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 افغانستان
 اسرار دیپلوماسی

 روابط دو جانبۀ افغانستان و ایاالت متحدۀ امریکا تأریخ
(1919-19۱۱) 

 ألیف: گ. پ. یژوف و پ. ف. کرپینکوت
 

 فصل اول
 سیاست عدم به رسمیت شناختن 

 

وحشتناک باقی مانده بود. مجلۀ "نشنل  افغانستان برای ایاالت متحدۀ امریکا حتی پس از استرداد استقالل، مجهول و
در مورد افغانستان به چاپ رساند. اینبار یکی از مؤلفین مقاله شخصاً 1911" مقالۀ دوم خود را در سال جیوگرافیک

هان، ، دشمن جخوافغانستان کشوریست که در آن مردم تندآمده بود: " به افغانستان مسافرت نموده بود. در مقاله ضمناً 
 ( 1کند. ") و بی رحم زندگی می نیمه بربر

پدیدار گشتند. 1919در سال  (که دیگر نشرات ندارد)اولین نوشته های دوستانه در قبال افغانستان در مجلۀ " آسیا " 
 در  "نام هارد " مئینارد اوئین ویلیمز" به نی "سیتروئینیکی از اشتراک کنندگان مسابقۀ موتر دوا 19۱۱در سال 

، مهمان نوازی افغان هاخاطرات خود را به تحریر درآورده از رسوم و عنعنات افیک میگزین "مجلۀ " نشنل جیوگر
 و کوشش های اصالح طلبانۀ شاه امان هللا یادآور شده بود.

پس از استرداد استقالل افغانستان، امریکا در سطح رسمی، به جنرال قنسولی خویش در کلکته و سفارت امریکا مقیم 
نظارت و بررسی نمایند. گذارشات مراکز مذکور بعضاً با اطالعات جنرال تا از وقایع افغانستان ظیفه داد تهران و

تان معموالً به یکی از کارمندان جوان که مصروف ند. مسائل مربوط به افغانسمی شدقنسولی امریکا در کراچی تبانی 
. گذارشات  کارمندان جوان منظم نبوده، بیشتر ماهیت مناسبتی داشته و از صحت می شدبود سپرده  سایر مسائل می

 کامل برخوردار نمی بودند. 
ود داشت. این به افغانستان یک شخص استثنایی وج ور خارجۀ امریکا در رابطه به مسائل مربوطاما در وزارت ام

یرت " نام داشت. " اینگیرت " عاشق حوزۀ شرق استثنی دیپلومات جوان هالندی تبار بود و " کارنیلیوس وان اینگ
ه شد. " اینگیرت " دلچسپی عظیمی نسبت تدر سفارت امریکا مقیم تهران به کار گماش 1911نزدیک بود. او در سال 

داد. این دیپلومات جوان روابط نهایت حسنۀ  به افغانستان ناپیدا و اصالحاتی که در آن جریان داشت از خود نشان می
" وان اینگیرت " به  ،اشنگتنونظر به لزوم دید 1911مقطاران افغان خود در تهران تأمین نمود. در سال را با ه

است تا از طریق قلمرو افغانستان سفارت امریکا در کشور چین تبدیل گردید. او از وزارت خارجۀ کشورش اجازه خو
عدم موجودیت بودجۀ کافی او میتواند به دلیل اینگیرت "  گفته شد که  به محل کار جدیدش سفر کند. در جواب به "

به مصرف خود به افغانستان سفر غیر رسمی نماید. دوستان افغانی " اینگیرت "  در تهران به وی کمک کردند تا 
در سفارت افغانستان  در تهران  ۶ویزۀ افغانستان را بدست بیاورد. دلچسپ است که به " اینگیرت " ویزۀ شماره 

 بوده اند...؟  اشخاص کدام همچنان اتباع امریکایی() ویزۀ قبلی ۱ست. اما معلوم نشد که حاملین صادر گردیده ا
او از طریق خلیج فارس ذریعۀ کشتی  دشواری را بپیماید. " وان اینگیرت "  مجبور شد مسیر برای رسیدن به کابل

رکت ح پایتخت افغانستانکابل ر به سوب به کراچی آمد )هند برتانوی( از آنجا با ریل الی پیشاور و سپس  در موت
کرد. در کابل از " وان اینگیرت" در سطح بلند استقبال صورت گرفت. او را در مهمانخانۀ خاص دربار که برای 
مهمانان عالی رتبه در نظر گرفته شده بود بدون پرداخت هرگونه مصارف جا دادند. اینگیرت هنگام اقامت خود در 

 او پس از ترک افغانستان می الی جوالی تداوم پیدا کرد به چند والیت افغانستان سفر کرد. ماه افغانستان که از
که مملو از  یتصورات و مشاهدات خود را طی یک گذارش مفصلی به وزارت امور خارجۀ کشورش سپرد. گذارش

ثال فته بود. بطور مافغانستان تحلیل مثبت صورت گر اوضاع و احوال از افغان ها و حسن نیت ایشان بودتوصیف 
که رجال برجستۀ دولتی افغانستان نه تنها فاقد خصایل بربرها هستند، بلکه برخالف  می شدگفته  اکیداً در گذارش 
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ت تا افغانستان را به رسمی می کرد" به ایاالت متحدۀ امریکا مصرانه توصیه یت با فرهنگ می باشند. "اینگیرتنها
ت و آنرا از انظار دور ذارش " اینگیرت " مهر محرمیت گذاشریکا فوراً باالی گبشناسد. اما وزارت امور خارجۀ ام

یب اذهان عامه و حتی رجال سیاسی امریکا از آشنایی با گذارش " اینگیرت " بی خبر باقی ماندند. تتر ساخت. بدین
ستان در آن ألۀ افغانند که در مسمی کردمدت ها بعد مأمورین وزارت امور خارجه و دانشمندان امریکایی اعتراف 

، می رسدنمنافع برتانیه را در هندوستان نسبت به افغانستان ترجیح میداد. اما این دلیل معتقدانه به نظر ایام واشنگتن 
چون حرف از هند برتانوی اصالً مطرح نبود. افغانستان در زمان مورد بحث از جانب برخی از کشورهای اروپایی 

 کشورهای مذکور از این بابت با کدام مشکلی در روابط با انگلستان روبرو نبودند. به رسمیت شناخته شده بود و 
گذارش  " اینگریت " تصور آنها و نتیجتاً سیاسیون امریکا به  امریکا عامۀشکی نیست که در صورت دسترسی اذهان 

