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 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درفغان جرمن آن�ين ا
  ئخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو م، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٥/ ٢/ ١                      کانديد اکادميسين سيستانی                                                                 

  

  بازار خانوادۀ روحانی حضرات شورقدرت 

  درسقوط شاه امان   و برکشيدن بچۀ سقاو

  )قسمت دوم وآخر(

            

ه دسايس استعماری در تبانی با عناصر ارتجاعی برای از پا در  غبار در مسير تاريخ تشريح ميکند که چگون
و  ًمث> در کابل يکنفر منجم انقراض حتمی سلطنت را پيشگوئی کرد« : آوردن غازی امان   خان بکار افتاده بود

فــواه درحوزه ھلمند يکنفر آخوندخوابی جعل کرد و ا. بسرعت اين پيشگوئی در بين حلقه ھای در باری منتشرگرديد
اين تنھا نبود در سرتاسر حدود شرقی افغانستان به ھزارھا تصاوير جعلی نيم . شد که تاج از سرشاه افتاده است

و عزيمت ) ه ميشدتوسط نماينده تجارتی افغانستان در کويته خريداری و به کابل فرستاد( برھنه بنام ملکه افغانستان 
يک شيخ ھم . با تعابير معکوسی در بين توده ھا منتشر شد )ترکيه(طالبات افغانی از سرحدات شرقی به قسطنطنيه 

ًعلنا رفتار شاه را ضد ) منظورمحمدصادق مجددی است( در شمال و يک مرشد) نورالمشايخ است منظور( در جنوب

ان گفته ميشد که در جامه م>ئی در شرق افغانست) به پيرکرمشاه(و کلنل Lرنس معروف .شريعت اس>م اع>م کردند
   ١ ».شوروی و انگليسی مطرح بحث قرارگرفت حتی اين موضوع در جرايد. داخل گرديد و ھيزم اغتشاش را آتش زد

  مي>دی١٩٢٧ جون ١٠ادمک، افغانستان شناس امريکايی نامه يی را از قول Lرنس نقل ميکند که در تاريخ     

آتشه . يا ميدانيد که من ھفته گذشته درکابل بودم آ: ...مارش نوشته و اط>ع داده بودکه   عنوانی ادوارد )ش١٣٠۶(
و ديپوت ، نام مرا به دفتر شما پيشنھاد ميکند، من  بريتانيا در کابل به يک کاتب در قوای ھوايی خود ضرورت دارد

و اکثر وقتش در کراچی   ماه در ھند بود١٨ادمک می افزايد که Lرنس تقريبا ... اندکی درماشين تايپ دسترسی دارم
سفير (اثر اصرار ھمفريز  باLخره در. گذشت، مگر مدت کوتاھی در ميرانشاه و ھمچنان يک ھفته در پيشاور بود

زيرا ھمفريز ميترسيد که وجود Lرنس در سرحدات ھند سبب . Lرنس مجبور شد تا به انگلستان برود) امريکا درکابل
يک اخبارلندن : ار ديگری در لندن نام می برد و مينويسدادمک از اخب. شد خرابی روابط افغانستان بابريتانيا خواھد

مقامات ذيص>ح افغان امر گرفتاری کرنيل Lرنس را :  نوشت که١٩٢٩در پنجم جنوری » ديلی ھيرولدی« بنام 
اين موضوع در پارلمان . شره کابل بازتاب يافتتمن» امان افغان«صادر کرده است ، دو روز بعد عين خبر دراخبار 

محقق .... يا نيز مطرح بحث قرار گرفت ، مگر حکومت بريتانيا از جميع مداخ>ت خود در اين باره انکارکردبريتان
يث يک در مطبوعات ايتاليا به نشر رسيد که Lرنس ، به ح: امريکايی از روی اخبار ايتاليا نقل قول ميکند که

بر عليه شاه منور و تجدد پسند  بايل راھا وعملی دست زده و مردم ساده لوح قجاسوس قوی وعاليشان به کار
  بدينسان دشمن در کمين نشسته با استفاده از خوش باوری و اعتقادات مردم ، از ٢ ».ه بوددافغانستان برانگيختان

