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 ۰۱/۲۱۰۲//۰         داکتر عبدالرحمن زمانى
 

 ؟يا قربانى اغتشاشاغتشاش اصالحات امانى علت 
 (اولقسمت )

 

 آشکارامان اهلل خان و علل غازى پیرامون ظهور و سقوط سلطنت درين اواخر خوشبختانه کتب متعددى با وجوديکه 
متأسداانه بنردر میرسدد عدد  از نويسدند ان و مد رخین       . شکست نهضت امانى و پیامد هاى آن بنشر رسیده اندد و پنهان 
ا در ديدروز بدا اسدتااده     . انگلیس رهدا کنندد  استعمار ما تاحال نتوانسته اند خود را از ساحۀ ناوذ تبلیغات تخريبى محترم 

عدد  از  و فعالیت رهبران مذهبى به عنوان ابزار علیه رژيم امانى استااده شدد، امدروز هدم     ، از اعتقادات مذهبى عوام
داشدتند، بشدکل   اسدتعمار قرار  خددمت براى تبرئه نمودن عناصرى که در هم شايد آ اهانهآ اهانه و يا اقلم بدستان ما يا ن

چدون امدروز ديگدر نمیتوانندد ادعدا کنندد کده بدراى         آنهدا  . به ترور شخصدیت غدازى امدان اهلل خدان ادامده میدهندد      ديگرى 
، از دشدمن تبلیغدات  تکراربدا  اينبدار  سندى را مشداهده ننمدوده اندد،    ى در سقوط نهضت اماندست داشتن استعمارانگلیس 

امیدددوارم بددا بددازنگرى موالدوت اصددالحات و اغتشاشددات بتددوانم دريددن   . اصدالحات امددانى بحیدده حربدده اسدتااده میکننددد  
   .    زمینه معلوماتى را خدمت هموطنان عزيز خود تقديم کنم

:  خود راجع  به اهدف عمد  سلطنت خدود  اتده بدود     ۲/۲/فبرورى  ۰۲ شاه امان اهلل خان در همان  اعالمیۀ تاريخى
وقتی که ملت بزرگ من تاج شاهی را بر سر من نهاد، من عهد بستم که بايستی دولت افغانسدتان مانندد سداير قددرت     »

ته از ملدت افغانسدتان درداخدل کشدور آزادی کامدل داشد      . های مستقل جهان در داخل و خارج کشور آزاد و مستقل باشد
کار اجباری و بیگاردر تمام رشته ها ممندوت  . بايد مطیع قانون باشندو بس هر ونه تجاوزو ظلم مصئون و مردم فقط 

حکومت ما در افغانستان اصالحاتی خواهد نمود که ملت و مملکت ما بتواند در بین ملل متمدن جهدان  . و ملغی است 
اجددراآت امورکشددور مشددورت را بدده حکددم و شدداور هددم فددی ا مددر     مددن در . جددای مناسددب مقددام خددود را حاصددل نمايددد   

 ."رهبرقرارخواهم داد
بعد از حصول استقالل  و کسب شناسائى  بین المللى آن، که نخستین دست آورد و م فقیت سیاسى بود،  غدازى امدان   

 .زد اهلل خان دست به ابتکار اصالحات جامع  سیاسى، ادارى، اقتصادى، نرامى ، فرهنگى و اجتماعى
به  اتۀ يکى از شعراى معاصر زبان پشتو، در تاريخ افغانستان هیچ پیشوايى مثل امدان اهلل خدان بده ملدت و ترقدى اش      

عالقدۀ امدان اهلل خدان بدراى سدعادت، عصدرى       . آنقدر عالقۀ ديوانه وار، عمیق، صدمیمانه و صدادقانه نشدان ندداده اسدت     
قۀ يک شاعر، هنرمند و نقاش میماند که بیشتر بدا احسداف افداده    ساختن و ترقى ملتش، عالقۀ يک شاه نه، بلکه به عال