ند. اما دمی کرت بیشتر پیدا حسن نظر و حسن نی افغان هاها در برابر  و امریکائی می شددر قبال افغانستان متحول 
در عمل قضایا برعکس پیش رفتند. بالفاصله پس از عزیمت " اینگریت " از افغانستان، یکی از ژورنالیستان معروف 
امریکایی " لوویل توماس " همراه با عکاس " دیوید چئیس " و یکی از تاجرین به نام " دیوید ووستیر " به افغانستان 

ت ش ویزۀ دخولی افغانستان را بدسا وماس " بنابر توصیۀ  " وان اینگیرت "به دوستان افغانیسفر کردند. " لوویل ت
داد. از " توماس " و همراهانش در کابل استقبال  آورد. " اینگیرت " بعدها از این کمک خود نهایت ندامت نشان می

پرداخت: او  افغان هارسیدن در مقاله ها و کتابش به بدگویی از  ه مجردگرم در سطح رسمی بعمل آمد. " توماس " ب
 ( ۱که آنها صرف زبان شمشیر و تفنگ را بلد هستند.) می کردرا رهزن و چاقو کش نامیده و تأکید  افغان ها

 نوشته های  " لوویل توماس "  تأثیر منفی باالی موضع ایاالت متحدۀ امریکا در مورد افغانستان بجا گذاشت. 
که از طرف  می کرددر این میان موضعگیری حکومت افغانستان کامالً متفاوت بود. کابل با شدت تمام کوشش 

کشورهای مقتدر و پیشرفتۀ غرب به رسمیت شناخته شود، و در این قطار به تأمین روابط اقتصادی و سیاسی با امریکا 
اما رهبری افغانستان از دکترین "ودرو . یکا نداشتندمات کافی در مورد امرنیز معلو افغان هاداد.  اهمیت زیاد می

 میخبر داشتند. شاه امان هللا کوشش  می شدیادآوری ارادیت ملل وابسته"  خودویلسون" که در آن ضمناً از اصل  "
و  ان هاافغها به رخ آنها بکشد. طوریکه قبالً تذکر یافت مذاکرات میان  اصل مذکور را حین مذاکرات با انگلیس کرد

 رفت. برتانوی ها پیرامون انعقاد معاهدۀ دو جانبه به سختی پیش می
به  اه حتی ازتا موانعی را در مسیر کسب استقالل کامل افغانستان ایجاد نماید و در این ر می کردانگلستان تالش 

سمی نه نمایندۀ رورزید. مذاکرات را از جانب برتانیه  " به پادشاه افغان اجتناب میرسمیت شناختن لقب "اعلیحضرت
 هبرد. و این خود نیرنگی بود ب لندن بلکه منشی بخش مسائل بین المللی ادارۀ استعماری، " هنری دابز " پیش می

ت مستقیماً شاه امان هللا در چنین اوضاعی و به منظور رفع بن بس رسمیت نشناختن قطعی استقالل افغانستان.ه خاطر ب
" را به رسم احترام "برادر" خطاب کرد. اما در ی نوشت و در متن آن "جورجبه پادشاه انگلستان "جورج" نامه ا

که  ی شدمها هیأت افغانی یادآور س ت ننمود. هنگام مذاکرات با انگلیمقابل هیچگونه جوابی از پادشاه انگلستان دریاف
" در جواب برتانوی "دابز کند. نمایندۀ هند " حمایت میور ایاالت متحدۀ امریکا از اصل "خود ارادیت مللرئیس جمه

ای اروپایی را در جنگ ساخت که گویا اصل مذکور صرف ملل مغلوب کشوره خاطر نشان می افغان هااین مالحظۀ 
حکومت افغانستان باور داشت که ادارۀ امریکا سیاست ضد استعماری را ( به هر حال، ۴کند.) احتوا میاول جهانی 

 کند.  دنبال می
خاصی را برای  ر راولپیندی، شاه امان هللا هیأتد 1919هدۀ مؤقت صلح با برتانیه در ماه می در آستانۀ انعقاد معا

برقراری روابط دیپلوماتیک، تجارتی وغیره به کشورهای اروپایی اعزام داشت. امان هللا خان در رأس هیأت مذکور 
آدرس سفر این هیأت مسکو بود. یکی از معتمدین نزدیک خود را گماشت. اولین )دروازی( جنرال محمد ولی خان 

جون وارد تاشکند شد. هیأت افغانی به  ۴ تأریخه می به سرحد رسیده و ب 1۲ تأریخه سفارت با صالحیت افغانستان ب
علت جنگ های داخلی و انسداد راه ها مجبور گردید چند ماه در ترکستان بماند. هیأت دیپلوماتیک افغانستان صرف 

 ( ۱به پایتخت روسیۀ شوروی مواصلت کرد. ) 1919اکتوبر  11 تأریخه ب
 

دروازی دومین هیأت با صالحیت دیپلوماتیک افغانستان که در رأس آن باز هم محمد ولی خان  1911در تابستان 
" میان افغانستان و روسیۀ شوروی معاهدۀ "دوستی و همکاری 1911فبروری  1۲ تأریخه قرار داشت به مسکو آمد. ب

. ترکیه نیز منعقد گردیدجمهوری روز بعدتر، در همانجا )مسکو( معاهدۀ دوستی میان افغانستان و  به امضاء رسید. دو
مورد بحث جمهوری ترکیه مصروف ایستادگی در برابر تهاجمات اردوی یونان بود و به همین دلیل مسکو  زماندر 

. پس از امضای معاهدات می شدمایت برای امضای معاهدۀ طرفین برگزیده شد. یونان از طرف دول متحد )آنتانتا( ح
با روسیه و ترکیه هیأت عالیرتبۀ افغان عازم اروپا گردید. مسافرت هیأت افغانی به برخی از کشورهای اروپایی منجر 
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ستان را بود که استقالل افغان ی اروپایینخستین دولت های ۀبا آنها گردید. فرانسه از جمل به تأمین روابط دیپلوماتیک
افغانستان و فرانسه  .کشور در عرصه های فرهنگی و معارف تأمین کرد شناخت و روابط خود را با اینبه رسمیت 

پروتوکول تأسیس مرکز باستان شناسی فرانسه را در قلمرو افغانستان به امضاء رسانیدند. پروتوکول 1911در سال 
محصلین افغان در مؤسسات تحصیالت عالی  1911سال بعدی تمدید یافت. از سال  ۱1برای  19۱1مذکور در سال 

شروع نمودند. پادشاه افغانستان، محمد ظاهرشاه نیز تحصیالت خویش را در کشور فرانسه به پایان  تحصیلفرانسه به 
. در این لیسه معلمین اعمار نمودند" را در کابل به نام  "استقالل ه ایلیس 191۱رسانیده بود. فرانسوی ها در سال 

