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 اریگاری و تحلیل نگکیش شخصیت در تاریخ ن
 هشتمقسمت 

 

 استقالل و پیامد های آن: گروابط خارجی افغانستان ـــ جن
در قرن نوزده و حتی قبل ازان در بین سه دشمن قوی محصور  Great Game گافغانستان از آغاز بازی بزر

ننستان را اشغال نموده و بر هند ااستند که، با همکاری ایرانیان، از طرف مرو و هرات افغبود. روس ها میخو
لستان وقتاً فوقتاً مجبور میشد گبرتانوی حمله نماید. روسیه ضمناً سرحدات شمالی افغانستان را تهدید مینمودند و ان

غور و بادغیس را جزء خاک خود شمرده و که با آنها قرارداد های منطقه حایل را امضاء نماید. ایران ــ هرات، 
چندین دفعه بر خاک افغانستان تعرض نظامی نموده و باعث تلفات جانی و خسارات مالی شده بود؛ و حتی امروز 

نبوده، چون نیم وجود این  ناتلیس، که هیچوقت دوست افغانسگهم والیات متذکره را جزء خاک خود میشمارد. ان
نموده بود، هر وقت از شورش های قبایل آزاد پشتون ها و اتحاد نمودن آنها با  کشور را به زور و ظلم غصب

 دولت افغانستان در هراس بودند؛ و هیچ وقت بر ضد دولت افغانستان از دسیسه ها دست بردار نبودند. 
محصور به  امیر عبدالرحمن خان، که شاید مستبد ترین امیر تاریخ افغانستان باشد، با توجه به موقف افغانستان

دوام کرد. عبدالرحمن خان،  ۱۹۷۸دشمنان، موسس پالیسی معاصر بیطرفی افغانستان بود، که تا کودتای ماه اپریل 
را هم به پیروی از  در میان دشمنان همجوار خود، بد ، بدتر و بدترین را تشخیص نموده بود و اوالد او احفاد خود

د از حمله روس ها بر پنجده و اشغال آن، که با وجود اطمینان های پالیسی خود تشویق مینمود. عبدالرحمن خان بع
واقع شد؛ و بیش از نصف قوای پنجصد نفری افغانستان تلف  ۱۸۸۵ماه مارچ  ۳۰وایسرای هند برتانوی، به تاریخ 

 و باقی زخمی شدند، مالمتی این حمله روس ها را متوجه حکومت هند برتانوی نموده و در یک بیانیه خود، در
وید که این سواد گدربار عام، روس ها را دشمن مستقیم کشور افغانستان قلمداد مینماید، او در آغاز نصایح نامچه می

دوستی افغانستان با » در مجلس دربار به مقام پمقان تقریر کردم...  ۱۳۰۷ذیقعده سنه  ۲۷فقراتی است که به تاریخ 
ذرد. و مردم افغانستان هر دولتی را که گه تسخیر هندوستان نمیروس ها در حیز امکان نیست. زیرا که او از اراد

ر ایرانی بخواهد به ختای)چین جهانی( برود گذرد دشمن خود میداند. مثال اگبخواهد اورا پایمال کند و از سر شان ب
یران حمله ر ختای بخواهد از افغانستان عبور نموده و بر اگی با ختای داشته باشد دشمن افغانستان است و اگو جن

را به ترکستان و مملکت  ریز افغانستان را پامال کرده و خودگر دوست سرکار انگکند دشمن افغانستان است. و ا
رفتن هند را کند دشمن گر دولت روس از راه افغانستان اراده گروس کار داشته با افغانستان دشمنی میکند. و ا

که دشمن نصاراست یا مسلمان رومی است یا چینی. هر دولتی  افغانستان است و فرقی برای مردم افغانستان ندارد
ذرد دشمن تری از آن دولت ندارند. پس بکدام عقل و تمیز مردم افغانستان گکه آنها را زیر پای کرده از سرشان ب

 وشه سرحدات شما برگوشه گویند که ما از راه افغانستان نه بلکه از گر روس ها بگدوست دولت روس میشدند.... ا
لیس حمله میکنیم. تو که حامی و رفیق ما را از بین میبری ما از کجا باور کنیم که تو فردا دشمن ما گسرکار ان

  ۱۳-۱۲سص ص « نمیشوی....
فت که این هم از غفلت سرکار گعبدالرحمن خان در آن بیانیه خود، که نماینده حکومت هند برتانوی هم نشسته بود، 

من اکنون این حرف را » ود نماند ورنه روس ها پنجده را اشغال کرده نمیتوانستند...ریز بود که مرا به کار خگان
لیس هم حاضر است و بشنود و بدولت خود اخبار کند که هر صاحب منصبی گویم که نماینده دولت بهیه انگفاش می

روس خواهد شد و  ریز این حرف را برزبان میآورد که مردم افغانستان دوست دولتگان دولت انگکه از سرکرده 
براین قول نامسلم خود بعضی را رفیق و همزبان خواهد ساخت وزراء دولت بهیه برتانیه بشناسند که این صاحب 
منصب دوست دولت روس است و در فکر آزار و دلسردی مردم افغانستان افتیده که این مردم را دولت سرکار 

وش ندهند که حرف صاحب غرض شنیدن گهار به حرف او ریز نا امیدو ماءیوس دوستی و مهربانی بسازد. زنگان
 ۱۶ندارد. عبدالرحمن، نصایح نامچه ص 

ر احمق، و گامیر شیرعلی خان ا» وید: گریز میگدر خصوص حالت حساس جغرافیایی افغانستان بین روس و ان
ریز که گلت سرکار انر نبود چه بود. همراه دوگابله و دیوانه و بدخواه و بداندیش قوم و بد اندیش نفس خویش ا

ر گذاشته و اگمیداند خیال قبضه و تصرف افغانستان را منظور ندارد و این مماکت را مابین خود و روسی حجاب 
این حجاب را پاره کند و بشکند دشمن دور خودرا بخود خواند و هم در بند دشمنی این مردم می ماند. امیر مذکور 
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ریز را میزنم. زبان گمیرود که روس را می آورم و بحمایت او دولت ان ریز دشمنی میکند. از پایتخت خودگبا ان
ریز را به زور روس از ملک خود کشیدی و ُملک خود را گوید ای احمق! فرض کردیم دولت انگحال ما به او می

بود انه خالی کردی روس را به زور کدام دولت از خانه خود میکشی؟ وقتی که ُمشت تو هم باز نشده گاز وجود بی
و حمایت خواه هم داشتی از تو نترسید حال که اجزاء تو از هم ریخته و پاشیده و حمایت خواه تو از پنجه او 

ذارد. پس معلوم شد که الیق کالنی گخراشیده ترا بکدام حساب می آورد. او مثل تو احمق نیست که ُملک را بتو ب
 ۱۰-۹همانجا ص ص «  قوم نیستی...

ین روزهای سلطنت خود، از مقاومت های قبایل سرحدی هند برتانوی دست نکشید. با عبدالرحمن خان، تا اخر
اسلحه، با افراد، با کمک های مالی و با اعالن جهاد از آنها حمایت بعمل آورد و حبیب هللا خان هم از پالیسی پدر 

مقاومت های قومی و مذهبی اشتیم، با اسلحه و افراد، از گخود پیروی نمود. حبیب هللا، طوریکه در سطور باال ن
لیس حمایت نمود و، تا آخرین روزهای سلطنت خود، دست از حمایه آزدیخواهان هند نکشید و گمردم در برابر ان

حکومت موقت و فعالیت آنها را در خاک خود تحمل نمود ولی بر خاک هند برتانوی حمله مستقیم نمی نمود. و 
آن مواجه نمیساخت. انجنیر امریکایی جیویت مینویسد که امیر حبیب مستقیما خودرا با قوت فوج و اسلحه عصری 

ردد، مواجه گلیس گبا ان گجهانی اول با فشار مردم و دربار، که میخواستند امیر داخل جن گهللا در دوران جن
ً ایستاد و به هزاران تنی که حاضر بودگامیر یک روز، بعد از ادا نمودن نماز در مسجد بزر» بود. ند ، ، دفعتا

نمایی،  گاعالن نمود که در قرآن جایی را نشان دهید که مسلمانان را توصیه نموده باشد که با دوستان خویش جن
لیس دوستان من هستند. من، به حیث سراج الملة والدین، فرمان میدهم که هیچ یکی از رعایای من بر ضد گان

 برتانیه سالح برداشته نمیتواند.
که امیر حقیقتاً به برتانیه وفادار بود و یا این سخنرانی را بخاطر شش صد هزار دالری نمود  البته تنها هللا میفهمید

ر چه این پول بخاطر خریداری اسلحه به امیر داده میشد تا قبایل سرکش خود را رام گکه هر سال به او داده میشد. ا
لی در حقیقت این پول یک رشوت بود که بسازد ویا در مقابل دشمنی که بر خاک او حمله مینماید استعمال کند و

