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 ۰۷/۰۳/۲۰۱۸         غنی احمدزیداکتر اشرف

  ۱۳۹۲سنبله  ۶چهارشنبه 

 فصلی ناتمام در تاریخ افغانستان
 

افغانستان در میان کشورهای اسالمی، آسیایی و افریقایی، از جمله محدود کشورهایی است که استقالل خود را در 
دست آورده است. در آن زمان، هند که پاکستان امروزی هم جزو آن بود، هنوز زیر هجری خورشیدی به ۱۲۹۸سال 

چنین کرد. همبود و جنگ داخلی را تجربه میاستعمار قرار داشت. چین نیز میدان بازی نیروهای بزرگ جهانی 
های داخلی، روسیه را در وضعیت بدی قرار داده بود. در دنیای اسالم تنها سه کشور )ترکیه، انقالب خونین و جنگ

 .ها در آن زمان یک نظام باثبات مانند افغانستان نداشتندعربستان و فارس( استقالل نسبی داشتند؛ اما این کشور
 

ی سعود هنوز حاکمیت های غربی در حال نبرد بود. خانوادهدست آوردن استقالل خود در مقابل طرحرای بهترکیه ب
طور رسمی کشوری مستقل خود را بر تمام قلمرو عربستان استحکام نبخشیده بود. اگرچه، فارس )ایران امروزی( به

میالدی( هنوز حاکمیت  ۱۹۴۱ -۱۹۲۵ن )های غربی قرار داشت و رضاخابود، اما تحت قیمومیت غیررسمی قدرت
 .کشید، سقوط نداده بودهایش را میقاجار را که آخرین نفس

 
خان، شاه جوان کشور، ابتکار عمل را روی دست گرفت و صدای آزادی و هللاچنین شرایطی بود که امان در یک

های قبلی اتکا بر دو میراث بازمانده از دورهاستقالل افغانستان را به گوش جهانیان رسانید. شاه جوان در این زمینه، 
گر که او از پدر و پدرکالنش حکومت مطلقه را به ارث برده بود. هرچند این حکومت مطلقه روایتداشت. اول این

مشکالت متعدد و خودکامگی بود، اما از یک جهت تسلط کامل به تمام کشور داشت و از سوی دیگر پس از چهار 
بی بیش از صدهزار شورش کوچک و متوسط، قدرت را در انحصار دولت مرکزی قرار داده جنگ داخلی و سرکو

 .بود
خواهان بود که از ظلم، بردگی، ساختن ی محمود طرزی و سایر مشروطهمیراث دوم شاه جوان، افکار تجددخواهانه

چنین دولتی، در تالش بودند تا تمام  کها به ستوه آمده بودند و برای ایجاد یعدالتیفانه و سایر بیومنارها، قینکله
 .مردم از حقوق و وجایب قانونی برخوردار باشند

 
ها اعالم االمر، علیه انگلیسحیث اولیاش بهدست آوردن قدرت و با اتکا به مقام و موقف اسالمیخان با بههللاشاه امان

ه وضعیت دگرگونه در جهان اسالم با به حاشیه رفتن کدست آورد. بعد از آنجهاد کرد و در نتیجه استقالل کشور را به
دست آمد. با اعالم آزادی و استقالل خالفت عثمانی و سقوط آن رونما شد، موقعیت استثنایی برای شاه جوان به

سوی سرحد و افغانستان، قبایل آن
خواهانه های آزادیتمام حرکت

ی هند از استقالل افغانستان و قارهشبه
جوان در این راستا،  عزم راسخ شاه

استقبال کردند. قابل یادآوری است که 
خان در نبرد هللاپیروزی شاه امان

استقالل، او را به یک الگو برای 
خواهان هندی مبدل ساخت و آزادی

عامل بزرگ برای ایجاد همکاری 
قاره میان مسلمانان و هندوها در شبه

 .هند شد
 

ی خان چگونه اقداماتی روهللاشاه امان
دست گرفت که او را به امروز و 
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خان فصل ناتمام تاریخ معاصر افغانستان هللادهد؟ برداشت من این است که دهه اول حاکمیت شاه امانفردای ما پیوند می
سازد؛ یعنی تمام کارهایی بنیادی را که شاه جوان در رابطه با ایجاد یک دولت مدرن روی دست گرفته بود، ما را می

های بنیادی او پس از او نتوانستیم آن را انجام دهیم و این فصل ناتمام را تمام کنیم. ما بارها به طرحسال  ۸۴در 
داران ما در آسایش و آرامش زندگی کنند. اکنون ما برگشتیم، اما نتوانستیم نظام باثباتی را ایجاد کنیم که در آن وطن