ھر حادثه کوچک در کشور بر ضد نھضت اص>حات سوء استفاده ميکرد، چنانکه از يک زد و خورد کوچک قومی 
   .عظم سوء استفاده را نمود و آنرا در جھت سرنگونی رژيم سوق داددر شينوارننگرھار، حد ا

) اقوام سنگوخيل و علی خيل شينوار( در زد و خوردی که ميان کوچی ھای غلزائی و شينواريھا بقول غبار،
 صورت گرفته بود، چند تن ازشينواريھا بقتل رسيده بودند و شينواريھا قات>ن را دستگير وبه ١٩٢٨ نومبر١۴در 

. رھا ساخته بود) باگرفتن رشوت( حکومت محلی تسليم داده بودند، اما حکومت بجای باز خواست، قات>ن را
شينواريھا به حکومت اعلی ج>ل آبادشکايت کردند، باز ھم کسی شکايت آنھا راگوش نکرد، اين است که شينواريھا 

، انگليسھا درخفا براين آتش ھيزم می ريختند و برآشفتند و دست بحمله برپوسته دولتی زدند و آنرا به غارت بردند

                                            
١
    ١٤٣-١٤٢ درافغانستان، ص استي، استا اولسن، اس>م وس٤٦۵-٨١۴،٤٦٤، ص ١غبار، ج  -  

٢
   ٢٢٠-  ٢١٩مه اول قرن بيستم، ص  افغانستان درنيیروابط خارجادمک، - 
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وقتی که اين اط>ع به ٠بزودی شورش دامنه دارتر شد وبه خوگيانی ھانيز سرايت کرد. شينواريھا را کمک ميکردند
 امور بکابل رفت و وکيل فرقه به ۀقوماندان نظامی ننگرھار رسيد، بجای جلوگيری از اخت>ل امنيت، برای پار

که مرکز  رھبران شورش محمدافضل و محمدعلم بودند. اما در عرض راه بدست شينواريھا اسيرگرديدشينوارکشيد، 
  ٣ .را غارت و دفتر ھا را حريق ساخته بودند» اچين«حکومت شينوار

جرگه يی تشکيل دادند » غنی خيل« رھبران شورش محمد افضل و محمدعلم در محل١٩٢٨در اواخر نومبر 
 دراوايل .حمله کردند، عساکر دولتی به بارکھا پناھنده شدند  خان جھاد را اع>ن و برج>ل آبادو عليه غازی امان  

امورخارجه و شيراحمدخان رئيس شورای  ماه دسامبرحکومت برای آرام کردن مردم، غ>م صديق خان چرخی وزير
د، اما چون فرستادگان دولت ند و شورش را فرونشانننبه سمت مشرقی فرستاد تا با شورشيان مذاکره کرا دولت 

رقيبان سياسی ھمديگر شمرده ميشدند، ھريک به نحوی شورشيان را به دوام شورش تشويق کرده ناکام به کابل 
در اين شرط نامه که صبغه سياسی داشت ، افزون براينکه . برگشتند و شرايط شورشيان را به دولت گزارش دادند

شده بود که شاه بايد ملکه ثريا را ط>ق بدھد، فاميل طرزی از کشور تبعيد لغو اص>حات را خواسته بودند، ع>وه 
شود، تمام سفارتخانه ھا به استثنای سفارت انگليس درکابل بسته شود و ط>بی که برای تحصيل بخارج اعزام شده 

 عقب اين  شرايط درخواستی شورشيان به وضوح نشان ميداد که در.واپس بکشور برگردند و ماليه موقوف گردد
 :خواستند  دخيل است، چه شورشيان ميی داخلیشورش دستان قوی استعمار در تبانی با عناصر ارتجاع