فتند که این پول را خدا برای آنها مقرر فرموده است. گهداشتن کشور او داده میشد. افغانها میگبخاطر آرام ن
Jewett, Afghanistan P 527   

منظم به عده افواج » انجنیر امریکایی جیویت در باره قوه عسکری افغانستان در زمان حبیب هللا خان مینویسد: 
ترین تعداد عساکری که من گهفتاد هزار میرسد که عالوه برآن بیست هزار ملیشه یا عسکر غیر منظم میباشد. بزر

های عصری هستند که به اجازه  گدر یکجا دیده ام همانا دوازده هزار تن در کابل بود. عساکر منظم مسلح به تفن
های برتانوی ساخته میشوند. آنها به گانستان هم به تقلید تفنبرتانیه خریداری شده و همچنان در کارخانه های افغ

 شمول بمب های دستی و مرمی های توپ، مهمات را خودشان میسازند.
ر یک عسکر یک مرمی را گعمالً وجود ندارد و ازین سبب است که آنها نشان زن خوب نیستند. ا گتمرین تفن

از نرخ بازار بلند تراست. ... کراچی ها برای حمل و نقل استعمال کند در بدل آن یک روپیه جریمه میشود که 
اسلحه و مهمات اندک هستند. و حیواناتیکه برای حمل و نقل ازآن استفاده میشود در حالت بسیار بدی قرار دارند. 

ر عساکر افغان به وسایل حمل و نقل چندان ضرورت ندارند. آنها استحقاق یک هفته ای خود را که عبارت از گم
 ن و توت خشک میباشد، به کمر خود بسته و در هوای آزاد استراحت میکنند.نا

عساکرتحمل تمرینات زیاد عسکری را ندارند. عساکر در جبل السراج به یک لواء مشر، که از اقرباء امیر بود، 
شد. حتی در  را خواهند کشت و از هیمن خاطر تمرینات کم ر آنها را به تمرینات زیاد ببرند اوگاخطار دادند که ا

یک موقع عساکر کوهستان، از تمرینات عسکری که، یک صاحب منصب ترکی به آنها میدادند، به اندازه ای غصه 
 های خودرا بر زمین نهاده و به خانه های خود رفتند. گشدند که به آواز بلند اعتراض میکردند و تفن

یرند. به استثنای گمعموالً از مردم پول را به زور میعساکر حکومتی افراد تنبلی هستند؛ بسیاز زیاد چلم میکشند و 
حضور امیر، هیچ عسکر در وقت وظیفه ایستاد نمیباشد و معموالً خود را به سایه یک دیوار میرساند. پیراهن خود 

« را بر سر خود کش میکند و شپش میپالد. هر وقتی عسکر را میبینید، این یک نظاره عادی و معمولی است. 
Ibid PP 258-260 داد و  گلیس ها اعالن جنگولی امان هللا خان این پالیسی عنعنوی بیطرفی را شکستاند. باان

بعداً در خاک اتحاد شوروی به حمایه مستقیم باسماچی ها متوسل شد. در حالیکه افغانستان نه قوت حمله بر فوج و 
 خاک هند برتانوی و نه تحمل حمله انتقامی شوروی ها  را داشت.

 

 ستقالل:ا گجن
سال سلطنت امیر حبیب هللا خان، از  ۱۸امیر امان هللا خان، با زندانی نمودن  سردار نصرهللا خان، که در طول 

ها و پیران و شیخان کشور برخوردار بود، طبقه ُمال را فوق العاده متأثر و غصه نمود. از  حمایت فوق العاده ُمال
بان را، که فکر میشد در قتل امیر حبیب هللا خان دست داشته ر، برخالف انتظار عمومی، خاندان مصاحگطرف دی

اند، نه تنها از زندان رها نمودند بلکه مناصب عالی بخشودند و در پهلوی آنها همه غالم بچه های دربار، که به 
تیب فوج را، که اتهام داشتن در قتل امیر فقید به زندان اخته شده بودند، بال استثنی از زندان رهایی یافتند. به این تر

خواستار زندانی بودن و سزا دادن به آنها بودند ناراض ساخت. امان هللا خان به مقصد متحد نمودن تمام اقشار ملت 
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و ایفاء نمودن وعده ای که در بیانیه اول داده بود و آن استرداد استقالل کشور بود، بعد از اندک مدتی، در حالی به 
ونه بهانه ای در دست داشت ونه برای همچو یک اقدام گه برخاک هند برتانوی هیچداد که ن گلیس ها اعالن جنگان

 ي داشت.گونه آمادگخطیر هیچ 
قوه توپچي داشت. که به قول جنرال سرپرسی  ۴۰۰۰سواره و  ۸۰۰۰، پیاده، ۳۸،۰۰۰ گافغانستان در آغاز جن

ر گهای عصری بودند ا گتوپ ها و تفننه تعلیم خوب نظامی دیده بود و نه مجهز به  Sir Percy Sikes سایکس
 Sikes, Afghanistan Volume 2 P272چه جرأت و روحیه آنها عالی بود و در این هیچ جای شک نیست. 

عسکر  ۳۴۰،۰۰۰میل  ۱۰۰۰لیس ها از چترال، در شمال شرق تا سیستان، در جنوب غرب، به فاصله گبالمقابل ان
که به قول قوماندان عمومی قوای هند برتانوی، به این اندازه قوا، در یک و دفاع آماده ساخته بودند  گرا برای جن

 Anuradha Sareen, India and Afghanistan P117زمان و در یک خط هیچ وقت سابقه نداشته است. 
 

ر به امان هللا خان تلقین شده بود که همه مردم هندوستان، بخصوص مسلمانهای هند، آماده قیام و گاز طرف دی
ردد که امان هللا خان این راپور ها را گتظر حمله افغانستان بر خاک آن کشور اند. از تبادله نامه ها مستفاد میمن

لیس ها افتیده بود، گیس پوست افغانستان در پشاور غالم حیدر را، که بدست انئباور نموده اند. بهتر است نامه ر
 ذرانیم:گبطور مکمل از نظر ب

ست آفیس از طرف حکومت تالشی میشود هدایت مقاومت مسلحانه را صادر نمودم. زیرا بمجردیکه شنیدم که پو» 
ر الزم شد در شهر پشاور اعالن جهاد میکنم. وقتی مردم گتمام مکتوب های من بر ضد حکومت برتاینه میباشد. ا

مردم  ۲۰۰۰ن شب تن اعم از هندو و مسلمان به کمک من آمدند. به هما  ۸۰۰۰لیس اطالع یافتند، گاز اقدام ان
فتم، که در وقت ضرورت، گی میکنند، پیشنهاد کمک نمودند. من درجواب ایشان گدهاتی، که بیرون از شهر زند

فته اند که آنها بر برداران مسلمان خود گآنها را به کمک خواهم طلبید. قطعات عسکری سیکه ها به قطعات هندو 
، عساکر کافی ندارد. و فقط به مقصد نمایش، یک غند عسکر را فایر نخواهند نمود. حکومت هند برتانوی، در هند

رام گرانتقال میدهند. باوجود اینکه سرکمیشنر چندین تلگکه از دو تا سه تولی تشکیل شده است، از یک نقطه به دی
 فرستاده است، تا حال هیچ یک غند به وسیله ریل نرسیده است. رعایای حکومت هند برتانوی هیچ عسکری را، که

ر قوه عسکری از برتانیه طلب شود به گنو جلب میشوند، نخواهد داد. در تمام هند بلوا و مشکالت آغاز یافته و ا
آماده هستند و  کمک به هندیانیر و غازی ها برای فته شده است که امگوقت نخواهد رسید. در یک مجمع عمومی 

خواهند شد. مردمی که در آن مجمع اشتراک  معطل قرار داده شود عموم مردم هند از امیر ناراض گر جنگا
ر بعد از گفتند که هیچ وقت ظلم و استبداد حکومت برتانیه را فراموش نخواهند کرد. اگورزیده بودند به یک آواز 

باز هم امیر بر هند از حمله امتناع ورزد هندو و  گانتشار نامه ها و تعیین شدن سه سپه ساالر در جبهات جن
لیس ها فرصت گاض خواهند شد. وقت آن نیست که حمله بر هندوستان را معطل نماییم و به  انمسلمان هردو نار

 «جمع نمودن قوای نظامی بدهیم. 
Sir George Macmunn, Afghanistan from Darius to Amanullah P 263 

ن قبیل مسایل مارا باخبر کوشش خودرا به کار بینداز تا ازی دیده شد. تمام» جواب نوشته بود: امان هللا خان در 
 هداشته باشي.گن

مطلب حکومت موقتی هند در کابل بود جهانی( با قوای حمله کننده تعهد اشته بود: حکومت موقتی )گو باز هم ن
لیس ها گر در قتل نمودن انگیدن با آنها، نباید به منافع واقعی خود نقص برسانید، مگخود سپرده. چونکه شما با جن

 Sykes, P 269« نه استفاده کنیداز هر راه ممک
ای لشکر وفادار و شیر  ار و غیور من! وگای ملت پرهېز » لیس اعالن جهاد نمود: گامان هللا خان بر ضد ان

 صفتم! وطن پرستی و صداقت و مسلمانی با طبیعت شما عجین شده. 
 