( حتی امروز نیز لیسۀ مذکور یکی از عصری ۶ند. )می کردبار به زبان فرانسوی مضامین را تدریس فرانسوی ت
 . محسوب می شودترین لیسه ها در افغانستان 

ی ند روابط سیاسمی کردبود که دیپلوماتان افغانی از طریق آن کوشش  ه ایریس طی چند سال یکی از مراکز عمدپا
آغازگر این کوشش ها بود. موصوف حین اقامتش در پاریس  دروازی" محمد ولی خان"د. خود را با امریکا تأمین نماین

وزیر امور که آرزو دارد پیام محمود طرزی ) با سفیر امریکا در پاریس مالقات نموده خبر داده بود 1911در سال 
 ر شده بود که دولتش میهکذا یادآودروازی خارجۀ افغانستان( را به همتای امریکایی وی برساند. محمد ولی خان 

خواهد با ایاالت متحدۀ امریکا روابط دیپلوماتیک برقرار نماید و روی این هدف مصمم است به واشنگتن سفر نماید. 
الرد تان با سفیر انگلستان در پاریس "" قبل از مالقات با نمایندۀ افغانسر امریکا در پاریس "هیو کیمبل اویلسسفی

 ا پیرامونمربوط به افغانستان آگاهی کافی داشت تماس حاصل نموده بود تا نظر وی ر" که از مسایل هاردینگ
 ء" قبالً به حیث نائب الحکومۀ هند برتانوی وظیفه اجرابداند. )"الرد هاردینگدروازی مأموریت محمد ولی خان 

 نموده بود(.
 : کرد" هاردینگ " به سفیر امریکا معلومات ذیل را ارایه 

م اعتراضی اهیأت افغانی از طرف صدراعظم و رئیس جمهور فرانسه پذیرفته شدند، بناًء برتانیۀ کبیر کد " از آنجائیکه
 " در ادامۀ پیامشاز طرف مقامات پذیرفته شود."  "هاردینگ آنجا ربه واشنگتن سفر نماید و د ندارد تا هیأت افغانی

ن فعالیت ها و کوشش های این هیأت را در رابطه ساخت: " حکومت انگلستا عنوانی سفیر " اویلس " خاطر نشان می
کند. با آنکه افغانستان به اصطالح یک دولت مستقل است، ولی  به تأمین روابط با کشورهای دیگر منفی ارزیابی می

روابط خارجی افغانستان جلوگیری کند."  توسعۀکند از  در حیطۀ نفوذ برتانیۀ کبیر قرار دارد. حکومت ما سعی می
، یعنی قبل از انعقاد معاهدۀ 1911نوامبر  11افاً باید تذکر یابد که اقدامات مذکور از طرف لندن قبل از ( انص۷)

 قطعی صلح میان افغانستان و برتانیه صورت گرفته بود. 
سفیر " کیمبل اویلس " جوابیۀ " هاردینگ " را به واشنگتن فرستاد و این عامل تا حدود زیاد باعث آن گردید تا از 

در امریکا پذیرایی سرد صورت بگیرد. یک عامل ناخوشایند دیگر دروازی أت افغانی به رهبری محمد ولی خان هی
تأمین روابط نزدیک و دوستانه با روسیۀ شوروی و کسب کمک های اقتصادی  ،نیز برای افغانستان وجود داشت و آن

یۀ شوروی را به رسمیت نمی شناختند، این معضل و نظامی از آنکشور بود. از آنجائیکه برتانیۀ کبیر و امریکا روس
 نیز در روابط امریکا با افغانستان تأثیر ناگوار داشت. 

 تأریخه جوالی به نیویورک رسید. وزیر امور خارجۀ امریکا " چارلز ایوانس هئیوز " ب 11 تأریخه هیأت افغانی ب
" در مکتوب خویش یوانس هئیوزاکتباً خبر داد. "اصلت هیأت افغانی به رئیس جمهور "هاردینگ" جوالی از مو 1۲

گفته های سفیر امریکا در پاریس نقل قول نموده بود. خود " ایوانس هئیوز " از عنوانی رئیس جمهور امریکا عمدتاً 
  با هیأت افغانی مالقات کرد. 1911جوالی  11 تأریخبه 

پیام محمود طرزی را به وزیر امور خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا تقدیم دروازی رئیس هیأت افغانی، محمد ولی خان 
روابط  تا گردید اظهار امیدواری میدروازی کرد. هم در پیام محمود طرزی و هم در گفته های محمد ولی خان 

خاطر  ی" در عکس العمل به تقاضاهای جانب افغاناقتصادی با امریکا تأمین گردد. "هئیوزدیپلوماتیک، دوستانه و 
اشد. ب نشان ساخت که مسائل مربوط به تأمین روابط دیپلوماتیک با کشورهای دیگر از صالحیت کانگرس امریکا می

اقل  حد افغان ها( جواب های جانب امریکا به ۲جواب نامۀ محمود کرزی نیز  نوشته بود.)ه " عین متن را ب"هئیوز
 صادقانه نبودند. 

دکی تحت پوشش خاطر آنکه موضع حکومت امریکا انه و ب افغان هاش از حد به به منظور اجتناب از بی حرمتی بی
س ت گرفت. به رئی" روی دسرا با رئیس جمهور "هاردینگافغانی هیأت  تدابیر مالقات " قرار گرفته باشد، "هئیوز

رسمیت شناختن از طرف ه ب توصیه های معینی داده شد تا مبادا سخنانش افغان هاقبل از دیدار با جمهور "هاردینگ" 
شاورین های مراهنمایی کرد و  صحبت" با جانب افغانی بسیار محتاطانه تعبیر شود. رئیس جمهور "هاردینگ واشنگتن

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 9تر 2 له :د پاڼو شمیره

 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

 

شکل رسمی، بلکه به عنوان "مهمانانی از کابل" ه جوالی هیأت افغانی را نه ب19 تأریخه را در نظر گرفت. او ب
 رسمیت شناختن افغانستان پرداخت و ازه های قوانین امریکا در زمینۀ بئیس جمهور نیز به پیچیدگی رپذیرفت. 