  از افغانستان خارج گردد، یمحمود طرز  -١  

 شاه ملکه ثريا را ط>ق بدھد، - ٢ 

 تمام مکاتب دخترانه بسته شود، - ٣ 

 دختران افغان از ترکيه خواسته شود، - ۴ 

  مسدود شوند،ی خارجی سياسی ھای ھمه نمايندگی برتانيه، باقی نمايندگیثنابه است - ۵ 

 قانون جديد و نظامنامه لغو گردد، - ۶ 

 ماليه کم گردد، - ٧ 

  فسخ گردد،یقانون پوشيدن البسه اروپائ - ٨ 

  بشکل سابقه آن اعاده گردد،یچادر - ٩ 

 . قانون دولت اع>ن شود،یقانون اس>م -١٠ 

 ٤. مناسب داده شودیُ>ھا درچوکات دولت پست ھابه م - ١١ 

   با خانواده ی آنھا، خروج محمود طرزی شورشيان، نخستين تقاضای شود ازجمله تقاضایچنانکه م>حظه م 

 در آن وقت محمود طرزی نه در دولت امانی کار ميکرد و نه در صدد توطئه يی بود که دولت .اش از افغانستان بود
پس برای آنکه مشروطه . کند، اما مشاور نزديک و مجرب مشروطه خواھان شمرده ميشدرا با سقوط مواجه 

خواھان از وجود يک چنين مشاور آگاه و وطن دو ستی محروم گردند، خروج او از کشور آبائيش شرط گذاشته شده 
ت خارج از توان و قلم  ھمه ميدانستند که طرح اين مانيفس]آيا متن اين شرطنامه بقلم Lرنس تحرير نشده بود؟[.بود
البته شاه حاضر نبود که به .است ، درحالى که او ادعا ميکرد اين اع>ميه را خودش تحريرکرده استعلم محمد

مخالفين تسليم شود، زيرا ھنوز مرد برجسته يى مانند م>ى چکنھور بشرط الغاى قوانين در باره تحصيل زنان و عفو 
 شاه ھنوز ت>ش ميکرد که در مبارزه .را از شرکت در شورش منع کرده بوداعتشاشيون از طرف شاه، مردم مومند 

 . باشورشيان توسط کسب اين فتوى که داعيه زمامدار عادLنه بوده و اغتشاشيون مرتد ھستند، برنده شود

 ! بنام خداوند مھربان و بخشاينده  «

آنھا به . حکمرواى ما بغاوت نموده اند تعدادى از شينوارى ھاى نازيان بر عليه شاه غازى و اولى اLمان ،
 ما .کشتار مردم و چپاول دارائى مسلمانان پرداخته و صلح و صفا را در بخشى از قلمرو اس>مى افغانى برھم زده اند

اطاعت کنيد از خدا و پيغمبر و اطاعت کنيد از اولى اLمر که از ميان شماست «بر اساس اين آيه قرآنى که » علماء«

                                            
٣
 داشت و شخص دوم محمدافضل خان یشورش شينوار رتبه جنرال ملکادمک متذکر ميشود که محمدعلم رھبر ،٨١٨ ص،١ غبار، ج-  

   )٢٠٠ افغانستان ، ص یروابط خارج. (  بود١٩٢۶ ج>ل آباد در یقوماندان قوا

٤
     ٨٣- ٨١ آتش در افغانستان، ص ،١٥٣ ، اس>م و سياست درافغانستان، ص-  
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کسى که بمن اطاعت مى کند بخداوند «:  و ھمچنان بر وفق اين حديث پيغمبر که گفته است .مى دھيم فتوى »!
 کسى که به امير خود اطاعت ميکند، بمن .اطاعت مى کند و کسيکه بمن بى اطاعتى ميکند، بخدا اطاعت نميکند

ينه امام و امير پناه گاھيست که از ھر آئ. اطاعت ميکند و کسى که به امير خود اطاعت نميکند، بمن اطاعت نمى کند
ًاگر امير از ترس خدا و حفظ عدالت فرمان ميدھد، يقينا او اجر . آنھا بخاطر مصئونيت در جنگ استفاده مى شود

ما فتوا ميدھيم که اين » .ھرگاه او مخالف آن فرمان بدھد، بار آن بر شانه ھاى خودش خواھد بود. خواھد ديد
اين سرکوبحکومت براى نظر مسلمانان است که زير ھمهً بناء وجيبه .گرانند ان و عصيانشينواريھاى شرير گنھکار

