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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۰۹/۰۸/۲۰۲۲                       ی صاف میعبدالکر

 
 

 ف ی جنگ مزارشر
 
 

  .عبدهللا کاظم دیداکترس قدرمحترمیتوجه دانشمند بزرگوار و عال قابل
 

مختصر به سقوط    یتحت عنوان نگاه   شیداکتر کاظم در بخش چهل و پنجم مقاالت پر محتوا و با ارزش خو  محترم
  :سدینو یم نیخان چن  ییحیو عروج خانواده سردار 

 
  گر ید  یمهم  یدادهاینبود، بلکه رو   هیبرتان   یتنها موقف منف  د،یپالن مطروحه شاه امان هللا گرد  یموجب ناکام  کهیزیچ)
پ  زین لندن به هرات برسد، دراثروستیبود که همزمان درهرات به وقوع  از  الد وله  قبل ازآنکه شجاع    ام یق  کی: 

خان    مینائب الحکومه محمدابراه  1307  یجد28  خیبتار  اآنج  یدوقوماندان نظام  نیعساکر واختالف نظرب  رمترقبیغ
  ی شجاع الدوله به هرات نظم تاحد  دنیاز قوماندانها( کشته شدند. اگرچه متعاقبا با رس  یک یودامادش عبدالرحمن خان )

  ی هرات و رخنه در قوا  یبه حواش منهیخان از راه م  میعبدالرح ینائب ساالرسقو دنیدرآنجا برقرارشده بود، اما رس
محافظه کارآنجا، هرات   ینید  یازعلما  یبعض  یزیفتنه انگ   لیه دلب  یسقو  یعساکرش به قوا  وستنیشجاع الدوله و پ

  منه یبصوب م  فیخان از مزارشر  میچرا عبدالرح  نکهیرفت. ا  ران یا  ربهیافتاد وشجاع الدوله ناگز  یسقو  یبدست قوا
شکست   فیرا در مزارشر  یسقو  یکمک روسها قوا  هبود که ب  ی خان چرخ  یمجهزغالم نب  یحضور قوا  جهیآمد، درنت

و از آنجا بطرف هرات به حمله پرداخت.    دیکش  منهیشکست خورده خود را بطرف م  ی خان قوا  مید و عبدالرحدا
  ("5-563: "سلطنت امان هللا شاه..."، جلد دوم، صفحه  یپوپلزائ یلیوک -شود  دهید دیشرح مز ی)برا

 
  ت:ذکر شده اس نیچن  سندهینو ن یخان"  از ا میساالر عبدالرح بی کتاب "نا ۴۶و  ۴۵ ۴۴صفحات   در
 
  بیخان و حب  میعبدالرح  نیب   یگری انجیساالر در مورد م   بی مرحوم حاکم عبداالحد خان داماد و برادرزاده مرحوم نا)

 اظهار نموده بود:                                                                      نیچن یهللا کلکان
 

خان   میوارد شهر کابل شد. عبدالرح یهللا کلکان بیترک کرد و به هندوستان رفت. حب را یهللا خان ارگ شاه تیعنا
  ن ی. اگرفتیم  یآماده گ  یهللا کلکان  بیجنگ با حب  یامان هللا خان وفادار و برا   یعسکر به نظام شاه  کی  ثیبه  ح

و کابل در تالش بودند تا بخاطر    یبزرگان شمال  ادی تعداد ز  کیباشنده گان کابل شده بود.    شیموضوع سبب تشو
جنگ شوند. مرحوم محمد    نیممکن مانع ا  لهیشهر کابل به هر وس  گناهیو کشتار مردم ب  یزیاز خون ر  یریجلوگ

  حضرت یدربار و خسر مرحوم اعل  ر یو مرحوم سردار احمدشاه خان ) سردار احمد شاه خان وز  ی صادق خان مجدد
هللا به مرحوم    بیحب  کهی. بخاطرندخان رول مهم داشت  میهللا و عبدالرح  بیحب  انیم  یگر یجانیمحمد ظاهر شاه( در م

