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که  استتاریخی یک واقعیت مسلم استرداد استقالل کامل افغانستان 
 !نمیتوان از آن انکار کرد

 
 (متشه)قسمت 

 

 )به دوام موضوع "امیر حبیب هللا خان سراج الملة و ادامه تحت الحمایگی"( 

 :به هندوستان وفریفتگی به تمدن غربامیرسفر

بین امیر و نماینده برتانیه در کابل به  1905مارچ  21چنانکه قبالً تذکر رفت، بتاریخ جدید  معاهده
 حاضرشد دعوت قبلی انگلیس ها را گردید وفراهم  رضایت خاطرامیرامضاء رسید و به موجب آن 

 Lordکرزن نیزازعهده مستعفی وبجایش "الردمنتو" دالر دراین اثنا قبول کند. جهت سفربه هند

Mento  نفری ازراه  1100بایک هیئت بزرگ  1907جنوری  2یسرای هند شده بود. امیربتاریخ و
مارچ از راه پشاور به  7پشاور، الهور، دهلی، اگره، گوالیاربه کلکته، بمبی وکراچی  رفت وبتاریخ 

معاهده سیاسی نیست وفقط میخواهد  وطن برگشت. امیرقبل ازسفراعالم کرده بودکه هدف سفرش عقد
درپشاور ازطرف دو  به آن جا برود. امیر صول معلومات دیدن اختراعات جدیدبرای ح

گذاشت و بیست هزار سنگ بنای کالچ "حمایت اسالم" را  ل شد، درالهوربامهماندارانگلیس استق
کرد، درنمایش عسکری  کیچرمالقات منتو و الردروپیه اعانه داد. در آگره با ویسرای جدید الرد 

 پادشاه انگلیس درنامه ارسالی برای اولین بار و ته شدخافغانستان برایش نوا ملیدحصه گرفت، سرو
راس گاو را  دهلی مسلمانان می خواستند یکصد خطاب گردید. در "علیحضرت"ا مبنا" ادوارد هفتم"

ده هندوها درعوض به قربانی یولی امیربرای احترام به عق ،قربانی کنند امیر درحضور درمحفل عید
حین خطابه، فرا گرفتن تعلیم غربی را برای مسلمانان توصیه کرد " علیگر"بزهدایت داد. درکالج 

به صفت مهمان مهارجه به شکارپلنگ " لیاراگو"روپیه به آنجا اعانه داد. در ومبلغ هژده هزار
یرائی ذمسلمانان وهندوها خوب پپرداخت ودر دهلی واجمیر ابنیه تاریخی را دید، درکلکته ازطرف 

ضرابخانه، موزیم،  درآنجا ؛گل می پاشیدند هندوها براو به وی سالم میدادند و نهااشد، طوریکه مسلم
]حاال  نهای کلکته او را به خود مجذوب کرد. در بمبیادک و شتربازاریازهمه ب باغ وحش، شفاخانه و

 هدیدن کرد وگفت که او ب طالئی سکها دبازمع" سرامرت"بحریه انگلیس را مشاهده نمود ودر مومبای"[
پوهاند هاشمی، سید سعدالدین: "جنبش مشروطه خواهی برای شرح مزید دیده شود: )تمام ادیان احترام میگذارد. 

 (120تا117، صفحه 1380در افغانستان در ربع اول قرن بیستم"، جلد اول، چاپ دوم، استوکهلم ـ سویدن،

یرتحریک کرد: مسفردوموضوع تخریش کننده اذهان عناصرمذهبی افغانستان را علیه ادرطول این 
 را که درطول سفر، امیر خصوصی امیر انیکی موجودیت دویاسه خانم انگلیسی به حیث مهماندار

قبول عضویت   دیگر رسید و رسمی هند به نشر ایشان درجراید همراهی کردند وعکس های امیربا
نکه ماهیت مذهبی خود را درهند آ سسه باؤاین م .گرهآماسیونی" انگلیسی دردرسازمان "فر امیر

 شتربرای تبلیغ سیاسی به نفع انگلیس ها کار میکرد.یازدست داده بود، ولی ب

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/


  
 

 

 8تر 2 له :شمیرهد پاڼو 

 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

 

افواه مربوط به گمراهی امیر وعدول او از دین درحلقه مالها  همین دو موضوع موجب شد تا
ً درافغانستان سرزبآنها افتد، چنانچه مال به دین مسیحی  متهم کردند که درخفا را امیر های لغمان علنا