   ٥ ».تا صلح کامل دوباره اعاده گردد نا آرامى ھا و تنبيه عصيانگران سھم بگيرند

 بعد از ناکام ماندن سردار شيراحمدخان و غ>م صديق وزيرخارجه در خاموش ساختن شورش شينوار در 
د، مگرمحمود خان ا فرستسرکردگی محمود خان ياور بدانسو مرکز به نفرعسکررا از٩٠٠٠ تعداد به، دولت ١٩٢٨

دولت علی احمد خان راکه در حکومت . ستد و کاری از پيش برده نتواناافتاور نيز در دام نيروھای شورشی ي
د وغلجايی وغيره بخوبی ننگرھار در ھنگام شورش منگل سوابقی داشت و با روحيات مردم شينوار وخوگيانی ومھمن

  .که ديرشده بود دو به ج>ل آباد فرستا  مامور فروکش نمودن شورش نمود ديگریس قوايًآشنا بود، در را

دولت امانى با  و با حمله بچه سقاو )ننگرھار (شرقىمبا مصروف شدن بخش عظيم اردو در شورش قبايل 
 بستوه آمده بود، در ھفتم جنورى )ت دفاع ووزارت داخلهوزار(سقوط مواجه شد و شاه که از بى کفايتى ارکان حرب

   حضرت شور بازار محمد صادق مجددى را بخاطر آرام ساختن تبليغات مذھبى و تامين ارتباط با م>حميد١٩٢٩
تگابى که از آمدن بکابل اباء ورزيده بود و از بچه سقاو حمايت ميکرد، از زندان آزاد ساخت و در ھشتم جنورى 

                .با صدور فرمانى فسخ کرد، اما سودمند واقع نشد از رفورم ھاى پيشنھادى خود رابسيارى 

ً خصوصا اجتماعات علماى اس>مى و زعماى قبايل« از   شاه امان :فضل غنى مجددى مى نويسد که

 مھم در  از حلقه سرى وپادشاه. ً اسماعيل خان با حضرت نورالمشايخ اص> اط>ع نداشتۀسليمانخيل و جاجى در دير
جان که ھردو از خانواده مجددى   بچه سقاو، مانند صاحب زاده عبدالغفور جان و صاحب زاده عبدا  عقب حبيب 

        »٦ .ساختند، بى اط>ع بود  ًو بعدا ارکان عالى دولت را در حکومت حبيب ا

مقام پادشاھى را به  با عده ئى از ارکان دولت کابل را بقصد قندھار ترک و  امان   جنورى شاه١٤درتاريخ 
 و درتارخ .که اين آخرى فقط براى سه روز پادشاه بود) ١٩٢٩جنورى ١٤(واگذاشت   برادرخودسردار عنايت ا

   . بچه سقاو برسرير سلطنت کابل تکيه زد١٨

  

  :امان   با حضرت شوربازارشاه  آخرين زورآزمائی 

ضرت نورالمشايخ مجددى در غزنى بشيوه دقيقى  حانرا با پيرو  وادث آخرين زورآزمائى غازى امان غبارح
: بازتاب داده که بيش از ساير روايتھا دلچسپ است ، آنرا باھم ميخوانيم و ديگر مدارک را نيز از نظر دورنمى داريم

چندين . اقامت گزيد» کتواز-شرن «به  ا شد وک بوLن وارد وLيت پکتيۀاز راه درنورالمشايخ «  که مينويسدغبار 
خان ھنوز در   شايخ که ميدانست امان نورالم.  درکتواز استقبال نمودندھا از ورود نورالمشايخ ھزار نفر سليمانخيل

خيلھا که   از ديگر طرف سليمان.قندھار و در صدد حمله به کابل است، نمى خواست که بچه سقاو از پا درافتد
 در دور نورالمشايخ بودند و مصارف قرارگاه او را دريک شبانه روز پانزده گاو و سى گوسفند درحدود ھفت ھزارنفر

   ٧ ».و در صدد تھيه تجھيزات درغزنى بودند  مى پرداختند، ھمه طرفدارحکومت بچه سقاو و مخالف شاه امان 
يک دسته ازآنان ھزار ازجوانان قبايل را منظم ساخت و ١٥حضرت صاحب « :که يدگوغنى مجددى مى  فضل
  ٨ ».خان فرستاد  امان  را بمقابله با