مجدد خان  صادق  رف  اریبس  یمحمد  و  دوست  خان  شاه  احمد  سردار  و  داشت  بود.                                                              میعبدالرح  قیاخالص  خان 
دو از افغانستان خارج شده و   هر هللا خان    تیکه امان هللا خان و عنا  گفتیخان م  میرحتکراراً به عبدال   یمرحوم مجدد

مذاکرات    انیندارد. در جر  یگناه شده و سود  یمردم ب  یزیهللا  سبب خونر  بیبه هندوستان رفته اند و جنگ شما با حب 
اشغال هرات    ی را به سرحد هرات آورده و برا  شیخو  یقوا   رانیخان گفت که دولت ا  میعبدالرح  ی برا  یمرحوم مجدد

هرات را    رانیساخته و سبب خواهد شد تا ا  میوخ  شتریهللا اوضاع کشور را ب  بیبا حب  شماو جنگ    ردیگ یم  یآماده گ
بخاطر اعاده   شیهم سپه ساالر محمد نادر خان با برادران خو  یاشغال نموده و هرات از دست ما برود و از طرف

  ی داخل وطن م  رکشو  یسرحدات جنوب  قیامان هللا خان به طرف وطن حرکت نموده و از طر  حضرتیسلطنت اعل
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و مانع سقوط    دیکشور حراست نما  یو از سرحدات غرب  دیبه هرات برو  دهیشود. بهتر است شما از جنگ دست کش
صورت گرفت   ین کلکانهللا خا  بیخان و حب  میعبدالرح  نی. به اساس موافقه که بدیها شو  یرانیهرات به دست ا  تیوال

التقرر مزار را هم با خود    دیجد  یو محمد قاسم خان وال   رفتیبه هرات م  فیمزار شر  قیاز طر  دیخان با  میعبدالرح
در        به مزار ببرد.                                                                                                                 

د و رفته بو  نیبود و آن هم در اثر جنگ ها از ب  لفونیت   قیصرف از طر  اتیوال  یکابل و بعض  نیآن زمان ارتباط ب
  (.کشور مطلع نبود یغرب اتینداشت و از اوضاع وال یخان به آن دسترس میبود هم عبدالرح یاگر م

 
 ذکر شده است:   نیها بود چن داد یکه خود شاهد همه رو یلیمرحوم استاد خل یداشت ها ادی در

                                       
هرات   یهرات گذشتانده بود. در قطعه عسکر تیرا در وال شیخو یگزنده  امیا نیخان بهتر میساالر عبدالرح بی)نا

امان هللا خان   حضرتیو قابل قدر نموده و از طرف اعل  انیشا   دماتو در حفاظت و حراست از سرحدات کشور خ
صادق، قدرشناس و وطن دوست عالقه خاص داشته و    انیو نوازش قرارگرفته بود. به هرات و هرات  ریمورد تقد

هرات بغاوت   یعسکر ۀ که قشل دیوقت  در کابل خبر رس نیهنر پرور بود. در نیعاشق وجب وجب خاک آن سرزم
  طیهرات را کشته اند. با در نظر داشت شرا  یو عبدالرحمن خان قوماندان قطعه عسکر  یخان وال  میابراه  دکرده محم

چشم    رانیهرات، دولت ا  تیوال  ریاخ  یها  دادیکشور،  بخصوص واقعات و رو  یداخل  یها  یگ نا گوار و خانه جن 
را در سرحد افغانستان جابجا کرده   شیتعداد عساکر خو  کیمنظور    ن یداشت. بد  تیبه آن وال  یطمع و دست دراز 

                                                                .بود
 

         قابل تحمل بود.                                                                                                                 ریحالت غ  نیعسکر و خدمت گار صادق وطن، ا  کیخان به صفت    میساالر عبدالرح  بینا  یبرا
هللا خان چون    بیاجازه خواست تا به جانب هرات حرکت کند. حب  انهللا خ  بیخان از حب  میساالر عبدالرح  بیبناً نا