آور شده بود. به شاه امان هللا نیز  یاد ای  هصالحیت های کانگرس یادآور شد. "هاردینگ" همین استدالل را طی نام
  (9گردد. " ) " ضمناً اشاره نمود که: " موضوع برسمیت شناختن باید به آینده موکول"هاردینگ

هیأت افغانی مالحظات دیپلوماتیک رئیس جمهور امریکا را خوشباورانه به نفع خود تعبیر نموده و آنرا برسمیت 
تخنیکی  و معضلۀ مؤقتی افغان هامستقیم دیپلوماتیک میان دو کشور به زعم   شناختن افغانستان خواند. تأمین روابط

 تمام اعضای هیأت افغانی مؤافقت هاارزیابی  این رچه باشود. اگ بود که در فرصت مناسب از جانب واشنگتن رفع می
از اختتام موفقانۀ مذاکرات با ایاالت متحدۀ امریکا به شاه امان هللا خان خبر دروازی نداشتند، اما محمد ولی خان 

 ( 11داد.)
تاخی نهایت گس تمام  با آشکارا ورا پیرامون سفر هیأت افغانی  ءبا نشر تبلیغات ناخوشایند فضا امریکاییرسانه های 

دند: " امیر افغانستان دارای چند مخشوش و مکدر ساخته بودند. بطور مثال در اخبار با لحن تمسخر آمیز نوشته بو
 ( 11را چقدر مجذوب ساختند؟ "...) افغان ها ،معشوقه است؟ " یا " خوب رویان امریکایی

خاطر  خویش مبالغه آمیزصحبت های مأمورین وزارت امور خارجۀ امریکا در  ،بعدها، پس از سپری شدن چند دهه
... اگرچه واشنگتن روابط دیپلوماتیک را با افغانستان تأمین نکرد، اما پذیرش هیأت افغانی از   نشان می ساختند: "

غیر مستقیم رسمیت شناختن ه طرف شخص رئیس جمهور و ارسال مکتوب جوابیه به شاه امان هللا در حقیقت ب
 ( 11)  داد. " افغانستان معنی می

 عنین امریکا و در نظر گرفتن منافدر حقیقت ادارۀ امریکا در مورد افغانستان بی تفاوت بود. اشاره به پیچیدگی قوا
 بودند برای پوشیدن بی تفاوتی و بی اعتنایی امریکا در قبال افغانستان.  یبهانه های ،برتانیه در منطقه

لندن گردید. در لندن  عازمدروازی پس از مسافرت نافرجام به امریکا، هیأت افغانی تحت ریاست محمد ولی خان 
هیأت افغانی سردتر از واشنگتن بود. در چنین اوضاع و احوالی سفارت افغانستان در پاریس یگانه مرکز پذیرایی از 

ای نیل به این هدف سایر سفارت خانه های افغانستان نیز بر کوشش ها برای تأمین روابط دیپلوماتیک با امریکا بود.
د تا کرسعی  191۱( سفیر افغانستان در پاریس، در سال ند.  محمد نادر خان، )پادشاه آیندۀ افغانستانمی کردفعالیت 

گیریک  ونرا با  " مائیرگفت و گوهایی موضوع تأمین روابط دیپلوماتیک با امریکا را جان تازه بدهد و در این رابطه 
 "، سفیر آنکشور در پاریس به راه انداخت.  

 

 طرح مذکور پس از اما .سپردامریکا را به سفیر آنکشور مقیم پاریس  - محمد نادر خان طرح معاهدۀ دو جانبۀ افغان
 ( 1۱. )گردید به واشنگتن از انظار ناپدیدرسیدن 

. در رهنمود ها ضمناً قید گردیده بود تا با دادمعینی هدایات خود در لندن های هایی  کابل در عین زمان به دیپلومات
برقرار نمایند و آنها را تشویق کنند تا بر حکومت خویش فشار بیاورند که  حسنههای امریکایی روابط  دیپلومات

 افغان هاا ب دانستند در برخورد امریکایی در بسیاری از کشورها نمی های رسمیت بشناسد. دیپلوماته افغانستان را ب
 هدایات. در ندمی شدهدایت  طالب چگونه روشی را در پیش بگیرند و در این زمینه از وزارت خارجۀ خویش

 به رسمیت از موضوع افغان هاگو با و  که هنگام گفت می شدتوضیح داده  ی امریکاییها واشنگتن به دیپلومات
 ( 1۴حفظ نمایند. ) افغان هاوستانه و نیک را با روابط د ،سایر موارد در ، ولیبروند شناختن این کشور حاشیه 

از امتیازات   191۴در سال  آنکهمجرد ه داد، ب امریکا با تمام بی تفاوتی که از خود  در برابر افغانستان نشان می
الم در این مورد اعاعتراض خود را  ،گاهی یافتآ حفریات باستان شناسی در قلمرو افغانستان مسألۀدولت فرانسه در 

نمود. حکومت فرانسه در جواب به اعتراض خاطر نشان ساخت که با نظر واشنگتن موافقت دارد، ولی تعدیالت در 
 ی کردممعاهده اکنون دشوار است، بنابرین بگذار قرار داد بحال خویش باقی بماند.  فرانسه به جانب امریکا پیشنهاد 

 ( 1۱در آن اشتغال ندارند به حفریات باستان شناسی بپردازد. )تا در سه حوزۀ دیگر که فرانسوی ها 
سدۀ بیستم برخی  11 های شاه امان هللا که طرفدار اصالحات سریع و عصری ساختن کشورش بود، در نیمۀ اول سال

 تباز اصالحات را پیاده کرد. اصالحات در معارف، اعزام جوانان افغان برای تحصیل به خارج از کشور، ایجاد مکا
ازی ب  را در مسیر مدرنیزه ساختن کشور نقش برجسته  (اناث ) تحت حمایت و توجه مستقیم ملکه ثریا و والدۀ ایشان

ساخت. در کشور  صالحیت های حقوقی و تدریسی روحانیون را محدود می ه ای. اصالحات تا حد قابل مالحظکردند
تعلق زمین های م  .ندببرپیش و تعلیم و تربیه را  ئیامور قضاباید که تأسیس گردید وزارت خانه های عدلیه و معارف 

ون . قانمی کرد( را آزمون مسلکی تثبیت ند. صالحیت های حرفوی روحانیون )مالهامدابه اوقاف به مالکیت دولت در
تسجیل کرد. خدمت عسکری حتمی و عمومی اعالم گردید.  میراث از طریق جدید حق زن را برای دریافت دارایی

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 9تر 5 له :د پاڼو شمیره

 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

 

شد. سایر اصالحات برجستۀ این دوره را که اوضاع مسلط بر  اعالمسر کردن چادری یا رد آن حق خود زنها بر
 کشور را تغییر میداد میتوان قرار ذیل برشمرد: 