گرویده، باانگلیسها دوست شده، لباس اروپائی می پوشد واجناس انگلیسی خریداری میکند. این 
اعدام کرد،  به وطن برگشت وچندی ازمالها را وقتی او بود. اما افواهات شروع یک توطئه علیه امیر

  .خاموش گردید ظاهراً  این صداها

 )امیر با ندیمه انگلیسی خود در پشاور(

بزرگترین حاصل این سفربرای 
ینده  آجموع برای تحول درمامیر و

 شنائی نزدیک اوآ افغانستان، همانا
 تمدن غرب وپدیده های جدید با

تخنیکی، بخصوص مود وفیشن 
 ولوازم تجملی زندگی بود که امیر
را مجذوب خود کرد. وقتی امیربه 
وطن برگشت، دیگرتعصب وجدیت 
دینی را که  دراول از خود نشان 
داده بود، از سربیرون کرد 

زندگی دربار  اقالً  شد تا ودرصدد
عیارسازد.  معیارهای غربی را با

اینجاست که تجدد گرائی غرب ز ا
نخست در دربار وبه تقلید از 
درباردربین خانواده های عیانی 

ً  ابل وبه حیات شهری، نخست درک وبعداً   کرد. راه خود را باز ازآنجا به سائر نقاط کشور تدریجا

پس از برگشت بوطن مختصر یاد کرد:  امیربیموجب نخواهد بود تا دربارۀ دست آوردها و نوآوریهای 
وری آکه شخص با مطالعه وعالقه مند به تحول وتجدد بود، بعدازسفرهند دست به یک سلسله نوامیر

سیس أت ۀاساس تمدن عصری را درافغانستان گذاشت. برعالو زد و درکشورها درساحات مختلف 
کاراعمارفابریکه  1907نهاد. درسال ا بن 1909نیزدر ، مکتب حربیه را1903مکتب حبیبیه درسال 
فعال گردید وبرای  لسا 12غاز کرد که نظر به بعضی مشکالت تخنیکی بعدازآبرق جبل السراج را 

باد وجبل السراج آلین تیلفون بین کابل وجالل  یدتمد ت آنرا تنویرنمود.باراول ارگ کابل ومربوطا
شفاخانه ملکی کابل توسط داکتران ترکی به فعالیت  1911تکمیل شد. درسال  1910درسال 

ب غزنی آتوسط بیگار شروع شد وهمچنان بند  حفرنهرسراج درقندهار 1907غازنمود. درسال آ
ب اشامیدنی کابل آب کرد. درهمین وقت پروژه آاعتی را زیرتکمیل واراضی وسیع زر 1912درسال 

تعمیرسرکهای جدید  و ازپغمان تمدید یافت. ازجمله اقدامات مهم دیگرکارترمیم سرکهای قدیم کشور
اعماررباط ها  غزنی وغیره با -جبل السراج، کابل -باد ولغمان، کابلآجالل  -بین کابل موتررو

هنین عصری در روی بعضی رودخانه های بزرگ آهمچنان پل های بود.  دربین راهها اه هاگومنزل
درکابل  دربمبی خریداری و" دملر"برای باراول موترها از کمپنی  1909ومهم اعمارشد. درسال 

جهت تعلیم به از کابل نفر 57که برای ترمیم واستفاده آنها  افتید بکار بیشتربرای ضرورتهای دربار
 فابریکه پشمینه بافی وچرمگری به فعالیت اغازکرد. 1914. درسال ندبمبی اعزام گردید
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 ةبود، قصردلکشا، قصرستور، قصرعین العماره در کابل، قلع قصرها نیزبسیارعالقمند به اعمار امیر
باد، سراج االماره  درجبل السراج همه از شاهکارهای بنائی آالسراج درلغمان، سراج العماره درجالل 

توجه به  ازهمه مهمتر برعالوه اصالحات درامورنظامی، اداری وتقنینی کشور وآن وقت است. 
یردرمحتویات درسی به شمول تدریس مضامین علوم جدیده از جمله تحوالت یمعارف عمومی وتغ

تحول ذهنیت ها را درعرصه های مختلف به وجود آورد.  رقم زد و ینده کشور رابعداً آعمیق است که 
ترکها وهمچنان استخدام  نقش چند جانبه معلمان خارجی اعم از مسلمانان هندی وبعداً دراین راه باید از 

االخبار یک  رجی درایجاد تحول دراین عصریاداورشد. نشرسراجایک عده متخصیصن وانجنیران خ
قدم بزرگ دیگردرجهت تنویراذهان مردم ومعرف فرهنگ وتمدن عصری بوده که در آن وقت 

تا 702، صفحه 1378غبار" افغانستان در مسیر تاریخ، جلد اول ، جاپ چهارم، ایران، )درکابل به نشرمیرسد. 