  (.بود، به رفتن موصوف موافقه کرد رفتهیخان را پذ میعبدالرح طیقبالً همه شرا
 

 :                                                                            دهدیادامه م نیچن یلیاستاد خل مرحوم
 

هللا قدرت را    بیدرطرفداران حب  یجنگ   ۀ خان به قلع  میعبدالرح  دن یقبل از رس  د،یرس  یجنگ   ۀبه قلع  خان   می)عبدالرح
خان عساکر امان هللا خان را از مرگ   میکرده بودند. عبدالرح  ریاسگرفته بودند. عساکر و طرفداران امان هللا را  

   .نجات داد
 

مزار را    ۀرتبیعال  نیمزار و مامور  یمان هللا خان بود، والا  سیکه قوماندان پول  ،یشهر مزار عطا محمد خان توخ  در
رتبه را به قتل برسانند، اما    یعال  نیمامور  خواستندی م  ونیبه زندان انداخته بود. انقالب  یهللا کلکان  بیحب  یبطرفدار
  ۱۳۸۹  کای امر  -  اینی"چاپ ورج  یل یاستاد خلیل هللا خل  یداشت ها  ادی.) “دخان مداخله کرد و مانع قتل آنان ش  میعبدالرح

  (۹۵ –  ۷۹صفحات 
 

حوت   امی"هرات از ق  شیاقتصاد در کتاب خو  ۀفاکولت  سییعبدهللا کاظم سابق استاد پوهنتون کابل و ر  دیداکتر س  محترم
 :  سدینوی م  نیثور( چن یعبدالرحمن خان تا کودتا ریتا امروز" در فصل )هرات از عهد ام

                                                                                                                              
قوا    ی خان به همرا  میفرار کرد. عبدالرح   یمرغاب عبور و به شورو  یایاوضاع از در  ۀ)محمد غوث خان با مشاهد

و    د ینخواهد رس  ییداد که به او آس  نانیالدوله خان نامه نوشت و به او اطمبه شجاع    اهر   مهیهرات آمد و در ن  یبسو
نداشت، به گازرگاه رفت و در آنجا در "بَست"    نانیوعده اطم  نیبه کارش ادامه دهد. شجاع الدوله خان که به ا  تواندیم

  .نشست(
 

هللا    بیکه با حب  ۀو به اساس موافقخان کابل را به قصد هرات ترک گفته بود    میساالر عبدالرح  بیمرحوم نا  فلهذا
   .رفتیاز راه مزار به هرات م دیصورت گرفته بود با یکلکان

 
  ی افعانستان" تحت عنوان جمهور  یدپلوماس  خیسر به مهرتار  ی در کتاب "راز ها   کو ی با  ریمیداکتر والد  پروفسور

 :سدینو یم ن یچن انفریساالر ترجمه محترم آر بیخان نا میهرات و عبدالرح
 
خان    یبه طرف هرات حرکت نموده بود. جنگ غالم نب  منهیاز م1929سال     لیاپر  13  خیخان به تار  میعبدالرح)

  .(صورت گرفته بود 1929سال   لیاپر 22 خیبه تار فیشهر مزار شر ریتسخ یبرا یچرخ
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 : دهدیادامه م نیچن کو یبا ریم یپروفسور داکتر والد 
 
از همان روزها  میجنرال عبدالرح) افکار عموم  یخان  به  اتکا  ا  ینخست،  و   جادیکرد. مجلس هرات را که خود 

 ت یپنداشت. مجلس هرات متشکل از چهل وهشت عضو بود. عضو  یم  یبه عنوان نماد قدرت مردم  کردیم  یرهبر
نما مرز  ندهی دو  گان  باشنده  جمش  یاز  و  ها  وبو  یدیهزاره  رنگ  داده    یموکراسید  یها،  مجلس  به 

                                                                  (.دبو
 

 :                                                     دهدیادامه م نیچن  کوی بو مری داکتر والد سوریپروف
 