 برسمیت شناختن مالکیت خصوصی باالی زمین؛  -
 خرید و فروش زمین؛  -
 (1۶(؛ لیرایج ساختن پرداخت مالیات پو -
 تدوین و ترتیب بودیجۀ دولتی ) برای اولین بار (.  -

گردید. در نتیجۀ اصالحات موقف سنتی  سیاست اصالح طلبانۀ شاه امان هللا باعث بروز نارضایتی ها در کشور می
 رفتند.  ، مصارف دولتی باال میمی شد، حقوق و صالحیت های روحانیون محدود تغییر می یافتمردها در جامعه 

ها و سایر خارجی ها برای فعالیت های تجاری و تشبثی به افغانستان می آمدند  اروپائی ،اصالحات شاه امان هللاهنگام 
 به افزایش بود. و تعداد شان رو

 
 س بودند.یفرانسوی و آلمانی در افغانستان حضور داشتند و مصروف تدر دردوران مورد بحث، دسته های معلمین

سفارت خانه های جانبین در  1911جون  ۱ تأریخه میان افغانستان و برتانیۀ کبیر ب پس از انعقاد معاهدۀ تجارتی
( معاهدۀ مذکور دست افغانستان را در انعقاد معاهدات تجارتی با 1۷پایتخت های دو کشور شروع به فعالیت نمودند. )

ی مروابط دیپلوماتیک برقرار آنها افغانستان با  که  )در آسیا و اروپا( ئیتعداد کشورها سایر کشورها آزادتر ساخت. 
 رو به افزایش بود. اما موضع امریکا همچنان بدون تغییر باقی مانده بود.  کرد

خواستند تا روابط همه جانبه   برخالف مقامات رسمی امریکا، برخی از تجار و حلقات ذینفع در امریکا از حکومت می
ر کرد. پس از برگشت به به افغانستان سف 191۱" در سال به نام "جین وانکوویر یرا با افغانستان برقرار نماید. خانم

مأمور وزارت امور خارجۀ امریکا بود نوشت و از وی  در آنزمان که" آلن دالیسبه " ه ای" نامامریکا، "وانکوویر
ناسد. را به رسمیت بشخواست تا حکومت امریکا توجه و دلچسپی بیشتری به افغانستان مبذول بدارد و کشور مذکور 

(1۲ ) 
امریکا  - کمپنی مشترک تجارتی افغان 191۶" یکی از وکالی مدافع و باشندۀ سانفرانسیسکو در سال "هیری گوتفیلد

شورتریج" از کالیفورنیا( نیز بر وزارت امور خارجۀ امریکا فشار می را ایجاد کرد. موصوف )به همکاری سناتور"
فراهم  بهتری برای فعالیت تجار امریکایی در افغانستان شرایط تیبشناخته شود و بدین ترمیت رسه آورد تا افغانستان ب

با شاه امان هللا مالقات نماید و  کهبه افغانستان سفر کرد و حتی موفق شد 191۲در سال "هیری گوتفیلد"  گردد.
م " را برهقدرت پالن های "گوتفیلد  ازدست بیاورد. اما عزل شاه امان هللاه امتیازاتی را برای تجارت مواد سوخت ب

 ( 19زد. )
( به کابل آمد و مشهور تولید پشمشرکت "اداوارد دالچین" نمایندۀ کمپنی "جون کلیگمان اند ساس" ) 19۱1در سال 

کوشش کرد حق انحصاری تجارت قره قل را بدست بیاورد. قره قل افغانستان در آن ایام در اکثر کشورهای اروپایی 
 . ات افغان به این معامله تن ندادرسید. اما مقام فروش میه خوبی به بود و ب ها زبان سر

سرمایه  خواست شاه امان هللا سعی کرد مواضع بین المللی افغانستان را تحکیم بخشد. او می ،در نیمۀ دوم سدۀ بیستم
شاه امان هللا گذاری های خصوصی خارجی در اقتصاد کشور بیشتر شوند و کشور به طرف عصری شدن برود. 

های غربی آشنا شود. روی همین ملحوظ از  آرزو داشت شخصاً از نزدیک با طرز زندگی و سیستم اقتصادی کشور
به مسافرت طویل المدتی جهانی شروع کرد. طی این سفر او از کشورهای هندوستان،  191۲الی جوالی  191۷دسمبر 

گر ا ش، جرمنی، انگلستان، پولند، اتحاد شوروی بازدید بعمل آورد.مصر، ترکیه، ایران، ایتالیا، فرانسه، بلجیم، اتری
ول ت های ددر پایتخ خارج از کشور بود. ه مسافرت به هندوستان را در نظر نگیریم این اولین سفر شاه امان هللا ب

 خاطره بو پادشاهان  جمهور. روسای فتگرصورت لندن از شاه امان هللا استقبال با شکوه و گرم  اروپایی به استثنای
مصارف سفر و  تمام دادند که و حتی خبر می ورزیدند دعوت از شاه افغان و هیأت همراهش با یکدیگر رقابت می

شاه امان هللا توانست روابط دیپلوماتیک را با کشورهای  ،یتأریخاین بازدید های  نتیجۀدر  گیرند. اقامت را به دوش می
 وسیهر ولند، سویس، مصر و جاپان تأمین نماید. قبل از آن افغانستان روابط دیپلوماتیک را بائیبیریا، پفنلند، التوویا، ال

( 191۱(، و فرانسه )1911(، ایتالیا )1911(، ترکیه )1911(، برتانیه کبیر )1911(، ایران )1919)شوروی 
 (11برقرار نماید. )

ریکا گنجانیده نشده بود. اما هنگام اقامت در روم شاه امان مسافرت شاه امان هللا بازدید از ایاالت متحدۀ ام مۀدر برنا
هیات افغانی در روم به ۀ نمایند 191۲جنوری  1۱ تأریخبه  هللا تصمیم گرفت در پروگرام بازدید ها تغییر وارد کند.
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 می کهاتلگرد. از امریکا بازدید بعمل بیاور سفارت امریکا فرستاده شد و خبر داد که شاه افغانستان آرزو دارد رسماً 
 بر دادهخمواصلت کرده بود و در آن از سفر احتمالی شاه افغان  شنگتنبه وا به امضای سفیر امریکا در روم متعاقباً 
قرار  شنگتنوادر این زمان در  " گافرانک کیلو" امریکا  جۀدست و پاچه ساخت. وزیر امور خارهمه را  می شد
که از آن قبالْ یادآوری صورت ) "پاوالد". در کتاب خاطرات زوج می شددر حالیکه جواب باید بالفاصله داده  ،نداشت