707) 

درمورد اینکه چگونه این پروژه ها تمویل میشد، باید گفت که یک قسمت زیاد از طریق تادیات 
 "مستمری" انگلیسها بود که به سلسله ازعقد معاهده گندمک بعنوان "کسرهزینه" بخاطرجبران عواید

زمان امیرمحمدیعقوب  طق ازدست رفته سرحدی افغانستان برمبنای آن معاهده پرداخته میشد که درمنا
به مبلغ ساالنه  ید معاهده مذکورئتا وقت امیرعبدالرحمن خان بادر و)کلدار( روپیه  هزرا 600خان 

کمی افزوده زمان امیرحبیب هللا خان به این مبلغ  در رفته بود و یک میلیون هشت صدهزارروپیه بلند
 تدارک می گردید. مالیات  اخذ همچنان عواید داخلی دولت نیزازطریق اجاره معادن و ؛شد

 به افغانستان:(  ( Nidermayer – Hentigـ هنتیگسفر هئیت  نیدرمایر

( با اطریش وجرمنی 1918-1914زمانیکه دولت عثمانی )دارالخالفه اسالمی( درجنگ جهانی اول )
برعلیه انگلیس، فرانسه و روسیه هم پیمان شد، دولت افغانستان در یک موقف دشوارقرارگرفت، زیرا 

و از یک طرف دولت افغانستان با انگلیس ها متعهد بود تا دوست برتانیه را دوست خود بشمارد 
از یکطرف و احساسات اسالمی مردم و حلقات محافظه کار افغان برعکس، اما حلقات ضد انگلیسی 

ً با همسوئی عثمانی قرار  دینی ازطرف دیگر در ضدیت با انگلیسها و به حمایت از متحدین خاصتا
 یک طرف تصمیم اتخاذحمایت ازکه باید به  دو راهی قرار دادداشتند و این وضع امیر را دریک 

 کند.

شهرت  "ـ هنتیگنیدرمایرکه در تاریخ به هیئت "جرمنی ـ ت مخلوط  ترکی ئیک هی این وقتدر 
هدف عمده  جریان از اینقرار بود که:مد. آنیز به منظورجلب حمایت دولت افغانستان به کابل دارد، 

ان، فرانسه و روسیه از دیر زمان آن بود تا سلطه انگلیس را ازطریق ضعف آنها در مستعمرات مآل
شان بار آورند و بخصوص قدرت آنها را در هند متزلزل سازند. وقتی جنگ عمومی اول آغاز 

تازه در جمله "قوای مرکزی" پیوسته  پیمانان خود خاصتاً به دولت عثمانی که همگردید، آلمان ها به 
ن المللی و تشکیل اتحادیه اسالمی یاز احساسات و عواطف جنبشهای ب»بود، پیشنهاد کردند تا این قوا: 

استفاده کنند و جهان اسالم و اتحادیه اسالمی را برانگیزند و تحریک نمایند که راه جهاد را برای دفاع 
انور پاشا وزیر «. و حمایت از امپراطوری عثمانی در پیش گیرند و کمر همت برای جهاد ببندند

یک »ش( ضمن پیامی به آلمانها پیشنهاد کرد که: 1293) 1914آگست  10حربیه عثمانی بتاریخ 
تعداد افسران نظامی آلمانی را به شکل یک هیئت به افغانستان اعزام دارد تا در آنجا جنبشهای انقالبی 

این پیشنهاد « وی تماس بگیرند.برتان هندرا تنظیم کنند و با امیر افغانستان که جهت تحریک علیه 
و عالوه شد که این افسران باید به لباس و یونیفورم افسران ترکی ملبس باشند  ید قرار گرفتئمورد تا
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و کلیه مصارف این سوق الجیش را آلمانها بعهده گرفتند. هیئت ترکی ـ آلمانی باید از طریق کشور 
ر اختیار امیر افغانستان قرار دهند تا برعلیه ایران داخل افغانستان شوند و خویشتن را د بیطرف