  ت ید آوردن حاکمبخاطر بوجو  یاسیساختار س  نیو بر آ ن بود که چن  دینام  انیمجلس را مجلس اع  نیخان ا  می)عبدالرح
 یهللا خان کلکان بیحب  یعنوان ۀ از مردم هرات نام یگ  ندهیشود. موصوف به نما جیافغانستان را اتیمردم درهمه وال

 ش ی خو ندهیرا در کابل فرا بخوانند تا مردم افغانستان حکومت آ یافغان یتا مجلس سراسر دیفرستاده وخوستارآن گرد
 .ندی را انتخاب نما

 
به قدرت   افتهیتوسعه    یو از نگاه اقتصاد  کیژیمهم استرات  تی وال  کیمنتظره در    ریخان که به گونه غ  میعبدالرح

  ی رسم  ییجمله شناسا  از  یگرفت. و  شیپ  یرا به خصوص در امور داخل  یی   شتندارانهیبود، موقف بس خو  دهیرس
و    اتیکابل و از جمله در پرداخت مال  یرمانهاف  یانداخت و آشکارا، در اجرا  ریسال به تاخ  میسقاء را ن  ۀبچ  میرژ

    (.داد یگماشتن کارمندان از کابل، شتاب به خرج نم
 

  س یسابق ر  یصاف  میرا از محترم استاد عبدالحک   فیشهر مزار شر   ریو تسخ  یخان چرخ  یجنگ غالم نب  موضوع
افغانستان و مولف کتاب نا  یاکادم  خیتار  پارتمنتید آ  میساالر عبدالرح  بی علوم  معاصر کشور    خیتار  هینیخان در 

  :نوشتند نیمورد چن نیمعلومات شدم که موصوف در یایجو
 
آور شده است   ادیمطلب را    نیداشت ها و تذکراتش چن  ادیاز    یک یعبدهللا کاظم در    دیمحترم داکتر س  نکهیدر ارتباط ا)

بغرض اعاده    فیاش در مزار شر  یتیمع  یو قوا   یخان چرخ  یساالر غالم نب  بینا  ینظام  یها  تیهنگام فعال  ایکه گو
را به شکست مواجه   یهللا کلکان   ب یحکومت حب  مهیتنظ  سیرئو استقرار حکومت شاه امان هللا خان، آنها توانستند  

مزار بود به اشتباه رفته است.    مهیتنظ  سیخان رئ  میساالر عبدالرح   بیوقت مرحوم نا  نیدر  شان یساخت و به نظر ا
رهسپار    1307ما حوت سال    لیمصادف به اوا  یهللا کلکان  بیحکومت حب   لیخان در اوا  میساالر عبدالرح  بینا  رایز

و    دندیو بعداًاز راه مرغاب رهسپار هرات گرد  منهی رهسپار م  فیشربعد از مزار    یوبه زود  دیگرد  فیشر  رمزا
 سیرئ  ثیهرات به ح  یو نظام  یعامه مردمان ملک   ت یرضا  قیتوانستند موفقانه وارد شهر هرات شوند و متعاقباْ ط

  .شدند دهیهرات برگز یو وال مهی تنظ
 

 تیحمله ور شده و فعال1308در ماه ثور سال    فیاش به مزار شر  یتیمع  ی و قوا  یخان چرخ   یکه غالم نب  یهنگام
انداختند رئ  ینظام  یها نا  یخواجه عطا محمد کوهستان   فیمزار شر  یو وال  مهیتنظ   سیرا براه  نه  ساالر    بیبود 

  .نمودیم فهیوظ یفایهرات ا یو وال مهیتنظ سیرئ ثیزمان بح ن یخان در ا میساالر عبدالرح بیخان. نا میعبدالرح
 

غالم محمد   ریم  فیتال  خیتار  ریجلد اول افغانستان در مس  831 یال 826به صفحات    دیتوانی معلومات م  دیمز  غرض
  (.دیغبار مراجعه نما

 
 احترام با

 
 ی صاف میعبدالکر
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