. تا یگردیشتر بندش های تخنیکی وجود داشت تا مسایل ب به امریکا سفر شاه امان هللا مسیرفت( آمده است که در گر
 مصارفسفر ننموده بودند. افزون بر آن  سماً امریکا ر ۀبه ایاالت متحد درباری مورینأم شاهان و هیچگاه 191۲سال 

 فته نشده بود. گر دولتی در نظر یجۀبازدید های پر شکوه نیز در بود همچو
 

  :انکشاف بعدی اوضاع قرار آتی بود
امریکا قرار " وزارت امور خارجۀ ایاالت متحدۀ رق نزدیکشده از پاریس باالی میز آمر بخش "تلگرام فرارسی

 " بود؛ اوچوکی "آمریت بخش" آخرین آرزوی "میوری " نام داشت. دسترسی بهآمر این بخش "اولیس میوریگرفت. 
 در برابر افغانستان از خود تبارز میکی، و به همین دلیل خصومت عجیبی شخصی بود با محدویت های فاحش مسل

 د و معلومات دقیقی در مورد آن نداشت. داد. بنیاد خصومت وی معلوم نبود، او هیچگاه به افغانستان سفر ننموده بو
"، شارژدافیر امریکا در روم ترتیب داد. محتویات "اولیس میوری" متن تلگرام جوابیه را عنوانی "اوورن روبینس

 تلگرام قرار ذیل بود: 
تفهیم نمائید که رئیس جمهور امریکا مراتب امتنان قلبی و  افغان هاشما باید تقریراً و با کمال احتیاط به فرستادۀ "

 ها و تمنیات نیکی که چندی پیش در حضور محمد ولی خان رساند. تبادلۀ سالم صمیمانۀ خود را به شاه امان هللا می
 حفظ، فرستادۀ افغانستان جا داشت هنوز  در خاطر ما پا برجاست. حکومت ایاالت متحدۀ امریکا به منظور دروازی

که در کشورما در حصۀ  یروابط دوستانۀ که میان امریکا و افغانستان وجود دارد مجبور است از محدودیت های
کومت : " حمی شداستقبال از آن اعلیحضرت و هئیت همراه شان جا دارد یادآوری کند..." در ادامۀ تلگرام گفته 

 بر ندارد. بناای  هامریکا دعوت ننموده و همچو تجرب از برای بازدیدل دربار ان و اهامریکا هیچگاه قبالً از پادشاه
همین دلیل، پذیرائی از پادشاه افغانستان و اقامت مقام بلند ایشان دشواری های عملی را برای دولت ما در پی دارد. 

وس سدر عین زمان در صورت مسافرت پادشاه افغانستان به امریکا احتمال بروز سوء تفاهمات و مایوسی ها نیز مح
ان اگرچه ایاالت متحدۀ امریکا افغانستری از تلگرام عنوانی شارژدافیر "اولیس" قید گردیده بود: "است. " در بخش دیگ

را به رسمیت شناخته است، اما پادشاه افغانستان حتماً موضوع تأمین روابط دیپلوماتیک را با کشور خود در میان 
خاطر تأسیس نمایندگی به را برای تقاضای مصارف از کانگرس خواهد گذاشت. لیکن رئیس جمهور امریکا زمان 

سیاسی در کابل مناسب و مساعد نمی بیند. در صورت اشارۀ شاه افغانستان به این موضوع، بدون شک که وضعیت 
حساسی میان دو طرف بروز خواهد کرد و احتماالً تمایالت دوستانۀ رئیس جمهور در برابر  شخص شاه امان هللا و 

 افغانستان صدمه ببیند."   دولت
خارجۀ امریکا تذکر یافته بود که در صورت اصرار جانب افغان مبنی بر سفر  وزارت امور هدایتدر عین حال در 

" و همسر شان افتخار خواهند داشت تا از ان خبر داده شود که رئیس جمهور "کولیجشاه امان هللا به امریکا به ایش
( به عبارۀ دیگر به شاه 11فغانستان و همسر ایشان در واشنگتن پذیرایی نمایند. " )اعلیحضرت امان هللا پادشاه ا

ها حاضر هستند آنها را به حیث سیاحان عادی در کشور خویش  که امریکائی می شدفهمانده افغانستان و همسر ایشان 
گردید و صرف دو زوج بلند پایۀ دو کشور با یکدیگر مالقات  بپذیرند. در عین حال برگزاری هرگونه مذاکرات رد می

ند. هیچگونه شکی نبود که جانب افغان همچو یک برخورد را کسر شأن خویش دانسته و آنرا تحقیر می کردعادی 
 آمیز خواند. 

روابط  "، مأمور کم ظرف وزارت امور خارجۀ امریکا نیز تأثیر خیلی منفی باالی"کارنامه های"  "اولیس میوری
د ه نبایروابط سیاسی دو کشور نمونۀ بارزی از آن است ک تأریخگذاشت. مأمور مذکور در  امریکا برجا می - افغان

" در میان همکاران به محتاط بودن مشهور بود، ولی در قسمت افغانستان او چنین یک دیپلومات بود. "اولیس میوری
تالش های عضو ولسی جرگۀ سدۀ بیستم در عکس العمل به  ۱1 های این احتیاط را کامالٌ از دست داد. در آغاز سال

ت که کانگرس نامۀ نوش ستان " اولیس میوری " به این عضو" مبنی بر به رسمیت شناختن افغانامریکا "ادولف سابات
ندرو ت دیپلوماسی امریکا "درج!" ساخت : " ... افغانستان در شرایط کنونی بدون تردید یکی از تأریخنام وی را در 

کشور اتباع خارجی فاقد هرگونه حقوق بوده و از حق  رود. در این شمار میه ترین و خصمانه ترین کشورهای دنیا ب
مراجعه به دولت های خود برای اعادۀ حقوق خویش محروم هستند. در این مملکت حتی کوچکترین کوشش ظاهری 

 د. افغانستان فاقد سیستم بانکداری است و کاروانگیر برای تساوی موقف مسیحی ها با پیروان اسالم صورت نمی

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 9تر ۷ له :د پاڼو شمیره

 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

 

هاست که به اتباع سفید پوست خویش مسافرت به افغانستان  ها سال گردند. انگلیس انتقال امتعه غالباً غارت می های
د، اما او بر قلمروش درگ می محسوب( شخص مثبت نادر خان )پادشاه افغانستانمحمد را ممنوع قرار داده اند. اگرچه 

( این ارزیابی ها و پیش بینی ها در مورد افغانستان دقیق نبودند. 11حاکمیت ُکلی ندارد و بزودی عزل خواهد شد. " )
 در اثر یک دسیسه به قتل رسید.19۱۱نادر شاه در سال محمد 