ه برای اولین بار در کشور، اقتدار ملی توسط آرای مردم در مرحله حساسی از تاریخ خویش قرار داریم. سال آیند
رو جمهور منتخب دیگر انتقال خواهد یافت. از اینجمهور منتخب به رییسمطابق به احکام قانون اساسی از یک رییس

ا برای آینده های الزم رهای دوره امانی با یک دید جدید نظر بیندازیم و از آن درسما نیاز داریم که به آجندا و برنامه
فصل ناتمام »افغانستان بیاموزیم. چهار بخش عمده آجندای دوره امانی که دارای اهمیت اساسی از نکته نظر مفهوم 

 :باشداست، قرار زیر می« تاریخ
 حاکمیت قانون

د، دولت مطلقه شنامه یاد مینام نظامبا تدوین و تصویب قانون اساسی و سایر قوانین متمم یا تطبیقی که در آن زمان به
جرگه از های آن براساس قانون تعیین شد. در عین حال، لویهها و مسوولیتبه مشروطه تغییر کرد و حدود صالحیت

ها جرگههای لویهگیر و در برخی از موارد مشورتی تبدیل شد. بحثیک نهاد سنتی به یک نهاد نیرومند تصمیم
س همین دلیل، هم اتفاق و هم جدایی قشر سیاسی افغانستان با شاه جوان در شمول بودند که براساجانبه و افغانستانهمه

ها صورت گرفت. در عین زمان، مطبوعات آزاد شد و برای اهل قلم، زمینه بحث، انتقاد و پیشنهاد جرگههمین لویه
 .اصالحی فراهم گردید

 
الدین انیس با نشر ، محی«امان افغان» ، عبدالهادی داوی با مدیریت«ستاره افغان»محمد غبار با نشر میر غالم

ها را در زمینه اولین گام« نسیم سحر»و احمدراتب با مدیریت روزنامه « نوروز»، محمد نوروز با نشر «انیس»
عنوان های والیتی نیز به چاپ رسید که بهبار نشریهخان برای اولینهللاآزادی مطبوعات برداشتند. در زمان شاه امان

طلوع »در ننگرهار و « اتحاد مشرقی»در بلخ ، نشریه « بیدار»در هرات، نشریه « اتفاق اسالم»وان از تنمونه می
 .در قندهار یادآوری کرد« افغان

 داریحکومت
داری، حکومت کالن، طور قانونی تنظیم شد. سلسله مراتب اداری از قریه تا عالقهتشکیالت اداری افغانستان به

نامه تنظیم گردید. مشخص و در نظام ومگی تعریف و وظایف تمام ادارات و مسووالن آنالحکحکومت اعلی و نایب
صورت آوری معلومات، منظم و منسجم شد؛ یک مثال بارز آن بررسی والیت قندهار توسط شخص شاه است که بهجمع

حیث دفاع وقت که به کتاب چاپ شد. مثال دومی بررسی والیات قطغن و بدخشان است که توسط محمد نادرخان، وزیر
الدین خان ُکشککی رییس تنظیمیه این والیات تعیین شده بود، صورت گرفت. گزارش بررسی مذکور توسط برهان

های مشابه به سایر والیات کشور نیز توظیف شدند، اما آوری و در یک کتاب جداگانه مرتب و نشر شد. هیاتجمع
 .شان به نشر نرسیدهای کاریمتاسفانه گزارش

 حقوق و وجایب هموطنان
خان برای رفع مظالم گذشته، به دو اقدام بنیادی متوسل شد. بردگی را که پدرکالنش بر مناطق مرکزی هللاشاه امان

خان میالدی امیر عبدالرحمان ۱۸۹۶چنان امتیازاتی را که در سال افغانستان تحمیل کرده بود، ملغی اعالن کرد و هم
خان به ها قایل شده بود، لغو کرد. امیر عبدالرحمانحیث حق میراثی آنبرای هر طفل، مرد و زن طایفه محمدزایی به

ها این باور بود که طایفه محمدزایی نسبت به سایر مردم افغانستان برتری دارد و به همین دلیل افراد متعلق به محمدزایی
خان به این باور هللاخاص و امتیازات ویژه داشته باشند و از خزانه دولتی تمویل شوند. برعکس، شاه امان باید زندگی

که برای سفر طوالنی به بود که امتیاز باید نتیجه کار، لیاقت و خدمات مشخص هر فرد جامعه باشد. شاه جوان زمانی
محمدزایی را به نیابت از شاه مامور کند، سرپرستی اداره که یکی از اعضای خاندان جای آنبیرون از کشور رفت، به