 حمل ٦ شاه با چھارده ھزارعسکر منظم و غير منظم در ...« : در بارۀ سوقيات امان   خان غبارمينويسد
 قوماندان و پيشدار اوآقاى عبداLحدخان وردکى .از قندھار با استقامت کابل مارش نمود) ١٩٢٩مارچ ٢٦ (١٣٠٩

                                            
٥
  ۵٧، ص ٢٠٠۴ت متنفذ، چاپ ،  شاه امان  ، و روحاني،ی ، ع>مه محمود طرزیاعظم سيستان -  

٦
  ٢٦٧ فضل غنى مجددى، ص -  

  ٨٣٢،ص ١ غبار،ج- ٧
٨
  ٢٩٠ ص ھمان اثر، ، مجددی فضل غنى- 



  
 

 

  ٥تر ٤  له:د پاڼو شميره
 de.ermang-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

کسى که دھاره (وزير داخله و از مشاورين او احمد عليخان رئيس بلديه و رئيس تنظيميه کاپيسا و پروان ) ماھيار(
 قواى شاه در بيست روز بغزنه رسيد و با .بود) با اسلحه دولت مجھزساخت   بچه سقاو را برضد شاه امان ا
فعاليت و پروپاگندھاى مخالفين  ين سفر و اما در طى ا.حصار غزنى مقابل گرديددرمدافعه دوھزار عسکر بچه سقاو 
 حمل يک افسر نظامى مقيم ک>ت عسکر را به قيام دعوت نمود، اما ١٣در . داخلى و خارجى ھيچ توقف نداشت

.  در ھمين وقت يک نفرم>ى نو وارد از ھند بدست افتاد و به جرم جاسوسى خارجى اعدام شد.گرفتار و اعدام گرديد
 حمل خبر ١٧ در .ديگر خارجى دستگير وبه جرم خود معترف و ب> وقفه اعدام گرديد حمل يک نفرجاسوس ١٤در 

ً متعاقبا يک .ًرسيد که يک تولى عسکر سقوى تسليم شده ومتعاقبا يک دسته عسکر داوطلب ھزاره بکمک شاه رسيد

 حمل ٢٣در.  دنددسته عسکر سقوى بدست عساکرشاه اسير گرديد و به حکم شاه افراد آن رھا و افسرانش اعدام ش
صدای شکايت افسران وسرکردگان معيت شاه از محمديعقوب خان وزيردربار وامثال او منحيث مانع بين شاه ومردم 

به استقبال شاه شتافتند و معنويات » قره باغ« حمل سه ھزارنفرھزاره با مردم ٢٤ در .بلند شد،اما شاه اھميتی نداد
 حمل خود شاه با قشون منظم ٢٦ در . وارد غزنى شده جنگ را شروع نمودپيشدار شاه در ھمين روز. شد اردو بلند

دوطياره سقوى ازکابل رسيد ولى در عوض اردوى شاه بمب ھاى خود را دور تر   درھمين روز.وارد غزنى گرديد
  .افگندو باLى اردو رسم س>م ادا کرد و برگشت

به خيمه شاه شتافت و با تبرچه » ى وغلجائى دران« حمل يک نفر م> به نام عرض مطلب در موضوع ٢٨در 
اى که داشت قصد حمله به شاه نمود اما دستگير و تفتيش شد، از پوش کتابى که داشت يک تصديقنامه انگليسى 

ار محمد امين خان و خواجه  حمل سرد٢٩ در .بدست افتاد و خودش با ھمان تبرچه که در دست داشت اعدام گرديد
اما . با دو ھزار نفرمرد مسلح ھزاره به اردوى شاه پيوست) عاون تنظيميه ھزاره جاترئيس و م(خان  ھدايت 

ًمحمديعقدب خان وزير دربارطورى وانمود که رھبران ھزاره نتوانستند مستقيما شاه را م>قات نمايند در حالى که آنھا 

