآغاز نم رام های افراطی خود را در چنان یک جامعهٔ گراه یک ماهه را در یک روز طی و پرو ه،شروع نمود

 که مقامات  حکومتی و حتی نزدیکانش به آن موافق نبودند. و مشوره های آنها را هم قبول نداشت.  مانده چیرا 

ملبس به دریشی اروپائی که از طرف حکومت  19۲8اعضای لویه جرګه  سال 
 شده بودمجاناً براشان داده 
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فته شده است، پادشاه باالی فوج خود و به صورت خاص باالی قوای هوائی اطمینان گهمانطوری که در اوایل قیام شنوار 

آن   ا و تلفات  بدون تفریقدر مقابلش توانائی مخالفت را نداشت. در حایلکه بمباری هداشت و به این فکر بود که کسی 

مردمی را که تا آنوقت به ضد حکومت  ی کور،همین بمباری ها مردم شنواری و شمالی را در عزم شان راسخ تر ساخت.

 روه حبیب هللا را تقویت بخشیدند.گدر نتیجه  نبودند شورانده و

حبیب هللا کلکانی با همراهانش در روز روشن برای  ،ی اشگردید که دشمن زندگه لغذش های خود پادشاه وقتی متوج

ٔه خارج این حادث بعد از دادن تلفات عقب نشست. اماو  رسانیدند. حبیب هللا به هدفش نرسید گیری وی خود را به ارگدست

که تمام خانوادٔه خودرا برای مأمون بودن ذریعٔه طیاره به کندهار فرستاد. و  وار تمام شدگنا بروی شاه  چناناز توقع  

ن قلعه را ایفتٔه عزیز هندی:" تمام قدرت حوزٔه شمالی نمیتوانست گترتیبات دفاعی کابل را چنان مستحکم ساخت که به 

ز )عزیتبدیل نمود.  یگریک بند ردد. ولی امان هللا به علت تذبذب و وارخطائی خود آنرا به یگشکستانده و داخل آن 

 ( ۴۱۶هندی،ص 

ً  یگریپادشاه وقتی " این قلعه را به یک بند  زدهم او در  نیمه شب سی گ" که یک قسمت کوچک فوج بزر  تبدیل نمود آنا

که با وجود آنجنوری در اثر یورش هیبتناک و دراماتیک  جانب مقابل در قلعٔه مراد بیک فرار کرد. پادشاه در همین شب 

و از زمامداری دست کشید،. واهمه و ترس بر پادشاه  ی تصور کردهگهمه چیز را باختحالت دفاعی شهر پا بر جا بود 

د را در خطر دید. تاریخپوه فیض وو زندکی خ ردید.گران بلکه به نزدیکان خود هم مشکوک گشت. نتنها بر دیگچیره 

وفایي قشون نظامي و قومې و اهالي شهر کابل و چاردهي... امیر امان هللا را  وید:" "... از بيگمحمد در موردش چنین می

 (۱٥٨، ۲۱از حصول ظفر مایوس ساخته و در خوف و رعب گرفتن و به پسر سقا سپردن انداختند." )فیض محمد، 

داالحد ردید. درینجا او حتی به عبگرفتن کابل از کندهار  به غزنی رسیده بود متردد گبه نیت وقتی شاه امان هللا  ،نیزبعداً 

میخواست وی بدست فوج حبیب هللا کلکانی وزیر داخله  به ذعم او، زیرا ردید گ)مایار( وزیر داخلٔه خود نیز مشکوک 

کمرش را محکم  گبه کابل پیشی نماید و مردم ورد گ( او برایش مشوره داده بود که از راه ورد۵۶۵بافتد.)ستیوارت،ص 

 خواهند بست.

ون نماید که مؤسسش امیر گل بحث روی این میشود که یک دهاتی نا خوان و نادار چرا توانست چنان نظامی را سرنحا

 ت.دفع کرده نتوانس را سرکوب کرده بود و نواسه اش  آنرا از این حبیب هللا  گعبدالرحمن، بیش از چهل قیام خورد و بزر

میر محمد صدیق فرهنگ او را  ران به آن شک دارند. شادروانگدیولی   حبیب هللا به صورت عام تاجک پنداشته میشود

وید که:" ... عالوه بر عنصر اصلي تاجک، احتماالً خون هزاره یا ازبک هم در رگ هاى او گبه نسب مخلوط دانسته و می

ظر مشابه ( شادروان مجروح که حبیب هللا را در زمان امارتش در کابل دیده بود نیز ن٤۰۱جریان داشت." )فرهنگ، 

دارد." او مرد چارشانه، گندمي رنگ، متوسط قامت بود. چشم و بیني او چهره مردان توراني، مغولي را به خاطر مي 

 (٦٤اورد. معلوم بود که او از اختالط دو نژاد آریایي و توراني به وجود آمده است." )مجروح، 

ونی نظام پادشاهی توسط یک دهاتی نا خوان و فقیر گسرن، ولی ه باشدسب هرکسی که بودبه هر حال، حبیب هللا به لحاظ ن

در افغانستان معاصر یک حادثٔه خارق العاده است. بلی امیر عبدالرحمن و شاه امان هللا در ایام و شرایط مختلف زمامداری 

ر حاالت به هرفته شود ولی شرایط و گکه برای دانستن درست زمامداری شان شرایط دوره هایشان باید در نظر  کرده اند

هستند که  حادثات می آفرینند و تأریخ میسازند و رول محوری را حکمروای اعلی و شکل و هر نوعی که باشد این مردم 