 .خان دروازی سپرددولت را به محمد ولی
 

اهمیت آجندای شاه جوان در رابطه با تامین حقوق و وجایب وطنداری، در تمرکز بر ایجاد سرمایه بشری بود. 
ها تعداد مکاتب در پایتخت و والیات گذاری در دوره امانی بر کیفیت معارف صورت گرفت. نه تنترین سرمایهبزرگ

المال برای ادامه تعلیم و تحصیل به کشورهای خارجی کشور بیشتر شد، بلکه تعداد قابل مالحظه جوانان با پول بیت
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های حبیبیه، امانی و امانیه )لیسه استقالل فرستاده شدند. عالقه شاه به معارف تا حدی بود که شخصا در امتحانات لیسه
 .کردتراک میفعلی( اش

 
شکل بنیادی تغییر داد و آن را تابع اصول و قواعد ساخت. خان از لحاظ وجایب، نظام مالی افغانستان را بههللاشاه امان

که تر بود یا به عبارت دیگر کسر بودجه وجود نداشت؛ در حالیدر تمام دوره امانی، بودجه مصارف از عواید کم
گرفت، در زمان شاه جوان قطع هللا صورت میخان و امیر حبیبمیر عبدالرحمانهای مالی انگلستان که با اکمک

گیرد، یکی از شاهکارهای گردیده بود. طرح برنامه شهرسازی در دوره امانی که با شرایط امروزی ما نیز ارتباط می
 .کردپروژه شهر داراالمان یادآوری توان از عنوان مثال میرود که بهشمار میآن دوره به

نقشه این شهر توسط یک مهندس فرانسوی طرح شد و تطبیق آن را یک گروه انجنیران آلمانی به عهده گرفت. 
معاون شاروال وقت برلین به دوش داشت. از آغاز تا انجام اعمار قصر داراالمان « آرتن»مسوولیت این گروه را 

ردند، زیر نظر انجنیران آلمانی آموزش دیدند. کتن از فارغان صنف ششم که در این پروژه ایفای وظیفه می ۶۰۰
قصر داراالمان نه تنها از لحاظ مهندسی یک شهکار آن زمان بود، بلکه ماهیت آن هم متفاوت از دفترهای کاری سایر 
شاهان افغانستان بود. با یک مقایسه سطحی قصر داراالمان با باالحصار و ارگ امروزی، تفاوت ماهیوی فلسفه باز 

های توان مشاهده کرد. باالحصار و ارگ امروزی بیشتر شباهت به قلعه جنگی دارند که دیوارداری را میدولتو بسته 
مردان است؛ اما ساختار قصر داراالمان در این مورد ویژگی بلند این دو قصر شاهی نمایانگر فاصله بین مردم و دولت

 .خاصی دارد
 

ا و مجلس شورا را مشاهده کند و در ظرف چند دقیقه به دوایر وزر توانست بیرون از قصرشاه از دفتر کارش می
 .کندگونه هیبت و ترسی را از شاه در اذهان مردم ایجاد نمیبرسد. این قصر شباهتی به قلعه جنگی ندارد و هیچ

پغمان از نظر  خان در زمینه شهرسازی تنها به شهر کابل محدود نبود، بلکه او توانست طرحش را درهللاتوجه امان
به عمل تطبیق کند. همان بود که پغمان به یک منطقه تفریحی و دیدنی تبدیل شد. او طرح تبدیلی لغمان به پایتخت 

که اکثر شهرهای افغانستان کرد، احتمال اینزمستانی کشور را نیز داشت که عملی نشد؛ اگر دوره امانی ادامه پیدا می
های عمرانی مدرن دوره امانی شدند، وجود داشت. باید یادآور شد که طرحمی برداری و ادارهطور منظم نقشهبه

هنگری، برلین و سایر شهرهای عمده اروپایی در -شد که ویانا پایتخت امپراتوری اتریشهنگامی در کشور عملی می
جدید هنوز حتا  های منظم شهرسازی آغاز کرده بودند. در آن زمان، اعمار دهلیدهه اول قرن بیست تازه به طرح

 .حیث یک مفکوره و یا نظر هم مطرح نشده بودبه
 

 سازیپایگاه و دیدگاه فرهنگی نظام
داد. اتکای فکری خواهان افغانستان تشکیل میبنیاد فکری نظام امانی را نظریات محمود طرزی و سایر مشروطه