ولى از آنجائیکه ملت هداى خاتده زبدان احسداف هنرمنددان و شداعران خدود را ديدر در، میکنندد، همدانطور هدم            . میشد
احساسات نیک و عالقۀ پا، اين شاه وطن دوست خود را هنگامى در، کردند، و اشک ندامت و افسدوف ريختندکده   

گر از آنها و آغوش  درم کشدور عزيدزش، کده تدا سدرحد جندون بده آن عشدق مدى ورزيدد، بسدیار دور رفتده بدودو               او دي
گر با وجودى که حیات داشت، براى ملتش مدرده بدود، وآن زبدان هدائى هدم      يوى د. . امکانات باز شتش وجود نداشت

  (/).که به ذکرش  شوده میشدند،  يکى بعد ديگر قلم  شدند
دولدت   ۀ خان، رياورم و اصالحات را از شخ  خدود، اعضدای خدانواده،  دربدار و مدامورين بلندد پايد       امان اهلل غازى 

آتشۀ نرامى ساارت انگلیس در کابل،  در يکى از راپورهاى خوداز مزاحمتى يدادآورى میکندد کده تخريدب     . آغازنمود
ن قسدمتى از ملکیدت علیدا حضدرت     ديوار باغ هدا بمنردور زيبدائى شدهر در ناحیدۀ مسدکونى شدهر کابدل ايجداد کدرده و آ          

  (۰) .مادر شاه، سردارعنايت اهلل خان برادر شاه وسپه سا ر محمد نادرخان را در بر میگرفت
با فراست کامل میدانست که هر اه آب از منشأ وسرچشمه  ِ ل آلود و ندا   او آقاى پیکار پامیر،دانشمند افغان، به  اتۀ 

 پدس ،  . ینی، بیهدوده  و عبده خواهدد بدود    ئپا، باشدد، کوشدش و تدپش بدرای پدا، کداری آن در شداخه هدای فرعدی و پدا          
دور امیرحبیب اهلل خان را مدرخ  کدرد، بدا صد    ( صورتی وغیرنکاحی) درقدم نخست تعداد زيادی از زنان و کنیزان 

بدار پددر کالندش بده ارن ماندده       فرامین پادشاهی، خريد و فروش انسدان بعندوان کنیدز و غدالم را کده از دوران اسدارت      
بهمین اسداف، هدزاران مدرد و    . ملغی قرار داده بهره کشی های انسان از انسان را ننگین  و شرم آور اعالم کرد ،بود

از بدازار  (  عبدالرحمن خان) امیرخون آشام   به اثر فرمان و اجازکه قباًل . . . زن هزاره و نورستانی و بدخشانی و 
تعدددد زوجددات را ممنددوت اعددالم نمددوده و خددود بددرخالف رسددم شدداهان  . هددای کابددل خريددداری شددده بودنددد، آزاد  رديدنددد 

مصدارف سرسدام آور دربدار را کداهش     . اکتادا کدرد  ( ملکه ثريا دختر محمود بیگ طدرزی ) ماالی، با داشتن يک زن 
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وطندی بدا     و تجمل پرستی را حقیدر شدمرد، خدودش شخصدًا لبداف سدرتاپا سداد       "  ديگچه پزانی" و خوشگذرانی و   داد
بمنرورتشدويق و تقويدت   . پیرهن يخن بسته به تدن کدرد و از عمدوم درباريدان خواسدت تدا از عدین روش پیدروی نمايندد         

جوان در کار تشويق و تبلیغ مبندی بدر اسدتااده    شاه . صنايع داخلی، استااده ازتولیدات وطنی را مرجح و مثبت دانست 
از تولیدات داخلی تا آنجا پیش رفت که هر داه يکدی از متعلقدین خدودش، درباريدان و مدامورين بلندد رتبده اش ملدبس بدا           