اعزام هیئت نظامی به هر صورتیکه باشد »لیت گردند. آنها به این نظر بودند که: ابرتانوی داخل فع
ورد و مفید است و حتی اگر نتوانند افغانستان را به طرفداری قوای مرکزی بکشانند، آموفقیت بار می 

یه را مجبور میسازد تا تعداد زیاد عساکر خود را در سرحدات بازهم این فعالیتها روس و برتان
ً از آنها در صف اروپا استفاده میدارند هیئت هنوز در « .افغانستان تعبیه نمایند که درغیر آن، حتما

زادی هند  آرا برای  حمایت قوای مرکزیانقالبیون هندی به برلین آمدند تا  چند نفر ازایران بود که 
کنند. آنها با آلمانها به تفاهم رسیدند تا دوشخصیت هندی هریک مولوی برکت هللا و ماهندرا جستجو 

بسرعت هرچه نیدرمایر ـ هتنیگ تصمیم برآن شد که هیئت  نیز پرتاپ رابه افغانستان اعزام دارند و
ود: آدامک، برای شرح مزید دیده ش) .ل از آنکه انگلیسها مانع آنها شوند، قبزودتر از ایران عبورکند

، 1377م: پوهاند محمد فاضل صاحبزاده،، پشاور، ج"روابط خارجی افغانستان در نیمه اول قرن بیست" مترلودویک: 

که در این نوشته از آن استفاده بعمل آمده است؛ همچنان برای شرح بیشتر دیده شود مأخذ دیگر از  22تا  13از صفحه 

از زمان امیرعبدالرحمن خان تا استقالل" ، ترجمه: علی محمد زهما،  "تاریخ روابط سیاسی افغانستان عین مؤلف:
 (119تا 102مرکز نشراتی میوند، پشاور، مبحث "جنگ جهانی اول و بیطرفی ـ هیئت اعزامی نیدرمایر"، صفحه 

جا به گماشته خود را بصورت مخفی به هرات و از آن در تهران یهسفیر ترک جریان این احوالدر 
پیام خود را مبنی بر دعوت در جنگ برعلیه متحدین به امیر رسانید. امیر یک کابل فرستاد و 
در ان  . امیربدون کم و کاست به اطالع سفیر مذکور برساند به گماشته داد تا آنرا یادداشت سری 

نمیتوان  درین جنگ بزرگ که درآن جمیع قدرتهای اروپائی اشتراک دارند، اکنون» نوشت: یادداشت
بصورت عاجل کدام تصمیم آنی و قاطع گرفت. من مترصد فرصت خوبی هستم و بسیار ممکن است 
همچو فرصتی میسر گردد. من تمام آمادگی های قبلی و الزمه رامیگیرم. همینکه فرصت مناسب مهیا 

ن اسالم شد، طبیعی است که من وظیفه اسالمی خود را انجام خواهم داد. من هرگز نمیخواهم در جها
 «طرف مالمتی و سرزنش قرار گیرم.

حکومت عثمانی تصمیم گرفت هیئت دیگری را به افغانستان بفرستد و با برقرار روابط بین دو کشور 
 یثو سلطان عثمانی را بح امیر را وادار سازد تا جهاد مقدس را برعلیه دشمنان ترکیه اعالن کند

را به ریاست هنتیگ دیگر آلمان هیئتی در عین زمان  د.خلیفه اسالم و رئیس عمومی عالم اسالم بشناس
ش( از قسطنطنیه 1293) 1905توظیف کرد تا به افغانستان سفر کند و این سفر پرماجرا در ماه می 

کرده بود، ولی طرفداران متحدین و  یآغاز شد. در آنوقت با وجودیکه ایران در جنگ اعالم بیطرف
ی در خاک ایران باهم مصروف پیکار بودند. با وجود این قوای مرکزی به شکل جنگهای گوریالئ

سرحد با مشکالت زیاد وضع خطیر هیئت هنتیگ با نیدرمایر در ایران یکجا شدند و آنها توانستند 
ملکی با لباس مندرس عادی . هئیت ش( عبور کنند1294) 1916آگست  31در شب را افغانستان 