 

الحات اصداشت. سیاست بر در برای افغانستان سیاسی را - های بیست قرن بیستم تکان های جدی نظامی پایان سال
 شاه امان هللا سه عامل نهایت آسیب پذیر داشت:

 ست. خوا می عظیم  مصارفزی کشور ساعصری  برای شاه اصالحات .1
برمی حلقات محافظه کار، روحانیون و سائر اقشار را در جامعۀ افغانی  مقاومت. اصالحات، مخالفت شدید و 1
. انتقادهای زیادی در رابطه به ظاهر شدن خورد نظر می خت. مخالفت ها حتی در داخل خانوادۀ شاهی نیز بهنگیا

گردید، تأسیس مکاتب مختلط دختران و پسران، الزامی ساختن پوشیدن لباس  زنان بدون چادری در اجتماع ابراز می
 برای کوچی ها نیز مورد انتقاد قرار تعلیمی. برنامۀ می شداروپایی در شهر کابل نیز مواردی بود که باعث مخالفت 

 ند تا همراه با کوچی ها تغییر مکان دهند... می شدگرفت. مطابق این برنامه معلمین مکلف ساخته 
داشت. این معضل به  . ادارۀ شاه امان هللا توجه اندکی را برای تأمین نیازمندی های مادی منسوبین اردو مبذول می۱

 برد.  نوبۀ خود تعهد و وفاداری نظامیان را به شخص وی زیر سؤال می
 

برخی اسنادی که از طرف وزارت امور خارجۀ برتانیۀ کبیر افشاء ساخته شد تصور دلچسپی را از اوضاع افغانستان 
 دهد.  سدۀ بیستم بدست می 11هایی  در اخیر سال

 کابل( )درکشور " هیمفری "  امی برتانیه در کابل که عنوانی سفیر آنظ)روود(، آتشۀ نجګړن بطور مثال در گذارش 
افغانستان بعمل آمده است. سفیر و جامعۀ  لتیتحلیل مفصل از اوضاع دو یافتهترتیب  191۲اکتوبر  11 تأریخه ب
 به لندن فرستاده بود.  ،امورخارجه ترا" پس از مطالعۀ گذارش و درک اهمیت آن، گذارش را به وزیمفریه"

 انافغانست معۀجاعرصه های مختلف  ی را ازیافته و هر یک آن ارزیابی دقیقتشکیل بخش  وود " از چهارر" گذارش 
 :  . محتویات " گذارش روود"بدست میدهد

 

 اوضاع عمومی 
ه بود. رت، اقتصاد کشور نهایت دگرگون شد( از مساف191۲اول جوالی ) تأریخه . پس از برگشت شاه امان هللا ب1

هستند. چنین یک اوضاع حالتی را بوجود خواهد آورد  اواقدامات شاه )هدف اصالحات است( بیشتر به نفع دشمنان 
 . ها شروع شوند ها و شورش قیامقیام کنندگان خواهد بود، اگر سران که تمام برتری ها بدست 

در صورت بروز ، برند است، مالها روحیۀ آشکار خصمانه دارند. مردم در هراس به سر می . اردو ناراض1
رد. ب وجود ندارد. طبقۀ حاکم در حال تردد به سر می انهبگرمویل عملیات سرکواغتشاش در خزانۀ دولت پول برای ت

مصرف ( میلیون پوند ۱دهند که سرکوبی اغتشاشات چندی قبل در خوست ) آمار و معلومات دست داشته نشان می
 برداشته بود. 

ها، آنها به  شروع قیام. همین اکنون اوضاع در خوست و کندهار متشنج تر از هر جای دیگر است. در صورت ۱
 د یافت. خواه توسعههم  افغانستان نقاط دیگر

باید بیشتر هراس داشت تا وقوع قیامها را؛ به دلیل آنکه دشمنان او میتوانند بپندارند که قتل شخص شاه از . احتماالً ۴
ا ها ر و شروع شورششود. قتل شاه  اینکار ساده تر است و این مشکل )از میان برداشتن شاه( به سهولت رفع می

 باید هر لحظه انتظار داشت. 
 در تشدید اغشاشات و ناآرامی ها در افغانستان کدام نقشی ندارد.  دولت شوراها  .۱
 

 اردو
اردو معطوف نداشته است. او هیچگاه اقدامی را برای تقویۀ وفاداری  نیازهای شاه امان هللا هیچگاه توجه الزم را به

( 1۴در خور مکث است. هر سرباز ماهانه ) قابل اهمیت و  این موضوع ، انجام ندادبه شخص خود در میان نظامیان 
اشتن برای آمیز است. در گذشته ها عساکر اجازه د دارد. این مبلغ نهایت تمسخر روپیه از خزانۀ دولت دریافت می

موازی با خدمت زیر بیرق به کارهای دیگر مانند بوت دوزی، سنگ کشی، مزدورکاری،  ،افزایش عواید خویش
بازان ممنوع قرار داده شده است. خدمۀ شخصی وغیره بپردازند. در ادارۀ شاه امان هللا کارهای موازی برای سر

شود. سربازان اکثراً مجبور  عوض آن چیزی آباد نمیولی در  شدهاغوش های فرسودۀ عساکر از قشله ها برداشته ق
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باشند در خیمه ها به سر ببرند. وضعیت مذکور مخصوصاً در شب های سرد و هولناک زمستان کابل جانگداز  می
عمالً ناممکن است. رویه و طرز معاشرت افسران با  بودن قیمتیی چوب برای تسخین به دلیل می باشد. خریدار

رود که منسوبین  قیر آمیز و حتی بی رحمانه است. در چنین اوضاع و احوالی احتمال زیاد میسربازان نهایت تح
 . کننداردو از اغتشاشیون حمایت 

 

 مالیات 
رق رفع این معضلۀ جدی عالیم بی اعتمادی را نه تنها میان تجار به میان آورده طُ  دسترسی به عدم کمبود پول و تداوم

ن قابل با معاشات پائین شا در تناسب برند. بلندی سطح زندگی مأمورین دولتی آن رنج میبلکه مأمورین دولتی نیز از 
 قیمتی به تن میکنند. لبالس های برند، موتر دارند و  مقایسه نیست: مأمورین در ویالها به سر می

ببرد.  ی مأمورین را از بینشاه امان هللا مبارزه را با رشوه ستانی به راه انداخته است تا بدین ترتیب منابع تجمل گرای
، موجودیت نمایندگی های دیپلوماتیک افغانستان در کشورهای دیگر مصارف زیاد بکار داردتطبیق اصالحات شاه 