لیس از دیر زمانی با خیانت گکشور شاهی ام اعالن میکنم که حکومت خاین و چلباز انبه تمام شما رعایای صادق 
 های شیطانی و چل و فریب بر ما ظلم های بی شرمانه میکند.

از شما لشکر مسلمان و شجاع شاهی میخواهم که سعی تمام ورزید و از رعایای وفادار خود میخواهم که در راه 
 Ibid, P 270د. خدا به سر و مال خود جهاد کنی

به این ترتیب سپه ساالر صالح محمدخان به جالل آباد فرستاده شد تا از راه طور خم حمله نموده و عملیات را آغاز 
کند. سپه ساالرمحمدنادرخان، شاه محمودخان و شاه ولی خان به جبهه پکتیا و اعتمادالدولة صدراعظم عبدالقدوس 

 خان به جانب کندهار فرستاده شد. 
لیس ها قوای خود را به گرا آغاز نمود و بعد از سه روز وقتی ان گمی جن ۳ساالر صالح محمدخان به تاریخ  سپه

دیده و سالح های عصری و  گحاضر نمودند. قوای صالح محمدخان در برابر عساکر تعلیم دیده و جن گمیدان جن
ناً شهرجالل آباد را بمباران نمودند. و لیس ها ضمگتوپ های ثقیل طاقت نیاورده مجبور به عقب نشینی شدند. ان

وشه و اکناف شهر پناه بردند. صالح گافغانها که تا همان روز طیاره و بمباری را ندیده بودند سراسیمه به خانه ها و 
ناهی نداشت، به اتهام بزدلی و خیانت، خانه نشین شد و بعد از یکسال از خدمت عسکری گمحمدخان، که اصالً هیچ 

 دید.رگسبکدوش 
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رهار فرستاده شده مستفاد میشود که امان هللا خان نه تنها گدر فرمانیکه به نام سپه ساالر اول صالح محمدخان به نن
از صالح محمدخان کدام رنجشی ندارد بلکه از او با کمال احترام درخواست مینماید که برای عالج پای خود به 

 کابل بیاید و اورا برادر اخوی خطاب مینماید. 
، که به گصادر شده است و طبیعی است که امیر امان هللا خان از جریان جن ۱۹۱۹می سال ۱۴ین فرمان بتاریخ ا

مشرقی رخ میدهد  گهداشته شده است. وقتی شکست در جبهه جنگتاریخ سه می آغاز یافته، و همه واقعات با خبر ن
ته نمیتواند صالح محمدخان غریب را سپربال ردد که هیچ بهانه ای را یافگو امان هللا خان با مشکلی مواجه می

Scapegoat   از میرزا غالم حیدر و نماینده خود در گساخته و تمام مالمتی را به ً ردن او میاندازد و ضمنا
ر حمله مشرقی را سپه ساالر گهندوستان عبدالرحمن خان هم یادآوری میکند. بدون آنکه متوجه این حقیقت شود که ا

ون اطالع امیر نموده باشد، حمله بر تل و وانه به امر که بود؟ و سپه یاالر محمدنادرخان به صالح محمدخان، بد
 کدام هدف به آن صوب فرستاده شده بود؟

 

 متن فرمان:
 ه ق۱۳۳۷شعبان المعظم  ۱۳» 

عالیجاه عزت و عزیزی بنیان صداقت نشان اخوی صالح محمدخان سپه ساالر نظامی را واضح خاطر باد. چون آن 
رم شده برای زخم خوب نخواهد بود. لهذا عالیجاه گردیده و هوای جالل آباد نیز روز بروز گخوی مجروح ا

عزیزی همراه دوست محمدخان نایب ساالر و خواجه محمدخان جرنیل را مقرر و ماءمور خدمات ملکی و نظامی 
میباشد محول اوشان دانسته و تسلیم  مشرقی نمودم. آن اخوی کارهای محوله خودرا با عمله و تعلقات که باخود شما

آنها نموده و خود شما مع الخیر والعافیه بسواری موتر بحضور واال مشرف میشوید. انشاءهللا تعالی. امیر امان 
 ۵۷عزیزالدین وکیلی فوفلزایی، تاریخ استرداد استقالل ص « هللا.

ونه گنیامده، هویداست که موازنه قواء به هیچ ازتلفات جانبین، که در متون تاریخی افغانستان ذکری از آن بعمل 
 گردید. جنرال برتانوی که در آن جنگدوام میکرد صرف سبب تلفات زیادتر می گر این جنگبرابر نبوده و ا

تن زخمی قید نموده و تلفات افغانها  ۳۰تن کشته و  ۱۰لیس را گشرکت ورزیده در یاداشت های خود تلفات قوای ان
ً مینویسد که افغانها گتن زخمی ن ۳۰۰تن کشته و  ۱۰۰را  توپ و یک ماشندار کهنه را بر جای  ۷اشته و ضمنا

ذاشتند. جنرال مینویسد که در نتیجه شکست قوای عسکری افغانها، روحیات قبایل شینوار و افریدی هم ضعیف گ
 Lieut. General G.N Molesworth P 53شدند؛ و این کامیابی باالتر از تصور قبلی ما بود. 

داخلی در شهر کندهار، بین شیعه وسنی ذکر شده . ولی  گیکی از علل ناوقت رسیدن عبدالقدوس خان به جبهه، جن
هانی نمودند. گمی بر قلعه جدید سپین بولدک حمله نا ۲۷لیس منتظر تعرض قوای افغانی نشده و به تاریخ گقوای ان

یدند. و در آخر روز، گاکر افغانی تا آخرین مرمی جن، که در فوکلور همان ناحیه انعکاس یافته، عسگدر این جن
تن خودرا زنده  ۲۵۰ی و تقریباً گتن اسیران جن ۱۸۶ذاشتند. گتن کشته و به تعداد نامعلوم زخمی ها بر جا  ۱۷۰

تن  ۳۹تن کشته و  ۱۹لیس، به تناسب تلفات قوای افغانی،باز هم ناچیز بوده و تعداد آن گنجات دادند. تلفات قوای ان
 Ibid PP 150-151خمی ذکر شده است. ز

میلی چمن واقع اند رسیدند.  ۲۰می و اول جون به ناحیه میل و دبری، که در  ۳۱قوای عبدالقدوس خان به تاریخ 
جون بر قوای افغانی حمله نماید ولی از سبب اطالع آتش بس و متارکه این  ۳لیس ها در نظر داشتند که صبح گان

 Ibid P 152 عملیات نظامی اجراء نشد.
ر جبهات نبود. در این جبهه، گاستقالل شهرت یافته، هم وضع بهتر از دی گدر جبهه کنر، که به جبهه چهارم جن

می در اطراف  ۲۴و  ۲۳لیس ها پیش دستی نموده و بتاریخ گقبل ازینکه عساکر و غازی ها حمله را آغاز نماید، ان
هانی دست زدند ولی با گکشت جوار پنهان بودند، به حمله نارفتند. غازی ها، که در گر گارناوی و بریکوت سن

ین و از دشمن گ، مانند سایر جبهات، تلفات افغانها بسیار سنگحمله عساکر راجپوت مواجه شدند. در نتیجه این جن
ر توپ و مهمات زیاد بدست دشمن افتاد. د ۴تن اسیر شدند و  ۵۵ذاشتند. گکشته بر جای  ۲۵۰اندک بودند. افغانها 
 Ibid, P 136 زخمی بودند. ۴۸کشته و  ۱۶مقابل تلفات دشمن 

از  گردید و در بحبوبحه جنگتنها در محاذ پکتیا بود که سپه ساالر نادرخان به فتح نمودن محاذات تل و وانه نایل 
 متارکه اطالع یافت. 