ظداهر امدر، لبداف او را قطدع و پارچده       ىلباف غیر وطنی يا اروپايی می بود، فورًا توسط قیچدی  و بددون رعايدت حتد    
طعدام فدامیلی سدر    " اسدتحقا  "  ىموصوف معاشدات مسدتمری، امتیدازات قدومی و دربداری و حتد      . ه شوندیبمیکرد تا تن

زندده  دی طایلدی     ،داخدل ارگ شداهی برايشدان فرسدتاده میشدد، قطدع نمدوده        ۀدارانی را که از سالها بدينسدو از آشدپزخان  
. ايدد دارای امتیداز و اسدتحقا  باشدد    آنان را به مسخره  رفت و اظهار داشت که کسی که کدار نکندد وزحمدت نکشدد، نب    

(٣) 
 اهداف اصالحات دورۀ امانى

به پیروى از آرمانهاى جنبش مشروطه خواهى، که امواج آن  در رساندن امان اهلل خان به کرسى اقتدار نقدش داشدت،   
حصددول   خواسددته هدداى جوانددان افغددان  در پهلددوى.  ايجداد يددک نرددام جديددد سیاسددى از اولويددت هدداى امددان اهلل خددان بددود  

مطلق العنان در آن که شاه مشروطه،  ک حکومتو تشکیل ي اصالحات در امور اداری، کشور سیاسى استقالل کامل
 م فدق   ۲۰۲/مشدروطه خواهدان تاسدال     رچه . ، را در برداشت نباشد و مردم هم در تصمیم  یری نقش داشته باشند

انتقداد و قضداوت    یدۀ روحآزادانه به فعالیت هاى سیاسى خدود دوام داده و  اما ، (٤)ندزب سیاسی نشدکدام ح به تشکیل 
 (٥). آزاد در برابر دولت را در بین جوانان پرورش دادند 

اهدداف عمدد  اصدالحات دور  امددانى در قددم اول تدأمین وحدددت ملدى و بعدد از آن ترقددى، انکشداف و پیشدرفت مملکددت          
موالدوعات مربدوط    و دوری از قبیله  رايی، اد يک دولت مستقل مرکزیايجشاه امان اهلل خان توجه زيادى به .  بود

، قنددهار، مزارشدريو و   (دوبدار )به قانونیت و مشروعیت داشدت، و بده همدین منردور شخصدًا سدار هدائى بده مشدرقى          
در يدن سدار هدا او را    . الدمن تاتدیش دوائدر دولتدى خدود را از شدیوه هداى تطبیدق قدانون آ داه میسداخت            . قطغن داشدت  

او ازيدن طريدق میخواسدت احتدرام بده قدانون  را در ذهدن مدأمورين         . ورين وزارتخانه هاى مختلو همراهى میکردمأم
او در پهلدوى مجدازات کسدانى    . دولتى جايگزين  ساخته  و مردم را با الرورت پیروى از قوانین نافذ شده آشدنا سدازد  

 . و شانرا درست پیشبرده بودند، مکافات میدادکه مرتکب خالف ورزى از قوانین میشدند، به آن مأمورينى که وظاي
غازى امان اهلل خان کوشید تا توسط سلسلۀ از پالن هاى انکشافى و اصالحى،  افغانستان را به يک کشور پیشدرفته و  

اهداف عمد  اکثر نرامنامه ها توجیه و ايجاد يک سیستم ادار  مرکزى  .   مدرن،  غیروابسته و متکى بخود تبديل کند
هددف بعضدى از نرامنامده هدا هدم ازديداد عوايدد دولتدى،         . سطوح مختلو ملى، و يتى، ولسوالى و حتى دهدات بدود  در 

بشمول معارف و مکاتب نسوان، مطبوعات، و )بهتر ساختن جمع آورى مالیه، بهبود امنیت، ارائه خدمات بسیار مهم 
 . ن ها را در سطح جهانى  تثبیت کند، و اصالحات کلتورى و اجتماعى بود، تا هويت ملى افغا(رفاه عامه