) غ>م سرورخان و عبداLحد خان(از افسران تحصيل کرده در معيت شاه دونفر . بسيار آرزو مند عرض ارادت بودند
که غزنى را در محاصره گذاشته سر راست به کابل حمله کند زيرا مردم وردک و ميدان و  به شاه پيشنھاد کردند

مشاورين مغرض و  اماھزاره ھمه در معيت شاه به کابل مى ريزند و بچه سقاو محکوم به شکست قطعى ميگردد، 
   ١٠ ».، نگذاشتند و شاه را درجنگ غزنى معطل نگھداشتندض دولت شاه بودندً که باطنا طالب انقرا٩ملکى شاه 

  در محاربۀ غزنی عبدالعزيز خان وزيرحربيه با عبداLحدخان مخالفت شديد داشت، «:فضل غنى مجددى ميگويد

. می باشد از حزب محمدوليخان  وی وھم ميساخت که با حبيب    در اتصال استت عبداLحدخان را معبدالعزيزخان 
تعدادى  .امان   خان را اخت>ف بين عبدالعزيز خان وعبداLحدخان در شک انداخت و اسباب فرارش را آماده ساخت

خان   حرکات قواى امان ت وموجود بودند خان    امان يای عسکری در قيادت علاز اعضاى حزب محمدولى خان
   به حبيب را متھم ميسازند که تمام احواLت را يخان  محمد وليخان بکابل گزارش ميدادند و محمد ولرایرا ب

  ١١ ».دميرسان

کرد، زيرا  خان به وفادارى عبداLحد خان سوء ظن پيدا  امان :ميگويد» آتش در افغانستان«نويسنده کتاب 
زد، پ>نى که وى را در غزنى به دام اندا دادند که عبداLحد خان در نظر دارد  راپور)ی شاهپسرکاکا(افراد حسن جان

در  خان را  امان  غلزائى ھا:که گفته بود را که حسن جان توضيح نمود مشابه پيشگوئى ھمفرى سفير برتانيه بود
  ١٢ ».)عبدLحدخان به قوم غلزى منسوب بود(تله مى اندازند

عساکر .  حمله قشون شاه از سه جھت به شھر غزنى شروع گرديد«:قبلی مينويسدزارش غبار در ادامۀ گ
چون . وى تا ديوار ھاى شھر فرار نمودند و يک قله مرتفع حاکم بر شھر غزنى از طرف قشون شاه اشغال گرديدسق

نزديک بود شاه غزنى را تسخير نمايد، لھذا تخريبات مخفى شدت يافت و در ھمان شب يک عده عسکر از مواضع 
ثور شدت باران مانع جنگ موثر شد و در در اول . حاکمه و مفتوحه بدون جنگ عقب نشستند و دشمن دليرتر گرديد

 ثور شاه را بواسطه تشکيل مجلس نظامى و طرح پ>ن ٣ در . ثور يک ھزار مرد مسلح ھزاره به مدد شاه رسيد٢

                                            
٩
  سيستانی.وب وزيردربار وحسن جان پسرعموی شاه بودندقمحمديع: اين مشاورين ملکی -  

١٠
  ٨٣٣، ص١غبار،ج-  

١١
    ٢٩٠فضل غنى ، ص -  

١٢
  ١٧٧ -١٧٦ آتش در افغانستان، ص-  



  
 

 

  ٥تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.ermang-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

در ھمين وقت بود که  . ھا به حمله پرداخته و نقاط مھمه را از دشمن گرفتنده ثور ھزار٤ در.جديد مشغول نگھداشتند
) برھبرى نورالمشايخ(سلح سليمان خيل که از قبل براى چنين روزى آماده ساخته شده بودند پنج ھزار نفر مرد م

 ثور يک قله حاکمه بدست قواى پنجمبکمک سقوى ھا رسيده و دريک حمله شديد قوه شاه را درھم شکستند و در 
 ثور ٦در . اه کشته شد در طى ھمين جنگ بود که سيد اشرف خان قندھارى از مبارزين دلير سپاه ش.مخالف افتاد