از طریق  ،ئب الحکومه هرات استقبال گردیدندکوتاه درهرات که ازطرف نا فپس از یک توق
 .صفحات مرکزی افغانستان بصورت مخفی وارد کابل شدند

یعنی قبل از مواصلت هیئت  ش(1293) 1914آگست  7بتاریخ  Lord Hardingeالرد هاردینگ 
ندیرمایر ـ هنتیگ به امیر حبیب هللا خان اطالع داد که جنگ در اروپا بین روس، فرانسه و برتانیه 

بحیث قوای مرکزی در گرفته است و از امیر خواسته تریا )اطریش( بحیث متحدین و آلمان و آس
انگلیس و افغانستان قید است،  میشود که قرار و تصمیم حکومت خودش را طوریکه در معاهدات بین
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در جواب اظهار داشت که او به معاهده خود فوری تعقیب نماید و بیطرف بماند. امیر حبیب هللا خان 
 استوار است و تمایل خود را در بیطرف ماندن در جنگ اعالن کرد.

چندان بود،  تا زمانیکه دولت عثمانی شامل جنگ نشدهاظهار نظر امیرافغانستان راجع به این پدیده 
( از شمول ترکیه در جنگ 1293) 1914نوامبر  5دینگ بتاریخ ر، اما الرد هااهمیت جدی نداشت

تا بیطرفی خود را در  علیه برتانیه اطالع داد و تحت پنج فقره مطالبی را بیان کرد و از امیر خواست
غانستان به هیچ کدام از اف»زمینه حفظ کند. امیر بازهم به الردینگ وعده بیطرفی داد و افزود که: 

طرفین جنگ نه کمک میکند و نه تشویق به معاونت مینماید و نه به فکر حمله و تعرض به سرحدات 
یکی از آنها میباشد، تا آنکه تعرض به عالیق آن نشود و صدمه و خطر به شأن و غرور ملی و 

م با ارسال این نامه ها متوجه ساخت که غیرمستقیرا انگیس ها  ،این جوابیه امیر« مملکت نرسد.
نها در مکاتیب آمطرح می شود، لذا به شکل عملی "دو فکتو" موضوع استقالل خارجی افغانستان 

. به خود گرفتند و به امیر دستور دادند تا در بیطرفی خود ثابت قدم باشدرا شیوه تحکم و امر  یبعد
نفر اطالع داد که  179دینگ از مجموع هیئت آلمانی ـ ترکی به تعداد ردر مکتوب دیگر الرد ها

با آنها پیش آمد کند  یند و از امیر خواست تا برطبق روش بیطرفمیباشافغانستان  شدن به داخلدرحال 
)برای شرح مزید دیده شود:  دستگیر، خلع سالح و تا معلوم شدن نتایج جنگ توقیف نماید.را یعنی آنها 

 ( 32تا  23، صفحات : روابط خارجی افغانستان...مأخذ باال

نفر  37به تعداد هیئت نیدرمایر و هنتیگ قبل از آنکه سرحدات افغانستان توسط متحدین بسته شوند، 
با بزرگ محوطه یک باغ تاریخی بابر که دارای  داخل افغانستان شده و به کابل رسیدند. آنها در
 .انستند آزادنه بیرون شونددیوارهای بلند بود،  جا داده شدند که از آنجا نمیتو

)از چپ به راست: مولوی برکت 
پرتاپ،  اهللا، نیدرمایر، ماهندر

 هنتیگ و کاظم بیگ در کابل
1915) 

پیام  به امیردرکابل هئیت 
فرستاد که قاضی القضات 
عثمانی جهاد را اعالم داشته 

 آیا پرسید: است و از امیر
افغانستان حاضر است دراین 
جنگ مقدس برعلیه متحدین 

یا عساکر آاشتراک نماید؟ 
ترکی و متحدین ترکیه ]آلمان 

قوای »گذشتن از خاک افغانستان را به جهت هند دارند؟ امیر در جواب گفت:  ریش[ اجازهطو ا
است و در راه  زاد شناختهآمرکزی اروپا او را به بحیث یک زمامدار مستقل و پادشاه واالرتبه و 

شکست دشمن عنعنوی خود دعوت کرده است، پس پاداش نباید تنها شناخت آزادی و استقالل 
امیر  «.افغانستان باشد، بلکه امتیاز سرحدی آن به امتداد هند و بندر کراچی باید مدنظر گرفته شود