تل  گه ساالر محمدنار در جنرچه سپگ» این ادعای مرحوم غبار کامالً غیر مستند و قابل تأمل است که مینویسد: 
رفت و نعره زد که کجا میروی؟ گذاشت و میخواست عقب نشینی کند ولی شمس المشایخ جلو اسپش را گمیدان را 
لیس تجمع کرده و اینک بحمله میادرت گفت که الساعه مخبر سرحدی رسید و خبر آورد که قوای انگنادرخان 

 گما و شما شهادت نمیخواهیم؟ سپه ساالر مجبوراً بایستاد و جن رگفت ازین چه بهتر مگمیکنند. شمس المشایخ 
لیس در تل سپه ساالر به عقب کشید و قلعه مفتوحه گلیس ها در هم شکستند. معهذا در حمله متقابل انگآغاز شد و ان

اد و این ذاشت. او در راه عقب نشینی بود که فرمان شاه رسید و از متارکه رسمی دولتین اطالع دگرا به دشمن وا
 ۳۳غبار، افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم ص « ردید.گحتدثه باعث نجات سپه ساالر 
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چون مرحوم غبار هیچ سندی را اریه نمیکند لهذا این ادعای او قابل بحث نیست. و ضمناً کسانیکه در علم عسکری 
ر قومانده گومانده عقب نشینی بدهد و اکمی وارد باشند میفهمند که جنرال به تنهایی عقب نشینی نمیکند. او باید ق

ری داده نمیتواند و به هیچ صورت  قوه شکست خورده و عقب نشینی گعقب نشینی داده شده باشد جنرال قومانده دی
 داده شده خودرا دوباره منظم ساخته میتواند. 

رده ایم، موضوع بحث لیس، که در سطور قبلی، مختصراً ذکری بعمل اوگسوم افغان و ان گتفصیالت در باره جن
فیصله  گاینقدر مستفاد میشود که امان هللا خان در زمینه آغاز نمودن جن گما نیست ولی از جریان و نتیجه جن

ردد که او از قوت  نظامی هند برتانوی اطالع نداشت و صرف به راپور مسوول گاحساساتی نموده و معلوم می
لیس ها قهرمان منطقه و جهان اسالم گبا ان گکرد که با اعالن جنپوست خود غالم حیدر باور نموده بود و فکر می

هزار تن  ۵۰۰۰۰ردید. ور نه چطور امکان داشت که افغانستان با قوای نظامی که تعداد مجموعی آن به گخواهد 
میرسید؛ که نه اسلحه عصری، نه تعلیم صحیح و مناسب عسکری عصری و نه نان کافی داشت با امپراتوری 

دیده مجهز با سالح عصری، توپ، تانک و حتی قوای هوایی  را تنها  گعسکر منظم و جن ۳۴۰،۰۰۰که برتانیه 
 سوق دهد مقابله کند؟  گبه جبهه جن
را بمباران کرد. مردم کابل، که تا آنوقت  گمی قوای هند برتانوی بر کابل حمله هوایی نموده و ار ۲۴به تاریخ 

بودند به اندازه وارخطا شدند که سراسیمه از خانه ها برآمدند و طرف آسمان بمباری هوایی چه که طیاره را ندیده 
رمی رنج میکشیدند، به گی و گرسنگروه های غازی های خسته و کوفته که، از گاه میکردند. در همین وقت گن

 Stewart, Fire inبا دشمنی که از آسمان حمله ورمیشود غیر ممکن است.  گفتند که جنگکابل رسیدند و همه می
Afghanistan P 64 

لیس ها از یک طرف از افغانستان در گاین عجب است؛ در حالیکه ان» امان هللا خان به نماینده خود در هند نوشت
ر طیاره های خودرا برای بمباری بر کابل میفرستد و میروند... گمینماید او از طرف دی گخواست بند نمودن جن

ر حکومت گمغلوب ساخته نمیتواند... ا گمیکند؛ مردم افغانستان را کسی به جنر این عملیات به همین قسم دوام گا
 «برتانیه خواهان متارکه نیست؛ در این باره از اینها یک مکتوب را بدست آورده و بفرست.

 خان فتند که امیر برسر آنها تباهی آورده اند. امیر امان هللاگهمه مردمیکه در کابل نعره جهاد را بلند نموده بودند می
ند خورد که او چندین دفعه گُمالها، و مقامات دولتی و اشخاص مشهور کابل را جمع نموده و به سر اوالد خود سو

ر مردم مرا مسوول تباهی خود میدانند گفت که اگلیس ها خواستار صلح شده و آنها حاضر بمذاکره نشدند. او گاز ان
 Ibid P 65یه و یا بخارا برود... حاضر است استعفی بدهد و با خانواده خود به روس

لیس سیف هللا در جالل آباد مواجه شد از او، بخاطر رویه ایکه در کابل با اوشده گمحمودسامی وقتی با نماینده ان
 ً فت که حمله و تجاوز بر خاک هندوستان کار صالح محمدخان بود که ناحیه باغ را گبود، معافی خواست و ضمنا

بود. محمودسامی، محمودطرزی، عبدالقدوس خان و سایر افراطیون را مسووالن آغاز  بدون اجازه اشغال نموده
 Ibid P 63فت که امان هللا خان زیر تاءثیر این اشخاص آمده بود. گنامیدند و  گجن

می طی مکتوبی به ویسرای  ۲۸عبدالعلی ارغنداوی، به حواله آرشیف هندوستان مینویسد که امیر امان هللا به تاریخ 
محصول سوء تفاهم بوده و فکر میشد که  گومت هند برتانوی نوشت که خراب شدن روابط و آغاز شدن جنحک

ً تظاهرات و بلواهای پشاور به سرحدی رسیده بود که او را، به غرض  ناآرامی های شمال هندوستان و خصوصا
وماندان عسکری هم به اثر حفظ آرامی در سرحدات خود، مجبور به فرستادن قوای نظامی به آن صوب نمود. و ق

  ..فهمی که از نقشه سرحدات افغانستان داشت به خاک شما تجاوز نموده است.
Argandawi, The British Imperialism and Afghanistan…P 199 

فت که صالح محمدخان، سردار عبدالرحمن خان و گجوالی دربار را منعقد ساخت. او  ۲۵امان هللا به تاریخ » 
ُمال های حاضر  نبوده است. امان هللا گمراه ساخته بودند. او بین دو حکومت خواهان جنگرا  م حیدر اومیرزا غال

برتری داده است. او تأکید نمود که تمام قرارداد های را  گفت که  قرآن صلح را بر جنگمجلس را مخاطب نموده 
 Ibid, P 201« اهد نمودکه پدر و پدرکالن او با حکومت برتانیه امضاء نموده بود رعایت خو

در حالیکه ازهمه متون دست اول و آرشیف های هندوستان هویداست که افغانستان پیشنهاد متارکه نموده است؛ ولی 
اکثر مورخین و نویسنده ها این حقیقت را قبول ننموده و به این فکر هستند که درخواست متارکه برای افغانها عیب 

که تاریخ را از سر بنویسند. در صورتیکه متارکه خواستن، هیچ وقت عار نبوده  ویا کوشش میکنندگو عار است، و 
ردد و مغلوبیت به ذات خود هیچ وقت عار نبوده گری مغلوب میگنمودن یک قوه حتماً غالب و دی گو در نتیجه جن

ر به تلفاتی گست. ارفته اگر دقیق شویم؛ امان هللا خان به درخواست و اعالم متارکه، بهترین تصمیمی را گاست. ا
نیم امان هللا خان با اعالم متارکه شاید جان و مال هزاران تن عسکر و گکه قبالً از آن ذکری بعمل اوردیم نظر اف

دوام میکرد تلفات جانی و خسارات مالی اضافه تر و کشور  گملکی را نجات داده باشند. چه هر قدر که جن
 باالخره شاید با فالکت روبرو میشد. 

یس ها در مقابل متارکه نمودن شرایطی را پیشنهاد نمودند که غیر قابل قبول مینمودند. افغانستان باید از خاک لگان
لیس ها بیرون شوند. قوای خودرا به فاصله بیست میل در داخل خاک افغانستان به عقب بکشند. طیاره های قوه گان
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افغان حق ندارد که بر طیاره های قوای هوایی  لستان بر فضای افغانستان حق پرواز دارند و هیچگنظامی ان
 لستان فیر نماید.و بین دوکشور در راولپندی مذاکرات صلح آغاز یابد.گان

، برای متارکه نمودن، به طرف غالب، شرایط چنین غیر گاهی دیده شده که یک قوه مغلوب یا مجبور در جنگآیا 
 قابل قبولی را پیشنهاد نموده باشد؟ 

عجب این نیست که حکومت افغانستان این شرایط را، که به شکل غیر مستقیم به » ینویسد: م گمرحوم فرهن
داللت میکرد، پذیرفت. اما عجب آن است که با وصف این پذیرش موفق شد متارکه را به  گمغلوب شدن آن در جن

اصلی خودرا که استقالل مردم خود و تاحدی به مردم جهان به منزلهء پیروزی ارایه نموده و درپایان کار منظور 
 ۵۰۷، افغانستان در پنج قرن اخیرص گفرهن« لیس انتزاع کند.گتام افغانستان بود از سیاستمداران کهنه کار ان

 

 شخصیت امان هللا خان:
امان هللا خان یک وطن خواه و عاشق ملت خود و ترقی کشور بود. همه مورخین به این عقیده اند که او از بام تا 