رود. حجم ُکلی پرداخت معاشات خارجی های که در  شمار میه یکی از نمونه های مصارف عظیم خزانۀ دولتی ب
مصارف  از بابترسد که مبلغ قابل مالحظه می باشد. مالیات  ر پوند میهزا ۷۱کنند نیز ساالنه به  کشور کار می

 به افزایش است و مردم آنرا اضافی میدانند.  نیز رو
 

 اصالحات 
 در عۀ افغانی نهایت پیشرفته است.کند برای جام نظریاتی را که شاه امان هللا برای عصری ساختن کشور پیشنهاد می

محبوبیت وی به شدت کاسته شد. شاه صرف از حمایت حلقۀ کوچکی در داخل دربار نتیجۀ اقدامات مذکور از 
خواهند و  برخوردار بوده، در حالیکه اکثریت مطلق مأمورین دولت و مردم عادی دیگر هیچگونه اصالحات را نمی

شود به حدی  یکه در محالت دور دست میان مردم پخش م یآنرا مضر می پندارند. در عین حال شایعات و آوازه های
اقد ف یافغان هاد که برخی افراد حتی سالمت تعقل شاه امان هللا را مورد سؤال میبرند. ده حقایق را وارونه جلوه  می

 سواد ندارند( توانایی درک و هضم اندیشه های جدید را با سرعت و شدتی که شاه امان هللا می افغان هاسواد )اکثر 
 ید، ندارند. خواهد آنها را در عمل پیاده نما

و بوم سازگاری ندارد.  صد مردم این مرز فیتطبیق آنهاست با طرز زندگی نود تحوالتی که شاه امان هللا مشتاق 
اصالحات در میان مردم محبوبیت ندارد. مردم هراس دارد که اصالحات با زور سر نیزه باالی شان عملی خواهد 

 شد. 
 

 مالها 
 دانند که برای حفظ حد خوبی میه روحانیون را در پیش گرفته است. مالها دیگر بشاه امان هللا روش تخریب موقف 

زیادی  شود شاه تا حدود طوریکه دیده می اقل اعتبار و نفوذ قبلی خویش باید بدون هرگونه تعلل به مبارزه بپردازند. 
 هنوز هم در افغانستان پا قابل مالحظۀ روحانیون نفوذرود.  کند و کمتر به مسجد می رسوم دینی را رعایت نمی

 برجاست. در صورت توسل آنها به شورش ناآرامی ها منحصر به یک والیت نخواهند ماند. 
 

 قشر مأمورین 
 ند. بسیاریکن خارج از حلقۀ تنگ درباریان، از شاه امان هللا و سیاست اصالح طلبانه اش معدود کسانی حمایت می

حذف رسم مروج تعدد زن، تعلیم  طور مثاله سازد. ب دولتی را متضرر میمنافع مأمورین از اقدامات اخیر شاه 
مأمورین و الزامی برای دختران مأمورین دولتی، مبارزه با فساد اداری و رشوه ستانی و نظارت از سطح زندگی 

 ( 1۱)دولتی.  کارمندان
 

افغانستان، برتانیۀ کبیر هدف سرنگونی شاه اصالح طلب افغان را دنبال  تأریخدر چنین یک دورۀ حساس و پیچیدۀ 
خاطر انکشاف و ه ماآبانۀ لندن بیشتر از آن بود تا به مساعی کشور دیگر ب . غرایض و عادات امپراتورمی کرد

 ها هیچ چیز را فراموش نکرده بودند و هیچ چیز را نبخشیده بودند.  . انگلیساردبگذاستقالل احترام 
 

از  یرو سری در جمع شبکه های تبلیغاتی برتانوی تصاویر ملکه ثریا را بدونم اقامت شاه امان هللا در اروپا هنگا
( روحانیون و سایر محافظه کاران که مخالف اصالحات شاه بودند از 1۴خارجی جعل نموده پخش کردند.) افراد

ند و آنرا شرم برای شخص شاه و ملکه و مخالف می کردتصاویر جعل شده و سایر موارد به ضد شاه امان هللا استفاده 
 ا شاه "بی خدا" آورندۀ تمام بدبختی ها و و غمارشادات دین اسالم می نامیدند. شایعات و جعلیات در مورد آنکه گوی
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 9تر 9 له :د پاڼو شمیره

 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

 

ا ه که از اجساد انسانه از اروپا با خود ماشینی آورده گفتند شا گرفته بود. می ها می باشد سرتاسر کشور را فرا
 ( 1۱ند که گویا شاه ضد اسالم و ضد خدا است. )می کردکند. تبلیفات خصمانه پی در پی تأکید  صابون تولید می

اغتشاش قوم شینواری در  191۲ها در شمال و جنوب کشور گردید. در نوامبر  شنج باعث بروز شورشاوضاع مت
زدن دفتر  . آتششهر جالل آباد به آتش کشیده شد افغانستان آغاز گردید. قصر شاهی و دفتر قنسولی برتانیه در شرق

 رح ریزی نموده بودند غیر مترقبه بود. شورشها که برنامۀ سرنگونی شاه امان هللا را ط قنسولی برتانیه برای انگلیس
از شورشیان به سوب پایتخت کشور،  ی گرفت. دسته های می بر ها در شرق به شدت سایر بخش های کشور را نیز در

کرد تا در برابر اغتشاشیون ایستادگی کند، ولی نظامیان برعکس به  رکابل حرکت کردند. شاه امان هللا به اردو ام
 شورشیان پیوستند و پایتخت عمالً بی دفاع باقی ماند. 

اما تهدید اصلی را شورشی که در شمال کابل رخ داد در قبال داشت. سرکردگی  شورش مذکور را فردی به نام حبیب 
خاست به عهده داشت. لقب "بچۀ سقاء" بدان معنی بود که  می ان " برهللا )مشهور به بچۀ سقاء( که از ناحیۀ " کلک

میخاست. در زندگی حبیب هللا اتفاقاتی گوناگونی رخ داده بودند: زمانی پیشخدمتی  حبیب هللا از سطوح پائین جامعه بر
باغبانی داشت. حبیب در چایخانه بود، به ارتکاب سرقت از مغازه یازده ماه را در محبس سپری نمود، زمانی هم پیشۀ 

وظیفه  191۴سال رد ضابطی رسید ولی هنگام اغتشاش هللا مدتی سه سال را در اردو گذراند و در آنجا تا سرحد خو
  اش را ترک نموده و از اردو فرار کرد. 

 
 ...ادامه دارد
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