ر صورتیکه وسایل افغانستان وظایف و مسئولیت های اسالمی خود را بجا می آورد، د :عالوه کرد که
کافی  عسکرهرگاه بقدر الزم مجهز شوند،  عسکری و نظامی در دست داشت باشد. مردم افغانستان

چندان مؤثریت  انگهای بزرگ اروپجبرای دفاع از خاک خود دارند. البته آنها]افغانها[ دراشتراک در 
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با نیز اینکار افغانستان را نخواهند داشت و جنگ برعلیه هندوستان نتیجه دردناک بار خواهد آورد و 
و  روسیه نیز درگیر خواهد ساخت. امیر تصمیم نهائی را دراین مورد به لویه جرگه موکول کرد

اضافه نمود که بعد از مالقات با هریک از هیئت نظامی تصمیم نهائی را خودش اتخاذ و اعالم خواهد 
 (43ـ  42خذ باال... صفحه أ)م کرد.

سردار نصرهللا خان »: ه بودنوشتکه  قابل دقت استاین نکته هتنیگ به مراجع آلمانی  یهدراطالع
بحیث اولین مستمع او، او را از احساس همدردانه اش دراین امر خطیر و بزرگ مطمئن ساخته بود؛ 
از جانب دیگر او احساس کرد که پسران سردار محمد یوسف خان که اکثریت آنها مقامات عالیرتبه 

را داشتند، در تحت نفوذ و تأثیر قدرت برتانیه رفته بودند و کمتر تمایل به تقویه نظر هیئت  دولتی
نظامی ترکیه و آلمان داشتند. به نظر او عنایت هللا و امان هللا شخصیتهای آزادی خواه بودند و از وهله 

 (43ه صفحمأخذ باال ...) «.اول با نظر قوای مرکزی اظهار موافقت و همنوائی میکردند

 : مانهابا آل تاکتیکی موافقتنامهتسوید یک 

 که به هتنیگ پیشنهاد کرد یسردارنصرهللا خان برای اشتراک افغانستان به طرفداری از قوای مرکز
زمامدار افغانستان باید به وضع مستقل خود باقی  ،در نتیجه جنگ تاآلمان باید تعهد و تضمین کند 
 موافقتنامهحاضر است چنین  :صورت گیرد. هنتیگ گفت موافقتنامه بماند و این تعهد در داخل یک 

 موافقتنامهو اما تائید آن تابع اراده حکومت آلمان خواهد بود. مسوده  تهیه و امضاء کندفوری را 
 و به آلمان ارسال گردید. دامیر تائید و امیر آنرا امضاء کرخاص ترتیب و ازطرف شورای 

 

 1915ـ هنتیگ در باغ برابر ـ کابل سال از هیئت نیدرمایر یعکس دسته جمعی تعداد

میشد که توسط  عسیاسی افغانستان شروحاوی ده ماده بود و با اعالن آزادی و استقالل  فقتنامهموااین 
غانستان وعده داده بود که منابع نظامی و اجرائی خود اف تاخته شده بود؛ حکومآلمانها و متحدین آن شن

هندوستان و ترکستان روسی برقرار دارد؛ حکومت  ،نایرا را تکمیل نماید و روابط خود را با مردم
 ن به سهم خود باید به پیمانه وسیع عساکر تهیه ببیند و یک مبلغ ده ملیون پوند سترلنگ تدارک کندلماآ

طرف ضرورت تکنیشن های ماهر و خطوط مواصالت را تا ایران آماده سازد و افسران متجرب و 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 8تر 7 له :شمیرهد پاڼو 

 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

 

وافقه کرد تا یک شناخت و مامیر حبیب هللا خان هتنیگ را به حیث نماینده رسمی آلمان  را تأمین کند.
د و در پایان جنگ در ننماینده سیاسی افغانستان را به حیث وزیرمختار افغانستان معرفی و اعالن ک

از حقوق افغانستان به  فرانس صلح اشتراک ونمختار افغانستان در ک حیتمقام نماینده صاحب صال
یک  تأسیسشامل  موافقتنامهچنان این ؛ همنمایدو نمایندگی حیث یک کشور آزاد و مستقل دفاع 

)دیده قونسلگری بود تا حقوق نمایندگان خارجی و ملیت آنها را در افغانستان تعریف و مشخص سازد. 