های اعضای کمیته اتحاد و ترقی امپراتوری اندیشهالدین افغان بود. های سید جمالمحمود طرزی هم استوار به اندیشه
نام ترکان جوان شهرت یافت، هم بر افکار محمود طرزی تاثیراتی داشت. محمود طرزی در طول عثمانی که بعدها به

که به افغانستان برگشت، نه تنها های تبعیدش در دمشق به مطالعه افکار تجددگرای اسالمی پرداخته بود. او زمانیسال
تبار کمیته اتحاد و ترقی نیز با او همراه بودند و در نشر و اش، بلکه تعدادی از اعضای عرب و ترکانم سوریخ

 .االخبار و تطبیق اصالحات در اردوی افغانستان سهم گرفتندچاپ سراج
 

ن علمای آن زمان تریهای این دوره بر دالیل محکم شرعی استوار بودند و مولوی عبدالواسع یکی از برجستهنامهنظام
القضات در دو جلد نوشت. ترین آثار شرعی را به نام تمسکنقشی برازنده در این زمینه داشت. او یکی از بزرگ

شود که او باری به شاه کرد. گفته میطور مستقیم از شاه انتقاد میجرات اخالقی مولوی عبدالواسع تا حدی بود که به
شود که شما کند. حاکمیت قانون هنگامی تثبیت میشما حکایت از شاهی مطلقه می خان گفت: هنوز هم اعمالهللاامان

 .خودتان حاکمیت قانون را مافوق پادشاهی خویش بپذیرید
 

این انتقاد مولوی عبدالواسع بیانگر موجودیت اختالف نظر و دیدگاه در میان قشر سیاسی افغانستان در دو سال اخیر 
 .دخان بوهللاسلطنت شاه امان
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
یکی از دالیل عمده ایجاد اختالف نظر در میان قشر سیاسی افغانستان که در ابتدا از اقدامات شاه جوان حمایت 

سازی در کشور بود. شاه به جای اتکا بر افکار، نظریات، کردند، تغییر دیدگاه فرهنگی شاه در رابطه با نظاممی
حیث سفیر به فرانسه فرستاد. این اقدام تنها بر محمود طرزی به های محمود طرزی، او راها، تجارب و تواناییمشوره

 .شمول نادرخان نیز به خارج از کشور فرستاده شدندی دیگر بهعملی نگردید، بلکه برخی از افراد برجسته
 

 اش به اروپا، دریافت که افغانستانشاه زیر تاثیر زرق و برق ظاهری کشورهای غرب قرار گرفت. با سفر طوالنی
جای دریافت تعادل بین تداوم و تحول بنیادی، برنامه عاجل را برای عصری مانده است. شاه جوان بهتا چی اندازه عقب

اش بر نیروی انسانی باشد، به تغییر لباس گذاریکه منتظر نتایج سرمایهساختن ظاهری کشور آغاز کرد و بدون آن
شان را عوض کنند و از همه خواست تا کاله شپو رز پوشیدن لباسمردم توجه کرد. او حتا از دکانداران خواست تا ط

 .به سر کنند
 

گزاران افغانستان انجام ای در موارد ذکر شده با سیاستجانبههای همهمیالدی بحث ۱۹۲۸جرگه شاه جوان در لویه
دیل به تماشاچیان اوضاع شدند. شان تبهایها موافقت کردند، اما با برگشت به والیتها در اخیر با این طرحداد که آن

های قبلی و با مداخله غیرمستقیم خارجی، نظام امانی همین بود که با دو شورش نسبتا ضعیف در مقایسه با شورش
 .طور ناگهانی سقوط کردبه

 گیرینتیجه
ها چپیاش، ظاهرشاه در دهه دموکراسی و جمهوریسردار محمدداوودخان در زمان صدارت و بعد در زمان ریاست

شان به نحوی از انحا به آجندای ناتمام دوره امانی برگشتند تا این فصل ناتمام تاریخ را تمام کنند. در زمان حاکمیت
ها نتوانستند ثبات پایدار را ایجاد کنند. رسالت نسل جوان امروزی، قشر سیاسی و اقتصادی و همه یک از آناما هیچ

ساالر گرایی نظام کنونی را به یک نظام باثبات و مردممندی و واقعیتدبیر، حوصلهوطنداران افغانستان این است تا با ت
های مردم ها و خواستانگیز گذشته جلوگیری و شرایطی ایجاد شود که در آن آرزوتبدیل کنند تا از تکرار حوادث غم

 .شان تبدیل شودواقعیت زندگی بهنجیب افغانستان در مورد صلح، آسایش، آرامش، ترقی و وحدت ملی 
 حبص ۸ نیزو ۀیرشن زا رکشت
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