ی خاصتاً گروزه ایکه به والیت کندهار نموده بود و اجرآتی را که در هر ساحه زند ۳۵رد. در سفر شام کار میک
ردد که نه تنها عاشق ترقی و معارف بود بلکه به وحدت قومی، مذهبی و لسانی، به گمعارف نموده بود آشکار می

رد. فقط از روی احکام عریضه ها حیث یک نیشنلیست واقعی ملتفت بود و اهمیت آنرا برای تعالی کشور درک میک
در مکتب شعله ماه و مکتب علیزایی و » ی ناپذیر داشت: گو پیشنهادات معلوم میشود که این آدم یک روح خست

رفتند این ترتیب را نه پسندیده احکام فرمودم گمکتب اهل هنود که قبالً قندهاریان علیحده، هندوها علیحده تعلیم می
یرند تا این دویی و رسوایی فیمابین افغانها و فارسی زبانهای گدر یک جا جمع شده تعلیم بباید طلبهء هر سه مکتب 

قندهار باقی نماند لذا مکاتب قندهار قرار ذیل تشکیل یافت و بودجهء آن از حضورم منظوری حاصل کرد... امان 
 ۴۵هللا خان، حاکمیت قانون در افغانستان ص 

شهر کندهار ایراد نموده نه تنها مردم را به اتفاق و اتحاد تشویق نموده بلکه از  امان هللا خان در بیانیه هایکه در
ویم و وهللا بجز از خیر و بهبود شما گخالصةً بشما می» مظلومان و طبقه نادار کشور خاصةً حمایت نموده است

فتم در گومت چنانچه رچه فایده حکگدرین مسله چیزی را نمی بینم که صورت وندی و طریقه قومی را ترک کنید) ا
وندیست( چراکه خوانین و ملکان و معتبربن و صاحبان رسوخ و کسانیکه ثروت و قدرت دارند هم بر نفرتان 

ر درین اظهار من شک دارید بسم هللا گکارهای خود را میکند و هم پیسه شما را میخورند و خون شما را میچوشند. ا
ر و یا برادر حتی آشنای روشناس خان و ملک و صاحب نفوذ خود را بفرمایید و در تمام عسکری اینجا یک نفر پس

 ۹۲همان کتاب ص « ر نشان دادید ریش ندارم بروت خودرا خواهم تراشیدگبمن نشان بدهید ا
فته میشوند. برای گهر کسیکه در افغانستان سکونت دارد بدون استثناء افغان و تمام طوایف و اقوام آن مسلمان » 

یست که از اسالمیت و افغانیت ) نعوذباهلل( صرف نظر کرده بقومیت خویش بنازد و خودرا بدان هیچ کسی الزم ن
ر کسی بلند تر از صفت اسالمیت، قومیت را بداند حتماً در ایمان او ضعف است و اعتقاد او سست گامتیاز دهد و ا

 ۱۷۷ص « تار نموده استمیباشد و برخالف آیة شریفه ) واعتصموا بحبل هللا جمیعاً و ال تفرقوا( رف
ر گامان هللا خان یک شخصیتی بود که نیت و مرام بسیار خوب داشت ولی از یک طرف عجول و از طرف دی

عاری از مشاورین خوب بود و یا خودرا از مشاورین خوب بی نصیب ساخته بود. چون مشاورین خوب، صادق و 
آورند وشخصیتی مانند امان هللا خان انتقاد پذیر نبوده است.  فهمیده معموالً از کار های منفی و بیجا انتقاد بعمل می

 روزه کندهار ایراد نموده بود نیت خوب و پاک او آشکار است: ۳۵در یک بیانیه ایکه در سفر 
انه گاه و دانا باشید که سلطنت من سلطنت خان و مال و ملک و صاحبان رسوخ نیست؛ بلکه حکومت من یگآ» 

ران و کسبه است. و بهر ذریعهء ممکنه که باشد گبهبودی خواه و آرامی طلب طبقه غریا و عاجز ها و زراعت 
میخواهد که عامهء ملت افغانستان مرفه الحال و آسوده خاطر و خوشحال باشد. معلوم است در صورتیکه عامهء 

 انی میکنند.گآنها بخاطر جمعی زند ملت آرام و خورسند باشد طبعاً خوانین و صاحبان نفوذ هم بهمراه
رجه کسی نفهمیده خواهد بود که من چرا نان نخوردم. دیدم که شما غربا تماماً بر چمن و سرکهای گامروز چاشت ا
ه نشسته اید. و خوانین و صاحبان نفوذ تان بالمقابل شما در برندهء سالمخانه باالی چوکیها برمیز گباغ منتظر جر

فتم ) خداناخواسته( زهرم شود گمیکنند. من چون این کیفیت را مشاهده کردم بدل خویش های طعام صرف نهار 
 ۹۳همان کتاب ص « پیش روی شان نشسته نان بخورم

راف دوم بوی گراف اول این بیانیه شکل دلداری به غرباو اهل کسبه یک شهر را دارد ولی پراگحصه اول یا پرا
ه را میکشیدند، عیب و بی لزوم گرسنه نشسته و انتظار جرگل مردمی، که ر نان خوردن به مقابگریاکاری میدهد. ا

بود بایست که اصالً نان هیچ حواله نمیشد و به این صورت کسانیکه مصروف نان خوردن بودند از توهین شدن به 
 مقابل مردم نجات می یافتند و مسله حل بود.

یک  آدم احساساتی، و مطلق العنان بود. مثالً او بدون امان هللا خان، در پهلوی تمام صفات حسنه ای که داشت، 
اینکه  اوالً راه های دیپلوماتیک را آزموده و با صبر وتحمل حرکت مینمود بر قلمرو هند برتانوی حمله نمود. 

ر گینی را متحمل شدند. و اگعساکر افغانستان، به استثنای جبهه پکتیا، در همه جبهات شکست خورد و تلفات سن
س و متارکه اعالن نمیشد خدا میداند که بر سر این کشور چه می آمد.  امان هللا خان بعد از شکست های پی آتش ب
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لیس ها گشاهی بخود آمد و فهمید که با چه قدرتی روبروست. از ان گدر پی و بمبارد شدن جالل آباد و ار
شب گیرد بلکه انگرا به عهده ب گن جندرخواست متارکه نمود. خودخواهی او اجازه نمیداد که مالمتی آغاز نمود

رفت. حاالنکه او پادشاه بود و گمالمت را به سوی صالح محمدخان، سردار عبدالرحمن خان و میرزا غالم حیدر 
 رفت. گمسوولیت هر اقدام ملی را باید به عهده می

بر خاک هند برتانوی نه حمله بر خاک هند برتانوی دال بر کمی معلومات و حتی بیسوادی اوست. او نمیدانست که 
بلکه بر خاک امپراطوری حمله می نماید که آفتاب در قلمرو او غروب نمی کند. امان هللا خان در باره قوت 
اقتصادی و نظامی، اسلحه عصری، پیشرفت مدنی و باالخره قوت هوایی برتانیه اطالع داشت؟ مسلم است که خیر 

ماجراجویانه نموده بود درین صورت عقل او زیر سوال می آید. و  ر اطالع داشت و باز هم اقدام بدین عملگو ا
ونه اطالعات و معلوماتی که برای یک زمامدار الزم است تهی بود. آیا برای گتجربه ثابت ساخت که کله او از هر

یک پادشاه الزم بود که به تحریک آمرپوست میرزاغالم حیدر و نماینده خودر هند سردارعبدالرحمن خان، که 
تجربه ثابت ساخت مانند میرزا غالم حیدر آدم احساساتی و بیسوادی بوده است، متوسل به چنین یک حمله 

 ماجراجویانه شود و باالخره مجبور به معافی خواستن از مردم خود شود.
نان اینکه امیر امان هللا خان طرفدار و مدافع حقوق زنان بود؛ و اینکه خانم او ملکه ثریا خود را وقف خدمت ز

ر او، به حیث پادشاه منور، باید جامعه خودرا میشناخت و باز در زمینه این مسله گذاریم مگنموده بود باید ارج ب
قانون ازدواج و ختنه سوری نه تنها تعدد ازدواج  ۱۹۲۱حساس داخل اقدام میشد. امان هللا خان به سال سوم سلطنت 
یق نمودند که از رویه وسلوک ناهنجار شوهران خود به را به صورت غیر عملی محدود ساخت و زن ها را تشو

رفتن زن دوم و سوم را مشروط ومنوط به حکم و اجازه محکمه و قاضی ساخت. در گمحکمه عارض شود بلکه 
قاعده پنجم این نظامنانه آمده که نکاح صغارت قبل از بلوغ موقوف است. و ماده ششم حکم میکند که عقد نکاح قبل 

 ی نشود.گالاز سن سیزده س
او شاید فکر میکرد که هر حکم پادشاه مرعی االجراست و کس حق ندارد از آن سرپیچی کند. او شاید فکر میکرد 
ً به خیر و  که ملت تماماً عسکر و مستخدمین اوست. عسکر و مستخدم حق ندارد در اوامر پادشاه خود، که طبعا