گرچه سپاه قندھارمقاومت مينمود، . حمله مخالفين بشدت آغاز گرديد و از بلندى ھا برسر اردوى شاه ريختن گرفتند
ولى شبانگاه در اثر تبليغ شديد و وسيع در داخل اردو، قسمتى از عساکر شاه مواضع خود را ترک گفته و به 

ثور امر ناگھانى شاه، اردو را به مراجعت جانب قندھار به حرکت ٦ب  ش٩ درساعت .استقامت ھرات حرکت کردند
   ١٣ ». ديگر شاه اراده خود را تابع نقشه ھاى مخالفين دربارى خود قرار داده بود.انداخت

  

  :نتيجه

امانى در اتفاق ريفورم ھای دولت با کابل ت شوربازاراضديت خاندان روحانى پرنفوذ حضرچنانکه گفته آمديم،
دولت امانى نقش عمده و اساسى داشت در سقوط   وکمک انگليسھا،)که مريدان سنتی حضرات بودند(پشتون لبا قباي

را امانی گليم دولت  شرقی وجنوبی  کشور،مر سمت قبايل دشورشھا و اغتشاشات  و ھمين اتفاق ناميمون در وجود
 ھدخوابکه اين خانواده   است و کسی راز قدرت شاه سايکدر افغانستان  خانواده مجددی ثابت ساخت که و. جمع کرد
سقاو را بجای شاه امان   قرار  بچۀ چنانکه.  و يا  از قدرت بزير بکشدقدرت افغانستان قرار بدھد سرير  بردميتوان
  ١٤.پشت او زدند مھر کفر بر چندی بعد دوباره او را ھم خلع کردند و ودادند 

 و ١٩٢۴در درخوست چه (قبايل پشتون ابتدا کمر رژيم امانی را ه کاين نکته را نيز بايد درنظر داشته باشيم 
 بايد شورش  ولکه ا برنامۀ سقوط دولت، چنان دقيق طراحی شده بود. شکستاند) ١٩٢٩ -١٩٢٨ در در ننگرھارچه 

دزدان  باگردد وسپس حبيب    خالی ًکام> از نيرو ھای دفاعی و امنيتی در وLيت مشرقی براه بيفتد، بعد کابل 
دفع حبيب   در پايتخت باقی نمانده  چون نيرويی برای مقابله ووکند حمله  بر کابلخود از شمال پايتخت  کوھدامنی
  .دافتحبيب   می اکابل بدست ًبود ، طبعا 

رژيم داخله دفاع و  ءاروز اگر ھم نوشته شده می بود،انگليسسوی سفارت از ولو چنين سنارويويی  
 وجلو  ابراز کنند خالی کردن پايتخت از نيروھای دفاعیمخالفت خود رابا ميتوانستند سقوط نمايد، شاه نميخواستندکه 

اين امر نشان ميدھد  وسقوط کابل را توسط  بچۀ سقاو  بگيرند،مگر مانع اعزام تمام عساکر به سمت ننگرھار نشدند،
ذکرات فضل غنی مجددی در مورد محمدولی  ت.که دست ارکان حرب  دولت، در تطبيق طرح دشمن دخيل بوده است

عدم صداقت ارکان حرب شاه عبداLحدخان ،نشاندھندۀ خان وزير حربيه وگزارش حسن جان به شاه  در مورد 
، شاه را از ترک ناگھانی عساکراز سنگرھای خود درنزديک باLحصارغزنی. درغزنی استدرجنگ با نورالمشايخ 

 از راه سپين بولدک کشور را ترک ١٩٢٩ می ٢٣ درو م به بازگشت گرفتپيروزی بردشمن مايوس ساخت و تصمي
  .گفت

 از غارت وتجاوز وچور  کلکان خالی گرديد ومردم ديدندی دزدان و اوباشانميدان برای ترکتازبدينسان 
 به چنگگ آويزکردن وگوش وبينی بريدنھا وبه توپ پراندنھا وچانماری کردنھا و وچپاول و زدن وکندن وکشتن و

  !ندديدنمی بايست می  کهوحشت و بربريت که 

  ٢٠١٥/ ٣١/١پايان 

 

                                            
١٣

  ٨٣٤، ص١ار،جغب-  

١٤
  ١٨٠آتش درافغانستان، ص -  