 مراحل اصالحات
امان اهلل خان پالن انکشافى اصالحات يا تجدد و تحول خويش را، که در اسدیا بدى سدابقه بدود، در يدک جامعدۀ قبیلدوى        

 :، عبارت بودند ازندعواملى که در راه تطبیق اصالحات مشکالت ايجاد میکرد. پرا نده و متار  آغاز نمود
 .استعمارى که میخواست منطقه را تحت ناوذ خود داشته باشدنیروى  .1
 .روحانیون و مالهائى که در مقابل تقلیل ناوذ شان مقاومت میکردند .2
جامعۀ قبدايلى کده در آن  بدرخالف  دور  اسدتبدادى امیدر عبددالرحمن خدان، بدا احیداى دوبدار  قبايدل، سدخت در              .3

 . مقابل کنترول دولت مرکزى مقاومت میکرد
سدبب شدده   ( باوجود اخدتالط آنهدا بدا همدديگر    )از مراحل مختلاۀ اصالحات و برنامه هاى انکشافى دور  امانى  بیخبرى

است عد  زيادى از  نويسند ان و م رخین خصوصًا تحت تاثیر رابطۀ زمانى بین اصالحات و اغتشاشدات، در مدورد   
ل جدامیکنند، و قسمتى از پالن اصدالحات  وقتى جز را از ک.  علت يا علل اغتشاشات خطاى بزر ى را مرتکب شوند

نادرسدت    را  رفته و از موقعیتى که در کل دارد، مجزا میسازند، تجزيه و تحلیلى کده بده اسداف آن صدورت میگدرد،     
اين اشتباه مخصوصًا در مورد آن اصالحاتى واقع شده کده تطبیدق آنهدا بده مرحلدۀ سدوم       . و  دور از حقیقت خواهد بود

لى انتقاد کنند ان برنامه هاى اصالحات مذکور را تطبیق شدده خواندده و بعضدى از آنهدا هدم سدقوط       و.  ذاشته شده بود
، و رونالدد وايلدد نويسدند     "هللا تراژيددى امدان  "اقبدال علدى شداه نويسدند  کتداب      . نهضت امانى را  به آنها نسدبت داده اندد  

 .ما در قطار اين نويسند ان شامل اندو عد  از م رخین افغان "  شاه سابق افغانستان -امان اهلل "کتاب 
 

 مراحل اصالحات و رابطۀ زمانى آن با اغتشاشات
 

 اغتشاشات اصالحات
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  ۲۰٣/و  ۲/۲/بین سالهاى : مرحلۀ اول
م فددددق تددددرين مرحلددددۀ اصددددالحات بددددوده، تشددددکیالت حکددددومتى،    
اصددالحات امددور ادارى ، قددانونى ، قضددائى و تأسددیس میکددانیزم      

 . پارلمانى درين مرحله تطبیق شدند

 

 (۲۰٤/ – ۲۰٣/)اغتشاش منگل  
  ۲۰۲/و  ۲۰٤/يک مرحلۀ انتقالى بین سالهاى :   مرحلۀ دوم

سستى در سرعت اين مرحله بعد از شورش منگل بود، که سبب 
درين مرحلده تعدداد محددود اصدالحات     . پیاده کردن اصالحات شد

زير اجرا  رفتده شدد،  تطبیدق دوام داشدت، امدا پیشدرفت آن بطدى        
 .بود

 

  پس از باز شت امان اهلل خان از سار اروپا:  مرحلۀ سوم

که غدازى امدان اهلل خدان ازسدار      ۲۰۲/اين مرحله از ماه جو ى 
 . شش ماه هم دوام نکرد ۲۰۲/اروپا بر شت، تاجنورى 