ه خود با اعتراضات علماء مواجه شد آنرا چندان گه جروید. ولی وقتی در لویگصالح آنها عمل میکند، چیزی ب
ر بعد از چندی با مقاومت علنی مردم خود، که از روز اول مخالف آن بودند، مواجه شد؛ یک گوقعی ننهاد م

ری در باره ازدواج و ختنه سوری را به تصویب رساند و مسله ازدواج دختران صغیر را جبراً تعدیل گنظامنامه دی
، بعد از مخالفت های شدید و مداوم مردم، که ُمالها و پیران ضد امانی احساسات مذهبی مردم ۱۹۲۷ل نمود. به سا

 را تحریک مینمودند، مواجه شد ماده ازدواج دختران صغیر را چنین تعدیل نمود:
 

 : ـ در حالت صغارت و قبل از به بلوغ رسیدن با دختر نکاح جایز است. ۳قاعده 
 

ر میشود. گ! نکاح صغیر در بین شما سبب عداوت، بی اتفاقی وحتی کشتن یکی دیر ای رعیت صادق منگم» 
وقتی تجربه برای پدر معنوی شما ثابت ساخت نکاح صغیر را جایز شمردم ولی قبل ازین ممنوع بود. مقصد من 

 «آرامی و اتفاق شما ملت صادق است.
اوامر او اطاعت نمیکند شخصاً دست به کار میشد. احساسات او آنقدر بر ذهن او غالب بود که وقتی میدید کسی از 

پولیس و حوالدار را  باغ، برقه پویشده بود. بدون آنکهیک روز در باغ داراالمان، زنی را دید، که خالف مقررات 
امر کند به دست خود برقه را از سر زن بیچاره کشید و بدست خود آنرا سوختاند. زن بیچاره که تا امروز هیچ 

 ریان تا خانه خود رفت. گریان گرفته و گشته بود، دو دست بر روی خود گلوچ نوقت روی 
مشهور است که روزی یک آدم چاالک بر سرک داراالمان قدم میزد و به عوض کاله شاپو، که شاه مردم را 

المان بپوشیدن آن مجبور ساخته بودند، پوست تربوز را بر سرخود نهاده بود. وقتی شاه، که به دیدن باغ دارا
فت که گمیرفت، اورا دید. موتر خودرا ایستاد کرد و ازو پرسید که چرا پوست تربوز را برسر خودنهاده در جواب 

قربانت شوم امر اعلیحضرت را بجا میآورم. چون پول خریدن شاپو را نداشتم پوست تربوز را بر سر خود نهادم. 
 و داد و به راه خود خوش وخندان ادامه داد.امان هللا خان خندید و از جیب خود یک مقدار پول به ا

ی و احساساتی بودن خود یک شخص مطلق العنان بود، که خون استبداد عبدالرحمن گامان هللا خان در پهلوی ساد
تن را به جرم اشتراک در  ۵۳های او موجود بود. مثالً بعد از سرکوب شدن شورش مردم خوست  گخان در ر
ودند و بیش از هزار خانوار آن منطقه را مجبور به ترک ماءوای خود نمودند و به ن محاکمه اعدام نموشورش، بد

 شهرهای مختلف افغانستان تبعید نمودند. 
قندهار بدرجه ای بد امن و خراب » که به کندهار نموده بود؛ نوشت:  ۱۹۲۵روزه  سال  ۳۵یا مثالً در باره سفر 

می کوشیدم اصالح آن ممکن نبود چنانچه تا یک و نیم هفته اول که ر من به مجازات دادن اشرار آن نگشده بود که ا
رفته بودم و خیال میکردم که شاید همین آمدن من در قندهار یک اثری براشرار انداخته گمن سر باز خواست را ن

نند یرند اما دیدم که فایده نکرد آخر شروع کردم به مجازات و کشتن اهل فساد. ما گآنها از شرارت خود دست ب
فتم که من در قندهار برای کارنی، بلکه برای قصابی آمده گقصابها چند روزی متمادیاً قصابی کردم و بدل خود می
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ام تا اینکه در ظرف چند روز یکدفعه قندهار از دست اشرار آرام شد و برای نام یک نفر دزد و یک واقعهء خورد 
زاردم و چند نفر گست و مجازات را باالی این خان های خاین وقتیکه من سر بازخوا ..دزدی و غیره پیدا نمی شود.

 ۲۵-۲۲۴حاکمیت قانون ص ص « شان را بیدریغ کشتم و چند نفر شانرا محبوس کردم... 
آیا قصابی نمودن دزدان و خالف کاران و کشتن بیدریغ خانان خاین وظیفه یک پادشاهست؟ قاضی، محکمه و قانون 

نمودن دزدان و کشتن بیدریغ خانان خاین اصالح صورت پذیر است؟ در حالیکه وجود نداشت؟ و آیا به قصابی 
ر گروزه به کندهار اکتفاء نمود. ا ۳۵مردم تمام کشور از دست مامورین و اداره فاسد رنج میبرد؛ امیر به یک سفر 

بود که شاه به  ی مردم شهرها از طرف شاه تفتیشی بعمل آید. الزمگقرار بود که از کارهای ادارات و وضع زند
سایر شهرهای کشور هم چنین سفرهای مینمودند. در حالیکه این اولین و آخرین سفر تفتیش شاه بود، و بعد از این 

 سفر تفتیش همان آش و همان کاسه بود. 
از مشاورین الیق و هوشیاری، مانند محمودطرزی، نادرخان، عبدالرحمن خان لودین، مولوی عبدالواسع کندهاری 

را که از کارهای او انتقاد مینمودند ناراض و رنجیده میشد. آنها را به فاصله ای از خود دور میساختند که   و ...
وش او نه میرسید و اورا به هیچ صورت آزرده خاطر نمیتوانستند. بالمقابل، مانند همه پادشاهان گر آواز آنها به گدی

سان ناکار بود. و همین مشاورین ناالیق و بی کفایت او، که مطلق العنان، دربار او مملو از متملقین و موقع شنا
 ردیدند.گبعضاً با دشمنان او همدست میشدند، یکی از عوامل عمده سقوط او 

 

 روابط خارجی بعد از استقالل:
امان هللا خان در پالیسی خارجی پالیسی امیر عبدالرحمن خان را تعقیب نه کرد و میخواست، در مقابل دشمنی 

در قرار دادی که با نماینده افغانستان علی  ۱۹۱۹ست گا ۹طرح دوستی با روس بیندازد. برتانیه به تاریخ  لیس،گان
ری گاحمدخان امضاء نمود، استقالل افغانستان را قبول نمود و قرار شد که برای معاهده دوستی دو کشور مجلس دی

 ردد.گدر میزوری دایر 
ل افغانستان را به رسمیت شناخت. امیر امان هللا خان و وزیر خارجه اتحاد شوروی اولین کشوری بود که استقال

به والدیمیر لینین و وزیر خارجه چیچیرن مکاتیب فرستادند. امان هللا  ۱۹۱۹اپریل سال  ۷محمود طرزی به تاریخ 
وشته بود خان در مکتوب خود نوشت که آرزو دارد با روسیه شوروی روابط دوستانه داشته باشد. امان هللا خان ن

ر چون حاال روسیه شوروی بیرق گکه تا امروز افغانستان نمیتوانست که با دول خارجی ارتباط داشته باشد م
 بلشویزم را بلند نموده او هم این حقیقت را قبول مینماید که همه جهان ازان کشور قدردانی میکند. 