 ند.ناجتماعی، مذهبی، اقتصادی هم در آن رول مؤثر بازی میک – روه های با نفوذگمشر در آن بازی مینماید. و 
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ام بن ئی حوری بود، با آن هم در زمان او برای اولین بار در افغانستان نظامنامهٔ رول شاه امان هللا در نظام دولتی افغان م

شت، ) این نظامنامه از طرف شرکت رفیق در سال گر پدیدار گظامنامه های دی'تشکیالت اساسي افغانستان' در سلسلٔه ن

نظام نامه یا قانون اساسی  نشر شده بود که یک نسخٔه آن نزدم موجود است( دریندر کابل ( به پشتو ۱۹۲٧) ۱۳۰۶

ردیده است. در مرکز هفت وزارت، یک شورای دولتی و گتشکیالت و وظایف حکومت مرکزی و ادارات والیتی بیان 

ردیده بود. آمر والیت کابل  بنام والی، آمران والیات بنام نائب الحکومه و آمران بعضی گیک ادارٔه مستقل طب تجویز 

یاد شده و در والیات شورا های مشورتی  ام عالقه دارینچکتر بو. مناطق دور دست کندشده ا مناطق بنام حاکم اعلی  یاد

ردیده است، لذا پادشاه با موجودیت قانون اساسی ، گردیده اند. ولی درین قانون اساسی اختیارات شاه محدود نگنیز تجویز 

ه ی مردم مصئون باشد و بگته و امنیت مملکت و زنداوتوکراسی و زورمندی مینمود. برای اینکه  پادشاه قؤه امنیتی داش

ملت به اساس قانون،  شرعیت و عنعنات زمامداری او را قبول و برایش مالیه  ان آنها حکمروائی نماید،گمشورٔه نمایند

ش در ا ولی پادشاه به فکر خود قانون میکشید و آنرا پیاده مینمود. به این ترتیب شخصیت ، جهان بینی و ارادهمیدادند. 

از خدمت به وطن، باالتر فت که:" گار وطن بود. و میگحکومت داری اساسی بود. او جوان، صحتمند، دینامیک و خدمت

بدون آنکه پروای موانع ولی او  ردد.گ گ، مصدر کار های بزرگ" پس میخواست مثل شخصیت های بزرعشقي ندارم.

.ولو هم آنها میداد و هم به  خواهش خود در آنها تغیراتی وارد مینمود. کار ها را به عجله انجام ،را در مقابل آن داشته باشد

چک اش چنان اطمینان داشت که موانع را مهم نمی پنداشت. در پیاده نمودن ومیبود ولی او به نیروی هوائی  ک گبزر

 مورین  عالی رتبٔه خود هم مشوره نمیکردأاصالحات با  شورای دولتی و م

ه  همان بود ک. آخرین نشانٔه اوتوکراسی او دادامه دا اش تا پایان حکمروائی را اوتوکراسیپادشاه امان هللا به این ترتیب 

، خبر شد  گپیش قراول خود در قلعٔه مراد بی، همینکه از فرار دراماتیک قؤه  کوچک ۱۹۲۹جنوری سال  ۱۳در شب 

رین دملت را متأثر میساخت،از پادشاهی دست کشید.همٔه له بدون آنکه با کسی مشوره کرده باشد  و با وجودیکه این مسئ

زمان ، حکومت و فوج پا بر جا، و ترتیبلت دفاعی شهر کابل هم مستحکم بود و ولی وی از ادارٔه حوادثی که زادٔه سیاست 

د تر شت و میخواست هر چه زوگی بر او مستولی گها و طرزالعمل های خود ش بود عاجز آمد.  درین اثنا خوف زند

ردد. در حالیکه نه او گپس در همان نیمه شب برادر مهتر خودرا ترغیب نمود تا پادشاه  ردد.گمیتواند از کابل خارج 

پادشاهی میخواست و نه توانش را داشت، پس حوادث این فیصله را سه روز بعد باطل ساخت و حبیب هللٔا کلکان به نام 

  به تخت کابل نشست. گامیر، بدون جن

خوست که کمی بیشتر  گامان هللا برعالؤه که اوتوکرات بود، از حوادث هم نمی آموخت. قیام بزر پادشاه

عبرت خوبی برایش شده  سردید، درگاز یک سال دوام کرد و باعث تلفات بیش از حد مالی و جانی 

 و برهمتشبثات دست نزند تا به اثر آن مردم بشورند و امنیت درهم  ر به این نوعگمیتوانست. که دی

ردد.ولی چار سال بعد او به اصالحاتی دست زد که غیر ضروری، قبل از وقت و تحریک کننده و گ

ُ ماه ،برای اولین  خالف عقل سلیم بود. نتیجٔه تمام اینها همین شد که متعاقب برکناری شاه، در جریان نه

 ردیده و اصالحگ.اصالحات شاه به صفر ضرب ردندگ گوطن با هم داخل جن گان دو زبان بزرگویندگبار

زدیک به تمام خانه های نطلبان جوان کابل کوبیده شده و مفکورٔه قانون و حکومت قانونی برباد رفته، 

بایستد. و  ردیده، خزانٔه دولتی از پول خالی شده و جهش عصری شدن به کلی از پا درگکابل چور 

لیان سال عقب بماند.   افغانستان سا
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 م، بخش نخستپنجن قسمت پایا

ادامه دارد   

 بخش نخست، ، چارم   سووم ،دوم اول، لطفاً برای مطالعٔه قسمت
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