 (51، صفحه "باال: "روابط خارجی افغانستان...شود: مأخذ 

مضاء گردد و حکومت آلمان تائید و اتسوید و امضای این معاهده از طرف امیر بدون آنکه از جانب 
: داشت هردو جانب براییدا کند، در حقیقت نقش یک عمل تاکتیکی را به حیث یک معاهده رسمیت پ

به نحوی پای امیر را به اصطالح "هوائی" و فاقد تضمین  با دادن وعده هایبرای آلمانها تا بکوشند 
امیر با امضای یک جانبه آن خواست موضوع  اما و از قوای مرکزی بکشانند به جانب حمایت

و ضمناً  مساعد سازدطریق آن اززمینه آنرا مستقیم مطرح و بطور غیررا استقالل سیاسی افغانستان 
در صورت حفظ لیس بفهماند که موقع آن رسیده تا آنها در چنین کاری پیشقدم شوند و بطرف انگ

   بدهند.وعده شناسائی استقالل سیاسی افغانستان را  افغانستان در جنگ یبیطرف

نکه سردار نصرهللا خان و آامر تدویر لویه جرگه را صادر کرد. با  نهللا خا این فرصت امیرحبیبدر
 ستند، اما امیر هنوز بی میل و متردد و میخوابودکابل خشنود عنایت هللا خان از حضور این هیئت در

  .درمطابق مقتضیات بعدی عمل کند و با هیئت روزگذرانی میک

 یک عده طرفدارانگلیس ها شدند: مخالف تقسیم  جناحبه دو  در جریان لویه جرگه حلقات حاکمه دربار
راس آن سردارعبدالقدوس خان وبی بی حلیمه  که دربودند خواستاربیطرفی افغانستان و بناًء 

طرفداران شمو در جنگ آنها بود. عده دیگر روی اجبار متمایل با نیز امیر )بوبوجان( قرارداشتند و
رهبری  هن با: یکی محافظه کارگروپ منشعب شدند دو بودند، به "حزب جنگ"مسما به که 

دیگرتجدد گرایان به  وعبدالرزاق خان قاضی القضات و )برادرامیر(نائب السلطنه نصرهللا خانسردار
دولت نیروهای مرکزی وازجمله خواهان حمایت از که امان هللا خان  سردار و رهبری محمود طرزی

محمد نادرخان، طوریکه قبالً از قول هنتیگ بیان گردید، ظاهراً با حلقه تجددگرایان  عثمانی بودند.
"حزب جنگ" باداشتن تفاوتهای فکری فقط  طرفدار بیطرفی در جنگ بود.همنوائی میکرد، اما در دل 

ن از ابا این تفاوت که گروپ محافظه کار ،انگلیس همنوا بودند اسالمیزم وضدیت با درمورد پان
که گروپ کوچک تجدد گرایان مرهون شخصیت محمود یحمایت اکثریت مردم برخوردار بود، در حال

نفوذ داشت  پسند دربار طرزی بوده وفقط درحلقه کوچک روشن فکران جوان واعیانی های تجدد
 ی نیز از شاهی مشروطه حمایت میکردند(.)دراین حلقه عده ا

شمول افغانستان را در جنگ به حمایت از باوجود اختالف نظرها ه گشورای خاص امیر و لویه جر
تا انوقت  قوای مرکزی تائید و تصویب کردند، اما امیرهنوز هم متردد بود و تصمیم نهائی خود را 

چه عکس العملی از خود در چنین شرایط حساس  انگلیسهاود که بو منتظر  اعالم نکرده بودقاطعانه 
ه شناسائی استقالل دوعافغانستان  یا حاضر خواهند بود در برابر اعالم بیطرفیآنشان خواهند داد و 

 ؟اسی کشور را در پایان جنگ بدهندیس

زیرعنوان وقایع ماه ـ هنتیگ را در سراج التواریخ مایرجریان پایان کار هیئت نیدرفیض محمد کاتب 
با وفد دول  ]امیر[م[ در بارۀ "خلوت و مذاکره واال1916ش ـ 1295قمری ]1334شعبان و رمضان 

سردار در اواخر سال »می نویسد:  میدهد وگزارش چنین ]آلمان، اطریش و ترکیه عثمانی[ ثالثه" 
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به شرکت دولت  ءنصرهللا خان نائب السلطنه اوراق امضاء یافته هیئت شورای خاص را که امضا
افغانستان در جنگ عمومی کرده بودند، تقدیم حضور واال نموده، حضرت واال شرکت حرب را باعث 

د است خرابی و بربادی دولت و ملت و مملکت افغانستان می دانست، عذر آورده فرمود که اوراق زیا
 « درشب تنها مطالعه کرده امضاء خواهم نمود.