جهانی اول با  گت هللا، که در وقت جنمحمدولی خان در ماه اپریل به شوروی فرستاده شد. کاظم بی و برک
نیدرمایر به افغانستان فرستاده شده بودند، محمد ولی خان را همراهی مینمودند. یکی از اعضای مسلمان حزب 
بلشویک اتحاد شوروی سلطان علی یف به محمد ولی خان وعده سپرد که چون رژیم شوروی در مقابل امپریالیزم 

فت که ما گم در راه مبارزه با امپریالیزم کمک خواهد نمود. محمدولی خان در جواب د با افغانستان هگجهانی میجن
میفهمیم که مسلمانان روسیه حاال آزاد هستند و ما هم از حکومت شوروی آرزوی کمک داریم. ما در مبارزه برای 

ه صحت لینین، آزادی افغانستان و باقی ممالک شرقی کامیاب خواهیم شد. محمدولی خان بعد ازاین در بار
 Adamec, Afhanistan 1900-1923 PP 142-143ران پرسان نمود. گتروتسکی، چیچیرین و دی

به کابل  ۱۹۰۲۰از راه هرات، میمنه و مزار شریف، در ماه اکتوبر  Z. Suritzادمک مینویسد که سفیر روسیه 
نمود. ادمک مینویسد که امان هللا  رسید و به مقامات دولتی و شخص امان هللا خان وعده های کمک مالی و نظامی

ماشیندار و  ۱۵۰۰، گمرمی برای هر تفن ۶۰۰، گتفن ۱۰۰،۰۰۰تا  ۸۰،۰۰۰خان میخواست در صورت دریافتن 
 Ibid P 146یرد. گلیس از سر بگمیلیون روبل از اتحاد شوروی، دشمنی را با ان ۵۰

لیم فراتر نهاده بود و حکومت گموده بود پا را از ردد که سوریتز در وعده های که به حکومت افغانستان نگمعلوم می
روسیه شوروی آن وعده را منظور نفرمود.  در نتیجه، طبق خواهش حکومت هند برتانوی، مذاکرات میزوری، 

ردید. و سه ماه تا گآغاز   ۱۹۲۰اپریل سال  ۱۷تحت رهبری محمودطرزی، به منظور معاهده دوستی به تاریخ 
لیس ها میفهمیدند که شرایط منطقه تغییر نموده و افغانها حکومت برتانیه را هم با گد. انطول کشی ۱۹۲۰جوالی  ۱۸

دوستی به شوروی و هم با حمایه نمودن انقالبیون هند تهدید میکند. وقتی مذاکرات طول کشید و برتانیه در مقابل 
دخان به معاون هیات حکومت برتانیه شرایط افغانها شرایط خودرا پیشنهاد میکرد؛ معاون هیات افغانستان غالم محم

ما آرزو داریم که هر چه زود تر به اصل موضوع بیاییم. » فت: گسرعبدالقیوم یک روز صاف و پوست کنده 
ر ما دوستی برتانیه را گحقیقت اینست که ما فعالً هم میتوانیم که از بلشویکها امتیازات زیاد را بدست آوریم م

ک دولت مستحکم است، سابقه تاریخ طوالنی دارد و نسبت به روسیه دولت مند است. ترجیح میدهیم زیرا برتانیه ی
اضافه براین دوست دیرینه ماست و ما دوستی آنرا ترجیح میدهیم. ما به اسانی میتوانیم که مسله روابط خودرا با 

ما میخواهیم بفهمیم که برتانیه  رگر با انها به موافقه برسیم به شورشیان هندی پناه بدهیم. مگبلشویکها حل نماییم و ا
ر برتانیه امتیاز کافی پیشنهاد نه نمود ما از بلشویکها کمک میخواهیم. حاال هم وقت است. گما را چه امتیاز میدهد. ا

ً در راه آرام کردن این قبایل خسته شده باشد و ما آنهارا گم ر ما وزیریستان را میخواهیم. حکومت برتانیه حتما
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اه کرده میتوانیم. ما آنها را ترک نخواهیم کرد زیرا آنها در مقابل برتانیه شورش گیه بهتر آرام ننسبت به برتان
 Ibid P 152« نمودند و به ما کمک نمودند و آنها مسلمان هستند

لیس را باعث گو خون خود داشت و ان گمحمودطرزی، با وجود آنکه از آوان جوانی ضدیت با برتانیه را در ر 
های جهان اسالم میدانست، نسبت به دوستی با روسیه شوروی و بلشویزم برتانیه را ترجیح میداد و در  همه بدبختی

یک مجلسی که تنها محمودطرزی، غالم محمدخان و جانب مقابل دابس و سرعبدالقیوم اشتراک ورزیده بودند 
ر گش توپ را فرستاده اند و اش ۶تن مربیون نظامی و  ۶۰محمودطرزی اعتراف نمود که افغانها به امیر بخارا 

ذاری وزیریستان را به افغانستان وعده دهند افغانها حاضر هستند که در فرغانه هم بر ضد بلشویکها گبرتانیه وا
کمک نمایند. محمودطرزی اعالم داشت که افغانها حاضر هستند با برتانیه برضد بلشویکها پیمان دوستی را امضاء 

فت که افغانستان برای پروژه گو خیوا را از روسیه باز ستاند. محمودطرزی همچنان نمایند تا ترکمن ها، بخارا 
های انکشافی خود به کمک های مالی برتانیه نیازمند است و حاضر است که انحصار پروژه های انکشافی خودرا 

 Ibid PP 151-152به برتانیه بسپارند . 
والی، به مدت سه ماه دوام نمود و در نتیجه آن کدام ج ۱۸تا  ۱۹۲۰ماه اپریل سال  ۱۷کنفرانس میزوری از 

موافتنامه امضاء نشد ولی هر دو جانب موقف های خودرا بهتر درک نمودند و زمینه را برای انعقاد یک قرارداد 
رفت و مذاکرات بر سر آن از گماه را در بر ۱۳فراهم ساخت؛ که بدست آوردن آن هم تقریباً  ۱۹۲۲جامع در سال 

 در کابل دوام کرد. ۱۹۲۲فبروری  ۶تا تاریخ ۱۹۲۱جنوری  ۵تاریخ 
لیس و افغان گتا قرارداد صلح و دوستی ان ۱۹۱۹لیس در سال گسوم افغان و ان گدر عرصه سه سال، یعنی از جن

، تغییراتی در جهان و منطقه همجوار فغانستان به ظهور پیوسته بودند که بر تصامیم و برخورد ۱۹۲۲در سال 
ند. روسیه شوروی تقریبٍا تمام اسیای مرکزی را فتح نموده و گلیس ها و روسیه بلشویکی تاءثیر میافگافغانها، ان

اول جهانی شکست خورده و همه سرزمین های شرق میانه را  گهنوز هم پیشرفت مینمود، ترکیه عثمانی در جن
آن طرف سرحد نموده بود مقاومت  ازدست داده و تضعیف شده بود، برتانیه با حمالت پی در پی که بر قبایل آزاد

مردم قبایل را حداقل برای زمان موقت به طور قابل مالحظه ای تضعیف نموده بود و وعده های که روسیه 
فته آدمک، از بدست گبلشویکی به افغانستان داده بود و میداد جامه عمل نپوشیده بود. باالخره امان هللا خان، به 

 Ibid P ردید.گانستان منصرف شد و متوجه پروژه های انکشافی کشور خود آوردن خاکهای از دست رفته افغ
167 

لیس طرز دید های متفاوتی داشتند. مثالً گدر خالل این سه سال مقامات افغانستان در برابر روسیه بلشویکی و ان
ویکی را ترجیح لیس مخالف بود و در مقابل آنها دوستی روسیه بلشگونه دوستی و نزدیکی با انگنادرخان با هر

لیس بایست از قوت روسیه شوروی استفاده شود. محمود گفت که در مقابل دسایس و فعالیت های انگمیداد و می
فت که در گلیس ها مخالفت شدید میورزید، مخالف نزدیکی با روسیه بلشویکی بود و میگطرزی، با آنکه با ان

خطر مواجه خواهد شد و مثال های خیوه، ترکستان و بخارا  نزدیکی با روسیه بلشویکی استقالل افغانستان عاقبت با
ً از وفا نکردن شوروی ها بر وعده های قبلی که با افغانستان نموده بود یادآور میشد. امان هللا  را میآورد و ضمنا

 خان طرفدار نظریه نادرخان بود.
اهی انقالبیون هندی عبدالرب و یک یهودی روسی بنام سوریتس را به همر ۱۹۱۹دسامبر سال  ۲۶شوروی بتاریخ 

شت، در ماسکو با لینین گاچاریا به افغانستان فرست. مهیندراپارتاپ، که دراین وقت از برلین به افغانستان برمی
ندی گدیدار نمود و لینین اورا هم به همراه سفیر خود به افغانستان فرستاد. این هیأت با خود اوراق و کتب پروپا

اید در قبایل سرحدی هند توزیع مینمودند، آورده بودند. افغانها میخواستند که برای بدست اتحاد شوروی را، که ب
آوردن هر چه بیشتر زمین ها از هند برتانوی از روسیه شوروی کمک مالی و نظامی بدست آورند. و روسیه 

د شرقی بر ضد شوروی میخواست که از راه قبایل سرحدی به خاک هندوستان راه یافته در شهرهای متعدد هن
 Anuradha Sareen, India and Afghanistan PP 150-151لیس ها شورش ها به وجود بیاورند. گان

امیر امان هللا خان سفیر شوروی سوریتس را به دربار پذیرفت و در آن مجلس تنها محمود طرزی وزیرخارجه و 
رم و سری دایر شد. در این مجلس امان هللا نادرخان وزیر حربیه اشتراک نموده بودند و مجلس در فضای نهایت مح

لیس مجبور شویم به کمک واقعی ضرورت داریم و گنمودن با ان گر به جنگخان و نادرخان به این نظر بودند که ا
-۳۰لیسی ها فراخواند. تیخانوف، اسرار سربمهر تاریخ ص ص گنادرخان مسکو را به تهاجم باهمی در برابر ان