 .   قسمت اعرم برنامه هاى مرحلۀسوم به حالت پیشنهاد باقى ماند

 اغتشاش شینوار و حمالت حبیب اله کلکانى

 
شداه کده از مالحرده    . از سدار طدو نی اش آغازشدد    مرحله سوم اصالحات اجتماعی حکومدت امدانی، بدا باز شدت شداه     

تخنیک و فرهنگ غرب و بخصوص از مشاهده برنامه هدای پرقددرت مصدطای کمدال اتداتر، در ترکیده الهدام  رفتده         
 .بود، در جهت تطبیق برنامه های اصالحی خود در افغانستان شتاب ورزيد

مطدرح و   ۲۰۲/ۀ سدوم  خدود را  در لويده جر دۀ     شاه نخست عناوين  برجستۀ اصالحات يداپالن هداى انکشدافى مرحلد    
ايددن پددالن هددا شددامل ، رفددع چددادری زنددان ، منددع   . بعددد از آن در خطابددۀ معددروف چهددار  روز  خددود ابددالغ و نشددرکرد  

مريدی در اردو، ممانعت تحصیل ماليان در مدرسه ديوبند هندد برتدانوی،  درفتن امتحدان از مالنمايدان، توزيدع تدذکره        
نسدتان، جلدب جواندان بخدددمت سدربازی ، تحصدیل مشدتر، پسدران و دختدران در مکاتدب ابتدددائی،           نادوف بده مدردم افغا   

و بدرای  ( سدال  ۲/)اعزام جوانان افغان برای تحصیل به خارج، منع نکاح صغیره، تعیدین سدن ازدواج بدرای دختدران     
 . میشد( سال۰۰)پسران 

اعرم برنامه هاى مرحلۀ سوم  اصالحات هم به حالدت  چون امان اهلل خان بعد از سه ماه مجبور به استعاا شد، قسمت 
 .پیشنهاد باقى ماند

سداانه همده   أدر افغانسدتان مینويسددکه مت   ۲۰۲/-۲/۲/پروفیسور لیون پو دا نويسند  کتداب  اصدالحات و اغتشاشدات    
ه برنامده  افسانه ها، ساخت وبافت ها، خرافات و پروپا ندهاى که بعدًا بر علیه اصالحات صدورت  رفدت، همده متوجد    

هدداى مرحلددۀ سددوم بودنددد و اعتددراا کننددد ان از م فقیددت برنامدده هدداى مرحلددۀ اول و برنامدده هدداى انجددام يافتدده ذکددرى    
 .  ننموده اند

 (ادامه دارد)
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 يادداشت ها و مأخذ
 .۲٣/غازى امان اهلل خان دافغانستان د خپلواکۍ ستورى، ص .  1
 .٣٣، ۲۰٣/اسناد آرشیو هند بريتانوى، يادداشت هاى آتشۀ نرامى ساارت کابل، .  ۰
ص ، چاپ دوم، بنگداه انتشدارات میوندد، کابدل    . ظهور و سقوط اعلیحضرت امان اهلل خان . (۰//۰)پامیر، پیکار .  ٣

//٣. 
را  ىتعصبات و يا خرافدات حزب  اين بود که  يکى از اهداف اين. تشکیل شد ۲۰۲/تجدد در سال فرقه استقالل و .  ٤

ند، ولی از طريق عادات و عنعنات قدديم جدزا اجدراآت و عملکدرد هدای ديندی شدده اندد،         شتکه با دين اسالم مطابقت ندا
کده بدرای تدأمین     يى بود  ادی قوانین سیاسی، اجتماعی و اقتص  والع هدف اين حزب .  از سیاست کشور دور سازد

  .الروريات عمومی مردم باشند و با ايجابات مدنیت روز تطابق نمايند
برخالف دوره هاى  سلطنت قبلى و بعدى، هیچ کدام از روشناکران سیاسى افغانستان در دوران دولدت امدانى بده    .  ٥

 .حبس سیاسى يا اعدام محکوم نشد
 