درشب کاظم بیگ فرستاده دولت عثمانی و رئیس هیئت وفد آستریا  و آلمانی را در قصر دلکشا به »
خلوت دعوت فرمود، مکتوباً ]بصورت تحریری[ از ایشان سؤال کرد که دول ثالثه با دولت افغانستان 

گاردادند معاضدند ]همکار و کمک کننده[ یا معاند ]دشمن[؟ ایشان با خامۀ اظهار دوستی و اتحاد ن
که اگر مراتب مؤدت و موالفت در میان مربوط نمی بود، از اروپا در آسیا نمی آمدیم همانا ]نوشتند[ 

 «جذبۀ محبت و مؤاالت است که ما را جلب و شرفیاب حضور کرده است.

شما در چه ]نظامی[ پس از این نگارش ایشان، حضرت واال سؤال فرمود که عساکر و قوۀ جدالیۀ »
ه معاونت در افغانستان رسیده و دولت انگلیس و روس را مدافعت میتوانند؟ ایشان نوشتند مدت از را

که از راه ایران تا عرصۀ شش ماه الی یک سال؛ آن هم اگر دولت ]ایران[ حایل و مانع نشوند و اال 
 در مدت سه سال می توانند که با قتال و جدال، خود را خسارت ها داده و مصارف زیادی کرده در
افغانستان برسانند. حضرت واال سؤال نمود ]البته تحریری[ که دولت روس و انگلیس که خط تحدید 

ایشان  ؟حدود متصالنه با مملکت افغانستان دارند، درچه مدت داخل خاک این دولت می توانند شوند
پ و راست نوشتند که از یک ساعت تا ده ساعت با قوۀ هرچه تمامتر پا نهاد و داخل این کشور شده چ

 «را زیر و زبر می توانند.

و عدم استطاعت دولت افغانستان را ابراز داده، فرمود  ]بیوسیله گی[ بعد حضرت واال بی اوضاعی»
با اینکه ملت افغان و افغانیان در مقابل حمله و یورش روس یا انگلیس با نیروی غیرت و شجاعت 

ن از یک ماه می توانند اقامت و استقامت کنند و دارند، ]آیا[ افزو ]نهاد و فطرت[ خویش که در جبلت
با ایشان مبارزت نمایند؟ ایشان عرض کردند ]و نوشتند[ که نمی توانند. و حضرت واال خود ایشان را 
منصف قرار داده صالح کار جست و ایشان در ذیل تحریرات و تقریرات خود بی طرف بودن و عدم 

 «اصوب و احسن امضاء کرده، عزم مراجعت نمودند.مداخلت در جنگ کردن دولت افغانستان را 

دراین شب، سردار نصرهللا خان از شوق و شعبی که با دیگران »فیض محمد کاتب عالوه میکند که: 
در حرب داشتند، به امید امضای حضرت واال برخالف عادت پیشتر از ساعت موظفۀ خود شرفیاب 

کرد و حضرت واال آنها را د و اهالی شوری حضور گردیده و عرض استدعای اوراق امضاء شده خو
را از بکس خاص برآورده به او سپرد و فرمود که تمام را امضاء کردم و او از مشاهدت سؤال و 
جواب واال و فرستادگان دول سه گانه و امضای ایشان، آتش عشق خود را به آب یأس منطفی 

به تهیه سفر معاودت ]برگشت[ و بدرقۀ ]خاموش، فرونشانده[ یافته بسی مکدر گشت و به امر واال 
آنان پرداخته و شجاع الدوله ایشان ]هیئت[ را با بعضی از در و پنجرۀ چوبین ساخت کابل، که برای 
موزیم خریده بودند، به سرحد خاک هرات رسانید و ملت و مملکت و دولت افغانستان را از حسن 

جنگ عمومی که تمامت دول بیطرف و تدبیر حضرت واال در حالت راحت و رفاهت مانده، در 
باطرف شریک مضرت و منفعت آمدند، افغانستان هیچ آسیبی ندیده به همان حالتی که داشت روز 
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