۳۱ 
ر شوروی و افغانستان به گ خان هم از نظریه او طرفداری مینمود، به این عقیده بود که انادرخان، که امان هللا

لیس ها به قیام عمومی خواهد پرداخت و به این صورت گصورت مشترک به تهاجم بپردازند، قبایل آزاد به مقابل ان
درخان تصاویر خطوط آهن در اشته بود که ناگلیس ها مواجه با شکست خواهند شد. سفیر شوروی به ماسکو نگان

فته بود که افغان ها آماده بودند که هیاتی را به ترکیه و گخاک هند را، که باید انفجار داده میشد نشان داده است و 
لیس به اقدامات عملی بپردازند. سفیر شوروی به گهمچنان به نیپال و تبت بفرستند و با پشتیبانی آنها بر ضد ان

بر پافشاری وزیر حربیه نادرخان، حکومت افغانستان به قبایل سرحدی خود اجازه داده است اشت، که بنا گماسکو ن
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تماس های مستقیمی برقرار نمایند و حتی از طریق خاک  ات های شوروی، در خاک افغانستان،که با دیپلوم
 ۳۲افغانستان به ترکستان شوروی سفر نمایند. همان کتاب ص 

ک به افغانها نداد و ضمناً به حکومت خود نوشت که از راه افغانستان در هند سفیر شوروی هیچ وعده مشخص کم
رخنه نمودن کاریست غیر عملی. امان هللا خان، پس از ماءیوس شدن از کمک شوروی، مجبور شد، در مقابل 

دیدار  ویا همه پیشنهادهای را که درگلیس ها، از دیپلوماسی نرمتر محمودطرزی حمایت کند. به این ترتیب گان
 ۳۳رفت. همان کتاب ص گمحرم با سفیر شوروی ها، در مورد حمله بر خاک هندوستان نموده بودند، پس 

امیر امان هللا خان طرفدار و حامی  شورش ها و حرکات در قبایل سرحدی بود؛ ولی میخواست که این حرکات 
ان، از یک طرف مناسبات خودرا به یرد نه تحت کنترول و نظارت شوروی. امان هللا خگتحت کنترول او صورت ب

حکومت موقت هند در کابل به اندازه ای نزدیک ساخت که رییس جمهور آن، راجا مهیندراپراتاپ، را در اپریل 
ر عبدالرب و اچاریا را، که تبلیغات کمونیستی گبه حیث نماینده خود به چین فرستاد و از طرف دی ۱۹۲۰سال 

ذشته بلشویک ها را در گند؛ و به این صورت نشان داد که او مداخالت از حد مینمودند، از خاک خود اخراج نمود
 Sareen, P 155کشور خود قبول کرده نمیتواند. 

ردید که با حکومت افغانستان قراردادی را امضاء گموفق  ۱۹۲۰سپتمبرسال  ۱۳سفیر شوروی باالخره به تاریخ 
ونه تعهدی مجبور نمیساخت. تیخانوف، گفغانستان را به هیچکند که وعده کمک مالی، نظامی، و تخنیکی میداد و ا

 ۳۷راز های سربمهر ص 
ماه مذاکرات توافق مقامات افغانی را، در  ۱۳لیس به کابل رسید و بعد از گدابس نماینده ان ۱۹۲۱جنوری  ۵بتاریخ 

ود ولی نسبت به لیس بگمورد امضاء نمودن قرارداد دوستی، به دست آورد. محمودطرزی، که مخالف سرسخت ان
یری نمود حتی با این خواست گلیس موضعگلیس ها ترجیح میداد، به طرفداری انگشوروی و نفوذ آن کشور به ان

ری های خود در سرحدات هند برتانوی منع گلیس ها توافق نشان داد که اتحاد شوروی از تاءسیس نمودن قونسلگان
 ۳۸شود. همان کتاب ص 

احساس  گو راسکولینکوف به حیث سفیر جدید اتحاد شوروی به کابل آمد. او بیدرنفیودر ۱۹۲۱جوالی  ۱۶بتاریخ 
ست مکتوبی به عنوان والیمیر لینین نوشت و در آن خاطرنشان گکرد که وضع به سود شوروی نمیباشد و در ماه ا

پادشاهی بریتانیا، لیسی ها با پشتوانه بس استوار ثروت سرشار دولت متحده گچنین بر مي آید که تاءثیر ان» نمود 
امه و سراب گلیسی ستیزی پرهنگرد و خاک انقالبی، انگدیپلوماسی شوروی را، که در پشت سرخود چیزی جز از 

همان کتاب ص ص « یر نموده استگاهی ندارد، زمینگیر، تکیه گوعده های لرزان کمک نظامی، نه چندان چشم
۳۷-۳۸ 

ذاشتند. حتی محمود گاز همه چیز منافع کشور خودرا ارج میبدین صورت میبینم که رهبران افغانستان بیشتر 
لیس بود، وقتی خطر اتحاد شوروی در شمال کشور و خطر نفوذ آنرا در گطرزی، که  سالهای سال دشمن دوآتشه ان

 لیس را ترجیح داد. گافغانستان احساس نمود بین دو دشمن قوی همسایه ان
یک هیات ده نفری را به  ۱۹۱۹نستان پیش رو داشت، در دسمبر سال امان هللا خان، با همه مشکالتیکه در افغا

سرپرستی کرنیل محمداکبرخان به فرغانه فرستاد و با باسماچی های آن ناحیه دیدار نمودند. بلشویک ها می 
پنداشتند که هدف محمداکبر خان از سفر به فرغانه معلوم نمودن این حقیقت است که مردم فرغانه،در مقابل 

لیس، که دشمن همه مسلمانان جهان اند. گک ها، بر کمک افغانستان اتکاء میورزند یا به کمک انبلشوی
، از قول امیر افغانستان، وعده داده بود که در صورت آزادی گمحمداکبرخان به رهبر باسماچی ها محمدامین بی

د به دستورالعمل های افغانستان بسپارد و اصالحاتی را که مینمای گترکستان کنترول آن خاک را به محمدامین بی
لیس ها از نزدیک تماس داشتند و کمک گاجرآت نماید. چون رهبران باسماچی ها خصوصاً کورشیرمحمد با ان

لیس ها را در برداشت ماموریت محمداکبرخان بی نتیجه ماند. همان کتاب ص گزینی از انگرفتن از افغانها دوری گ
 ۱۲۳-۱۲۲ص 

چندین رهبر باسماچی به کابل رسید و درباره شرایط کمک های که افغانستان با آنها  چندی بعد هیأتی مرکب از
مینمود مذاکراتی انجام دادند. باید خاطر نشان نمود که تمام این حرکات حکومت افغانستان و باسماچی ها از 

 ۱۲۴استخبارات شوروی پنهان نبوده است. همان ص 
و سالح کافی به قطغن سفر کرد و در همانجا با عثمان خواجه یف رییس نادرخان به یک قوه  ۱۹۲۲در ماه فبروی 

جمهوری پیشین جمهوری سوسیالیستی توده ای بخارا دیدارکرد.عثمان خواجه یف به نادرخان در باره بخارا و 
ونه خواست های روس گان هرگفت که بخارایان مانند بردگپوشالی بودن حکومت جمهوری آن معلومات داد و اورا 

ها می پذیرند.  سپه ساالر نادرخان پذیرفته بود که به شورشیان سالح و مهمات برساند وی به این مقصد با 
 ی ارسال داشت.گانورپاشا به مکاتبه پرداخت و به او سالح و مهمات جن

همات به لیس در کابل فرانسیس همفریس مشوره نمود که ایا فرستادن سالح و مگامان هللا حان در زمینه با سفیر ان
باسماچی ها مطابق پالیسی برتانیه است یا خیر. چون از طرف همفریس جواب منفی شنیده بود، امان هللا خان هم 
در زمینه دو دل شد. در حقیقت افغانستان آنقدر قدرت مالی و نظامی نداشت که در مسایل اسیای میانه داخل بازی  
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را دست بردار شد ولی روحانیون و مردم افغانستان از پالیسی شود. امان هللا خان از مداخله در امور بخا گبزر
 امان هللا خان استقبال خوب ننموند و مخالفت خودرا نشان دادند. 

ردند. در یک راپور آمده که گامان هللا خان به افغانها هدایت داد که در ظرف بیست روز از بخارا به افغانستان بر
رهبری کسی به نام انور جان، به کمک انور پاشا فرستاده بود. امان هللا خان تن به  ۳۰۰دولت افغانستان به تعداد 

فت که در مسایل بخارا مداخله ننماید. نادرخان به دلیل همکاری غیرمجاز ) بدون گبه شکل قاطع به نادرخان 
که در واقعیت امر  ردید گهدایت پادشاه( با انور پاشا از وزارت حربیه برکنار شد و به حیث سفیر در پاریس تعیین 

 ۳۱-۲۸به معنای تبعید بود. همان کتاب ص ص 
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